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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom Action Research). Menurut Zainal Aqib (2009, hlm. 

12) Penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan tertentu yang dapat memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan yang terjadi didalam kelas  dilakukan saat pembelajaran dan 

untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran dikelas. 

2. Desain Penelitian 

Model Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart pada tahun 

1998 daru University Australia. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning) 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan pertama kali sebagai 

persiapan adalah menyusun perencanaan. Dalam konteks penelitian ini 

perencanaan disusun dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menerapkan model kooperatif tipe time token 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Dalam tahap ini, rencana yang telah disusun kemudian dilaksanakan pada 

sintaks pembelajaran di kelas yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan 

menerapkan model time token 

c. Observasi (Observing) 

Pada tahap observasi ini dilakukan pengamatan terhadap tindakan yang 

sedang dan telah dilakukan. Pelaksanaan observasi bisa dilakukan oleh 

peneliti sendiri atau orang lain sebagai observer. Kegiatan observasi ini 
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dimaksudkan untuk mengetahui dan membandingkan tingkat kesesuaian 

perencanaan dengan tindakan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Tahap terakhir dari satu siklus penelitian ini adalah pelaksanaan refleksi 

yang menckup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi data yang diperoleh 

dari hasil observasi. Data tersebut kemudian dijadikan acuan untuk mencari 

solusi penyelesaian yang efektif. Hasil dari pelaksaaan refleksi kemudian 

dijadikan rujukan untuk perencaan siklus selanjutnya. 

Adapun langkah-langkah penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian ini adalah siswa kelas IV- C semester 2 tahun ajaran 

2015-2016 dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang yang terdiri dari 20 orang 

siswa laki-laki dan 25 orang siswa perempuan. Siswa dikelas ini terdiri dari 

bergbagai macam tingkat social, suku dan agama. Rata –rata tingkat sosialnya 

adalah tingkat menengah keatas, dikelas ini didominasi oleh siswa yang 

berasal dari suku sunda dan jawa. Adapun sebagian kecil siswa berasal dari 

suku batak. Sebagian siswa beragama islam dan ada 1 orang siswa yang 

beragama Kristen. Dengan kondisi tersebut menambah keberagaman karakter 

siswa dikelas ini. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

penemuan permasalahan  terkait rendahnya percaya diri siswa kelas IV-C 

akibat pembelajaran yang berpusat pada guru. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar yang berada di 

kecamatan Sukasari Kota Bandung, alasan peneliti memilih sekolah ini karena 

sekolah ini adalah tempat penulis melaksanakan PLP (Program Pengenalan 

Lapangan) pada tahun akademik 2015-2016. 

 

C. Prosedur Administratif Penelitian 

Penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dimulai dari bulan februari 

sampai dengan april, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar maka 

penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan belajar 

mengajar.Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mempersiapkan administratif penelitian, meliputi : 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Permintaan izin dari Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan 

Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat untu melakukan penelitian pada 

salah satu sekolah yang ada di kota Bandung. 
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b. Permintaan izin dari Kepala Sekolah di SD yang akan menjadi tempat 

penelitian. 

c. Observasi dan wawancara 

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan sebagai studi 

pendahuluan mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk menentukan 

masalah yang akan dikaji terutama masalah yang terdapat pada siswa 

kelas IV yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

d. Identifikasi permasalahan  

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang 

muncul dan dilihat masalah yang paling esensial.  

e. Melakukan studi literatur untuk memperoleh dukungan teori mengenai 

strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah. 

f. Menentukan pendekatan, metode atau model yang relevan dengan 

karakteristik siswa, bahan ajar dan  proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung pada pembelajaran Tematik di kelas IV. 

g. Menyusun proposal penelitian. 

 

2. Tahap Perencanaan Tindakan 

Setelah melakukan studi pendahuluan atau pra penelitian dan langkah-

langkah yang terdapat pada pra penelitian, peneliti merancang perencanaan 

tindakan untuk siklus.  

a) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan 

menggunakan model  kooperatiftime token dalam pembelajaran 

tematik. 

b) Menyiapkan LKS atau alat evaluasi hasil belajar siswa 

c) Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian.  

d) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa. 

e) Menyiapkan reward untuk kelompok yang paling banyak mendapatkan 

poin 

f) Mendiskusikan RPP, LKS, lembar evaluasi, dan instrumen penelitian 

dengan dosen pembimbing. 

g) Menghubungi ahli untuk judgement validitas instrument 
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h) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

3. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaks 

model Cooperative Learning Tipe Time Token yang telah direncanakan yang 

dikembangkan dalam RPP. Pada saat pelaksanaan tindakan, peneliti bertindak 

sebagai guru. Tahap pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan penerapan 

model Cooperative Learning Tipe Time Token yaitu sebagai berikut. 

a) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan membacakan peraturan 

pembelajaran kepada siswa 

b) Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal 

terkait materi yang dipelajari 

c) Guru memberi tugas kepada siswa dengan mengisi LKS dan meminta 

siswa memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat serta mempresentasikannya di depan kelas 

d) Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu 30 

detik/kupon pada siswa untuk setiap pertanyaan, jawaban, pendapat 

dan mempresentasikan 

e) Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar satu kupon untuk satu kesempatan 

berbicara 

f) Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya, siswa 

yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi, siswa yang 

masih memegang kupon harus berbicara hingga kuponnya habis. 

 

4. Tahap observasi tindakan 

Tahap observasi tindakan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Dalam kegiatan observasi tindakan, peneliti dibantu oleh observer 

untuk merekam dan mencatat setiap perilaku yang muncul selama 

pembelajaran. Rekaman dan catatan hasil obeservasi dari para observer 

dijadikan satu oleh peneliti. 
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5. Tahap refleksi terhadap tindakan  

Pada tahap ini peneliti bersama teman sejawat, guru dan dosen 

pembimbing berdiskusi mengenai kekurangan, kelebihan penerapan model 

Cooperative Learning Time Token dalam pembelajaran tematik dengan 

menganalisis fieldnote dan hasil tes peningkatan percaya diri siswa serta 

menentukan strategi perbaikan selanjutnya. 

 

D. Prosedur Substantif Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang objektif dari penelitian ini maka diperlukan 

adanya instrumen yang tepat agar masalah yang diteliti dapat direfleksikan 

dengan baik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam pembelajaran dan penelitian, instrumen pembelajaran yang 

pertama yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan hal 

pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Instrumen yang kedua adalah 

hasil belajar siswa diperoleh dari evaluasi siswa pada saat proses pembelajaran 

untuk mendapatkan data tentang pencapaian siswa selama mengikuti proses 

pembeajaran. 

b. Instrumen Pengungkap Data 

Instrumen pengungkap data penelitian disini adalah instrumen yang 

dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Secara 

rinci wujud dari instrumen pengungkap data penelitian terdapat pada lampiran. 

1) Lembar Observasi Percaya Diri Siswa untuk mengukur percaya diri 

siswa dengan aspek kognitif, emosional dan performance dan 

indicator-indikatornya untuk melihat peningkatan percaya diri siswa di 

dalam kelas. 
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2) Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa untuk mengetahui apakah 

ada temuan-temuan yang harus di tindaklanjuti pada saat proses 

pembelajaran. 

3) Catatan lapangan digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kekurangan dalam proses pembelajaran yang akan digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan refleksi terhadap pembelajaran berikutnya. 

4) Dokumentasi untuk menunjang data yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

 

c. Pengolahan Data 

1) Analisi Data Kualitatif 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dalam 

bentuk pengkajian siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Rencana pelaksanaan tindakan nya terdiri 

dari 3 siklus dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini 

dilakukan untuk melihat sejauh mana peningkatan percaya diri siswa. Maka 

pengolahan datanya dengan menggunakan data kualitatif yaitu data berupa 

deeskripsi yang didapat dari lembar observasi guru dan siswa serta catatan 

lapangan dan instrument opercaya diri siswa, teknik analisis data kualitatif 

dilakukan dengan tahapan-tahapan  sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian, pengabstrakan dan 

penginformasian data dari lapangan yang masih dalam bentuk data kasar. 

b) Klasifikasi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokan berdasarkan aktivitas 

guru dan siswa dalam jenis0jenis pembelajaran berupa kegiatan pendahuluian, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

c) Penyajian Data 

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan untuk data kualitatif yang 

berbentuk catatan lapangan, grafik jaringan dan bagan. 
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d) Penafsiran Data 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menafsirkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah baik dan belum tercapai sesuai rencana maka 

dicari penyebabnya dan dicari solusi untuk memperbaikinya 

e) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan atau untuk menyimpulkan hasil pengolahan data. 

 

2) Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil  belajar 

siswa. Setelah data hasil tes diperoleh maka data tersebut harus diolah dengan 

mengacu pada hal-hal berikut:  

a) Skore Hasil Tes Evaluasi 

Untuk mengukur hasil belajar dan percaya diri siswa khususnya siklus I 

dan II, pada siklus III penskoran sama sengan siklus II. Kriteria penskoran 

pada setiap siklus dapat dilihat pada lampiran. 

Presentase tingkat keberhasilan pembelajaran siswa berdasarkan skor yang 

diperoleh dicari dengan menggunakan rumus (dalam Rohani, 2008) sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

N = Nilai 

Nilai Rata-rata Kelas 

Untuk memperoleh nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa melalui 

rumus yang diadaptasi Aqib (2011, hlm.41) sebagai berikut: 

 

  

 

N = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
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b) Presentase Ketuntasan Belajar 

Menurut Depdikbud  (dalam Trianto, 2010, hlm. 241) setiap siswa 

dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individu) jika proporsi  jawaban benar 

siswa ≥ 65 %, dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan 

klasikal) jika dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85 % siswa yang telah tuntas 

belajarnya. Dengan berpedoman pada hal tersebut, untuk mengukur 

ketuntasan hasil belajar digunakan nilai KKM pembelajaran tematik yang ada 

di sekolah yaitu 70, apabila siswa tidak mencapai KKM maka dinyatakan 

belum tuntas. 

 

 

 

d) Pengolahan Data Percaya Diri 

Untuk mengukur kriteria percaya diri siswa dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe time tokendigunakan kategori sebagai berikut: 

Penilaian percaya diri dalam penelitian ini diberikan skala sikap pada 

pengamatannya, skala sikap yang digunakan jika dari aspek percaya diri setiap 

indicator nya terlihat siswa diberikan tanda (v) pada kolom terlihat, begitupula 

sebaliknya jika dari aspekpercaya diri indikatornya tidak terlihat diberikan 

tanda centang (v) pada kolom tidak terlihat . 

 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 85-100 

Tinggi 70-85 

Cukup 55-70 

Rendah 40-55 

Sangat Rendah 0-40 

 

(Riduwan), 2007,15 

P = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎
 x 100 % 
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Tabel 3.1 

Kisi – Kisi Pedoman Observasi 

Lembar Observasi Percaya Diri Siswa menurut Norman dan Hyland (2003: 8) 

No Aspek yang diamati Indikator Kriteria 

T TT 

1 Kognitif yaitu mengetahui dan 

yakin pada kemampuan diri 

sendiri, percaya pada pengetahuan 

dan kemampuan seseorang, 

mengetahui bahwa orang lain 

percaya kepada diri sendiri 

memahami sesuatu hal yang dapat 

dilakukan dengan baik. 

1. Mengetahui dan 

mampu menjelaskan 

materi pembelajaran. 

2. Mampu mengajukan 

pertanyaan terkait 

materi yang dipelajari 

  

2 Emosional yaitu merasa bahagia 

terhadap diri sendiri apa adanya, 

berani terhadap suatu situasi yang 

baru, dapat membangun suasana  

hangat dalam kelas. 

 

1. Tenang dalam 

menjawab pertanyaan 

dan mengemukakan 

pendapat saat diskusi 

berlangsung 

2. Dapat membangun 

suasana hangat di 

dalam kelas 

  

3 Performance yaitu mampu untuk 

mengatasi rasa cemas, mampu 

untuk melaksanakan tugas-tugas, 

mampu untuk berdiri di depan 

kelas dan dapat mengungkapkan 

pengalaman-pengalaman dengan 

percaya diri. 

1. Mampu melaksanakan 

tugas-tugas yang 

diberikan guru dengan 

baik 

2. Mampu berdiri didepan 

kelas  untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi atau 

mengungkapkan 

pengalaman-

pengalaman dengan 

percaya diri 

  

JUMLAH 

PRESENTASE 
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Lembar Observasi Percaya Diri Siswa 

Nama Kelompok :    Siklus  :  

Keterangan 

1.T = Terlihat 

2.TT = Tidak Terlihat 

3.Skor 1 = Apabila ditampilkan siswa 

4. skor 0 =Apabila tidak diampilkan siswa 

No 

Aspek 

Indikator 

Kriteria 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 3 Siswa 4 Siswa 5 

T TT T TT T TT T TT T TT 

1. 

 

Kognitif Mengetahui dan 

mampu 

menjelaskan materi 

pembelajaran 

          

Mampu 

mengajukan 

pertanyaan terkait 

materi yang 

dipelajari 

          

4. Emosional Tenang dalam 

menjawab 

pertanyaan atau 

mngemukkan 

pendapat saat 

diskusi 

berlangsung 

          

Dapat membangun 

suasana hangat 

didalam kelas 

          

7. Performance Mampu 

melaksanakan 

tugas-tugas yang 

diberikan guru 

dengan baik 

          

Mampu berdiri 

didepan kelas 

untuk 

mempresentasikan 

materi atau 

mengungkapkan 

pengalaman-

pengalamannya 

dengan percaya diri 

          

Jumlah      
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Keterangan : 

- Aspek Kognitif 

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan materi pembelajaran 

2. Mampu mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipelajari 

- Aspek Emosional 

1. Tenang dalam menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat 

2. Dapat membangun suasana hangat di dalam kelas 

- Aspek Performance 

1. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan 

baik 

2. Mampu berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi 

atau mengungkapkan pengalaman dengan percaya diri 

- Skor 0 : Apabila tidak ditampilkan siswa 

- Skor 1 : Apabila ditampilkan siswa 

- ∑x = Total skor dari keseluruhan aspek percaya diri 

- % =  Untuk menentukan kriteria Percaya DirI 

 

 


