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BAB III 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini berusaha mengkaji dan merefleksi suatu pendekatan 

pembelajaran dengan tujuan meningkatkan proses dan produk pengajaran di kelas. 

Proses pembelajaran ini tidak terlepas dari adanya interaksi antara guru dan siswa, 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, materi dan sumber belajar yang 

digunakan sehingga dalam penelitian ini yang diteliti adalah proses dan hasil 

belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas (PTK). Menurut Kasbolah (dalam Kusmiati, 2010, hlm. 6), PTK adalah 

suatu bentuk kajian yang bersifat refleksi oleh pelaku tindakan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam 

melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakannya yang 

dilakukan.  

Lebih khususnya peneliti menggunakan PTK karena peneliti mendapatkan 

masalah di kelas tempat mengajar. Masalah yang terjadi adalah motivasi belajar 

siswa di kelas V salah satu SD di Kecamatan Sukasari. Hal ini sesuai dengan 

tujuan dari PTK adalah untuk meningkatkan praktik pendidikan ke arah yang 

lebih baik. 

Ada berbagai macam desain model PTK yaitu Kurt Lewin, Kemmis dan 

Mc. Taggart, dan Elliot. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain model 

dari Kemmis dan Mc. Taggart. Berikut adalah desain PTK menurut Kemmis dan 

Mc. Taggart. 
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Gambar 3. 1 Desain Penelitian PTK Kemmis and Taggart (dalam Arikunto, 

2012, hlm. 16) 

 PTK dilakukan dalam suatu proses pengkajian berdaur (cylical), yang 

setiap siklusnya terdiri atas empat fase, yaitu: merencanakan (planning), 

melaksanakan tindakan (action), memantau (observation), dan merefleksi 

(reflection). Rencana prediktif jumlah siklus yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sejumlah dua siklus. Tahapan-tahapan yang terdapat pada 

PTK model Kemmis dan Mc. Taggart (dalam Arikunto, 2012, hlm. 16), 

diantaranya. 

1. Perencanaan 

Dalam penelitian tindakan kelas tahapan yang pertama perencanan, pada 

tahapan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Biasanya 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti harus 

mempersiapkan pembelajaran (RPP), instrumen pembelajaran, media 

pembelajaran, bahan ajar, dan aspek-aspek lain yang sekiranya diperlukan. 

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah kegiatan mengimplementasikan atau 

menerapkan perencanaan yang telah dibuat, peneliti harus mentaati apa 
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yang telah dirumuskan tahap perencanaan agar hasil yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

3. Observasi 

Dalam tahap observasi yang melakukannya adalah pengamat, kegiatan 

berlangsung bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan. Tahapan ini adalah 

mengamati bagaimana proses pelaksanaan berlangsung, serta mengetahui 

dampak apakah yang dihasilkan dari proses pelaksanaan. 

4. Refleksi 

Tahapan refleksi ini adalah tahapan kita dapat mengetahui kelemahan apa 

saja yang terjadi dari proses pelaksanaan, hingga akhirnya dapat diperbaiki 

pada siklus selanjutnya, apabila proses siklus sudah selesai maka tahapan 

ini bisa dijadikan tahapan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan 

kegiatan. 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Subjek penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 

37 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Kelas telah 

dibagi ke dalam delapan kelompok secara heterogen. Adapun fokus penelitian 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap siswa adalah berjumlah 5 

siswa yang berasal dari latar belakang keluarga berbeda-beda. Posisi kelas yang 

dijadikan subjek penelitian paling pojok diantara tiga kelas di sebelah kanannya. 

Ventilasi ruangan kelas tidak terlalu baik. Jendela seringkali ditutup gorden. 

Kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian sudah melakukan 

pembelajaran secara berkelompok. Kendati demikian, belum ada pembagian tugas 

yang efektif antara masing-masing anggota kelompok, sehingga siswa yang kerja 

tetap yang itu itu saja. 

Penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasari 

Kota Bandung. Sekolah ini termasuk sekolah padat siswa dimana masing-masing 

tingkatan kelas terdiri dari 3 rombel dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2015-

2016 berjumlah 638 siswa. Dengan jumlah siswa tersebut, jumlah guru dan 

pegawai adalah 38 orang. Kondisi sarana cukup memadai berupa tersedianya 
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perpustakaan dan lab IPA. Di setiap kelas juga sudah dilengkapi dengan fasilitas 

proyektor in-focus. 

Keadaan ekonomi siswa di sekolah ini termasuk menengah ke atas. Mata 

pencaharian orang tua murid tergolong heterogen, dari mulai pejabat, PNS, 

wiraswasta, buruh, dan sebagainya. Mayoritas bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Indonesia. Banyak siswa yang rumahnya berjarak cukup jauh dari sekolah. 

Walaupun demikian, siswa-siswi di SD ini memiliki tingkat kedisiplinan yang 

cukup tinggi.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016 

selama kurang lebih tiga bulan. Agar tidak menggangu kegiatan belajar mengajar 

maka penelitian ini dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

C. Prosedur Administratif Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan (Pra Penelitian) 

a) Observasi 

Kegaiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan base line  mengenai 

kondisi dan situasi SD secara keseluruhan, yang akan dijadikan sebagai 

subyek penelitian. 

b) Identifikasi permasalahan 

Identifikasi permasalah terdiri dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Wawancara keadaaan kelas dan siswa kepada siswa dan guru kelas. 

2. Menentukan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V. 

3. Menentukan rencana pembelajaran pada Tema 8 Subtema 3 

Pembelajaran 3 dan Tema 9 Subtema 1 Pembelajaran 1 dengan 

menerapkan model pembelajaran talking stick. 

4. Menyusun teknik pemantauan pada setiap tahap penelitian. 

2. Tahap Tindakan 

Tahapan tindakan pada penelitian tindakan kelas ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan dilaksanakan sebelum melakukan kegiatan pengumpulan 

data berupa menyiapkan lembar observasi motivasi belajar siswa, menyiapkan 
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lembar aktivitas guru dan siswa, menyiapkan instrumen wawancara, 

menyiapkan format catatan lapangan, dan menyiapkan alat dokumentasi untuk 

melengkapi data penelitian. 

 

 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran talking stick 

dalam rangka mengumpulkan data mengenai motivasi belajar siswa, mengisi 

lembar aktivitas guru dan siswa, melakukan wawancara kepada subjek 

penelitian, mengisi catatan lapangan, dan melakukan dokumentasi kegiatan. 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Kooperatif tipe talking 

stick menurut Ramadhan (2010, hlm. 120) sebagai berikut: 

1) Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok.  

2) Siswa berdiskusi mengenai materi yang akan dipelajari. 

3) Perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya didepan kelas. 

4) Setiap kelompok mengisi lembar kerja kelompok (LKK). Dengan 

ketentuan setiap siswa yang mengisi pertanyaan namanya harus 

dicantumkan. 

5) Guru menyiapkan tongkat untuk digulirkan pada siswa. 

6) Setelah itu guru memberikan tongkat kepada siswa. 

7) Siswa bergiliran memegang tongkat tersebut sambil bernyanyi. 

8) Ketika nyanyian berhenti siswa memegang tongkat tersebut membuat satu 

pertanyaan.  

9) Ketika tongkat digulirkan kembali dan siswa mendapatkan tongkat lagi, 

siswa menjawab pertanyaan yang diberikan. 

10) Hal tersebut terus dilakukan sampai sebagian besar siswa mendapat bagian 

untuk menjawab setiap pertanyaan. 

 

c. Pengamatan (Observation) 
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Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, meliputi 

pengamatan terhadap: 

1) Situasi belajar mengajar yang terjadi di kelas. 

2) Aktivitas-aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. 

3) Respon siswa melalui sikap mereka terhadap proses pembelajaran. 

4) Motivasi belajar siswa. 

5) Kemampuan siswa mengisi soal tes. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah peninjauan terhadap kinerja siklus, kekuatan, dan 

kelemahan yang masih ada. Sebelum dilakukan refleksi, dilakukan analisis 

terhadap data yang telah dikumpulkan berupa temuan siklus yang digunakan 

sebagai bahan melakukan refleksi. Hasil refleksi berupa rekomendasi apakah 

permasalahan telah dapat ditanggulangi atau diperlukan siklus lanjutan. 

Penelitian pada siklus pertama dianggap berhasil apabila: 

a) Empat aspek dari indikator motivasi belajar dapat diperlihatkan siswa. 

b) 75% siswa dapat menjawab soal evaluasi dengan benar. 

D. Prosedur Substantif 

1. Pengumpulan Data 

a) Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran adalah instrumen yang dipakai selama 

penelitian yang menyatu dengan pembelajaran berlangsung. Instrumen yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang menggunakan model talking stick  dan media 

pembelajaran lainnya, seperti gambar, video pembelajaran, serta lembar kerja 

individu dan kelompok. 

b) Instrumen Pengungkap Data Penelitian 

Instrumen pengungkap data penelitian adalah instrumen yang dipakai 

untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Secara rinci 

wujud dari instrumen pengungkap data penelitian terdapat pada lampiran. 

1. Data Motivasi Belajar 

Cara mengungkap data perkembangan motivasi belajar siswa dengan 

solusi penerapan model pembelajaran talking stick yaitu dengan pedoman 
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observasi, pedoman aktivitas guru dan siswa, pedoman wawancara, catatan 

reflektif/ catatan lapangan, dan dokumentasi. 

a) Pedoman observasi siswa digunakan untuk mengetahui sikap-sikap 

atau respon seorang siswa dalam kegiatan pembelajaran. Meliputi 

tindakan siswa yang berhubungan dengan motivasi belajar siswa 

selama pembelajaran. 

b) Pedoman aktivitas guru dan siswa untuk mengetahui apakah ada 

langkah pembelajaran guru yang tidak dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 

c) Pedoman wawancara digunakan untuk mewawancarai guru dan 

siswa sebelum menggunakan model talking stick  dan setelah 

menggunakan model talking stick. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui secara langsung kondisi siswa serta untuk mengetahui 

gambaran umum mengenai pelaksanaan pembelajaran dan masalah 

yang dihadapi di kelas serta ketercapaian peningkatan  motivasi yang 

diterapkan. 

d) Catatan lapangan (field note) digunakan untuk membuat catatan-

catatan kecil selama proses pembelajaran menggunakan model 

talking stick. 

e) Dokumentasi digunakan untuk menunjang data yang sesuai dengan 

fokus permasalahan dalam penelitian. 

2. Data hasil Belajar 

Cara mengungkap data hasil belajar, melalui tes berupa lembar 

soal untuk mendapatkan data hasil belajar siswa dengan menerapkan 

butir-butir soal yang mengukur hasil belajar kognitif siswa. 

2. Pengolahan Data dan Uji Keabsahan Data 

Menurut Kemmis dan Taggart (Arikunto, 2011, hlm. 97) “Tahap 

penelitian tindakan kelas terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi dalam setiap tindakan, dengan berpatokan pada referensi awal”. 

Terlebih dahulu peneliti melakukan tahap persiapan dengan melakukan 

kegiatan pendahuluan, kemudian melakukan tindakan penelitian. 
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Setelah melaksanakan penelitian, data-data yang terkumpul kemudian 

diolah dan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan yang utuh dan 

menyuluruh dengan dilaporkan secara deskriptif atau laporan verbal. 

Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik analisis kualitatif 

yang digunakan pada data hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif (interactive model analysis). Analisis ini terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data 

(data display), dan (3) conclution drawing verifikasi. (Sugiyono, 2009, hlm. 

338). 

a) Reduksi data (data reduction)  

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi (Sugyiono, 

2009 hlm 339). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

maka pada tahap ini peneliti memilih data, menggolongkan, dan membuang 

data yang tidak diperlukan. Kemudian mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik. Peneliti dalam 

hal ini mencatat dan merekam ujaran, sikap serta pembicaraan antara guru dan 

murid yang terjadi selama proses pembelajaran. 

b) Sajian data (data display) 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat 

dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji 

merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan 

menjawab setiap permasalahan yang ada. 

Melalui sajian data yang telah terkumpul dikelompokkan dalam 

beberapa bagian sesuai dengan jenis permasalahannya supaya mudah dilihat 

dan dimengerti, sehingga mudah dianalisis. Langkah ini mencakup dan 

memasuki analisis data. Data yang ada dianalisis dan ditafsirkan kemudian 

dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk menemukan 
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persamaan dan perbedaan. Berbagai macam data penelitian tindakan yang 

telah direduksi perlu dibeberkan dalam bentuk narasi. Pembeberan data 

dilakukan dengan sistematik, interaktif, dan inventif serta mantap sehingga 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi. Dengan demikian, 

penarikan kesimpulan dan penentuan tindakan yang akan dilakukan 

selanjutnya akan mudah. 

c) Kesimpulan dan Verifikasi (Conclution drawing verifikasi) 

Kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memantapkan simpulan dari tampilan data agar benar-benar dapat 

dipertanggunggjawabkan. Seluruh hasil analisis yang terdapat dalam reduksi 

data maupun sajian data diambil suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

tentang peningkatan atau perubahan yang terjadi dilakukan secara bertahap 

mulai dari kesimpulan sementara, yang ditarik pada akhir siklus I, ke 

kesimpulan terevisi pada akhir siklus II dan seterusnya, dan simpulan terakhir 

pada akhir siklus terakhir. Kesimpulan yang pertama sampai dengan yang 

terakhir saling terkait dengan simpulan pertama sebagai pijakan. 

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah korelasinya suatu data berdasarkan tiga sudut pandang, 

yakni sudut pandang guru sebagai peneliti, sudut pandang siswa dan sudut 

pandang mitra peneliti yang melakukan pengamatan.  

Data hasil tes dianalisis menggunakan analisis data kuantitatif. 

Langkah-langkah dalam menganalisis data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1. Penskoran terhadap jawaban siswa  

Bentuk tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa 

adalah tes uraian bebas dengan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa 

adalah 100. 

2. Mencari rata-rata nilai yang diperoleh siswa melalui rumus yang 

diadaptasi dari Sudjana  (2012, hlm. 109)  

   
  

  
 

Keterangan: 

R  = nilai rata-rata siswa 
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∑x  = jumlah skor siswa 

∑y  = jumlah siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Rata-rata Kelas 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 85 – 100 

Baik 70 - 84 

Cukup 60 – 69 

Kurang 50 – 59 

Kurang Sekali  50 

(Sumber: Depdiknas, 2006) 

 

3. Mengitung persentase ketuntasan belajar siswa yang lulus di kelas V 

dengan rumus: 

  
  

   
       

 

 

Keterangan: 

P  = persentase siswa yang lulus 

∑P = jumlah siswa yang lulus 

∑N  = jumlah seluruh siswa 

 

4. Pengolahan data motivasi belajar 
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Penilaian motivasi dalam penelitian ini diberikan lembar observasi 

pada pengamatannya. Lembar observasi yang digunakan jika dari indikator 

motivasi dilakukan siswa diberikan tanda centang (√) pada kolom Tampak, 

begitu pula sebaliknya jika dari indikator motivasi tidak dilakukan siswa 

diberikan tanda centang (√) pada kolom tidak tampak. Indikator motivasi 

berjumlah 4, jadi skor tertinggi adalah 4. 

 


