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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Desain penelitian yang dilakukan diadaptasi dari model 

penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan McTaggart. Penelitian ini 

diawali dengan tahap menyusun rencana tindakan (planning). selanjutnya 

adalah pelaksanaan tindakan (action) dan pengamatan terhadap tindakan 

(observing) terhadap pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan lalu dievaluasi 

pada tahap refleksi (reflecting). Refleksi bertujuan untuk memberikan umpan 

balik terhadap proses penelitian yang telah dilakukan, jika pada siklus I dirasa 

belum maksimal maka akan dilakuakan perbaikan pada siklus II dan seterusnya 

dengan berpatokan pada hasil refleksi dari siklus-siklus sebelumnya.. Kemmis 

& McTaggart (dalam Kusumah. W, 2010, hal. 20) 

  

 

 Gambar 3.1 Siklus menurut Kemmis & McTaggart 
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Model yang dikemukakan oleh Kemmis & McTaggart pada hakikatnya 

terdiri dari empat komponen yang menjadi sebuah kesatuan yaitu: perencanaan 

(planning), tindakan (action), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting) 

jika semua komponen tersebut telah terlaksana maka dapat dikatakan sebagai 

satu siklus, jumlah siklus dalam sebuah penelitian tindakan kelas tidak dapat 

ditentukan, siklus akan terus dilaksanakan berdasarkan pada tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan penelitian ini yaitu siswa kelas IV A salah satu sekolah dasar 

negeri yang berada di Kecamatan Sukasari Kota Bandung tahun pelajaran 

2015/2016. Partisipan tersebut dipilih berdasarkan teknik simple random 

sampling. Peneliti memilih sepuluh orang siswa untuk menjadi partisipan 

penelitian dengan keterangan lima orang siswa laki-laki dan lima orang siswa 

perempuan. Heterogenitas siswa dilihat dari jenis kelamin dan keaktifan belajar 

siswa dalam proses pembelajaran pada saat diobservasi dan hasil belajar siswa 

berdasarkan nilai hasil ulangan tengah semester yang belum mencapai KKM. 

Sekolah ini memiliki dua belas rombongan belajar yang pada tiap 

tingkatanya terdapat dua rombongan belajar, dengan jumlah guru sebanyak tujuh 

belas guru ditambah dengan satu kepala sekolah, satu petugas administrasi dan 

satu penjaga sekolah. waktu belajar siswa kelas IV A yaitu pagi pada pukul 

07.00 sampai 12.30, dan akan dirolling setelah dua minggu akan masuk siang, di 

mulai pukul 12.30 hingga 16.30. Lokasi sekolah ini berada di antara perumahan 

penduduk yang cukup padat. 

C. Prosedur Administrasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam beberapa siklus sampai 

pembelajaran yang dialami siswa efektif. Sebelum melakukan penelitian 

tindakan kelas peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi, 

menentukan fokus dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Hasil temuan 

studi pendahuluan, direfleksi peneliti agar dapat menentukan strategi 
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pemecahannya. Tahap tindakan penelitian yang akan dilaksanakan dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Menentukan sekolah dan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian. 

b. Menghubungi pihak sekolah tempat akan dilaksanakannya penelitian untuk 

mengurus Surat perizman pelaksanaan penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan dengan mengobservasi pelaksanaan 

pembelajaran untuk menentukan masalah yang akan dikaji. 

d. Melakukan tes dan observasi. 

e. Melakukan studi literatur untuk memperoleh dukungan teori mengenai 

strategi yang sesuai. 

f. Melakukan studi kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan 

penelitian. 

g. Menyusun proposal penelitian. 

h. Melaporkan hasil proposal. 

2. Tahap Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dipadukan 

dengan langkah- langkah model pembelajaran quantum. 

2) Membuat lembar observasi aktivitas pembelajaran yang mencakup aktivitas 

guru dan siswa, serta lembar frekuensi keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

3) Membuat lembar evalusi untuk mengukur hasil belajar siswa, setelah 

mengalami proses pembelajaran. 

4) Melaksanakan bimbingan terkait RPP dan Instrumen Pengukap data yang 

akan digunakan pada siklus I dalam penelitian kepada dosen pembimbing. 

5) Menyiapkan media dan alat penunjang pembelajaran. 

b. Pelaksanaan (Action) 

Tahap pelaksanaan tindakan ini merupakan realisasi dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan akan dilaksanakan sesuai dengan langkah-
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langkah model pembelajaran quantum yaitu: Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demostasikan, Ulangi dan Rayakan. 

Langkah 1 – Tumbuhkan, guru menumbuhkan semangat siswa untuk belajar, 

dengan memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan 

menyepakati aturan yang berlangsung ketika pembelajaran berlangsung. 

Langkah 2 – Alami, guru mejelaskan materi pembelajaran selanjutnya siswa 

mengalami secara langsung pembelajaran dengan difasilitasi media yang telah 

guru siapkan. 

Langkah 3 – Namai, siswa akan berkelompok untuk menamai/mengerjakan 

Lembar Kerja Kelompok sesuai materi yang telah disampaikan. 

Langkah 4 – Demostrasikan, siswa secara berkelompok akan bergantian 

memaparkan hasil diskusinya kepada guru dan siswa lain di depan kelas. 

Langkah 5 – Ulangi, guru akan mengulas semua materi yang telah disampaikan 

selama proses pembelajaran berlangsung, siswa akan menjawab semua 

pertanyaan guru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Langkah 6 – Rayakan, Guru dan siswa akan bersama-sama merayakan 

pencapaian yang telah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, 

dengan “tepuk semangat” atau “beat clap” 

c. Observasi (Observing) 

Tahap observasi dilakukan secara bersamaan dengan tahap pelaksanaan. 

Pada tahap observasi ini peneliti dibantu oleh tiga orang observer, dua 

diantaranya teman sejawat dan satu guru pamong. Observer akan mengamati 

keterlaksanaan langkah-langka pembelajaran quantum yang tertera pada 

lembar aktivitas pembelajaran, lalu untuk mendapat data keaktifan siswa 

observer akan menghitung frekuensi aktivitas siswa berdasarkan empat 

indikator keaktifan siswa yaitu, aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas 

menulis, dan aktivitas mental.  

d. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap refleksi peneliti akan meminta tanggapan dari para observer 

terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga peneliti akan 

menganalisi data yang didapat pada lembar evaluasi, kekurangan yang 
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disampiakan langsung oleh para observer, maupun berdasarkan data pada lembar 

evaluasi akan menjadi acuan terhadap tahap perbaikan pada siklus II. 

 

3. Tahap Siklus II 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan pada siklus II dilakukan setelah hasil refleksi dari lembar-

lembar observasi dan pengolahan data pada siklus I telah selesai dilaksanakan, 

karena siklus II ini merupakan perbaikan dari siklus I agar mencapai hasil yang 

diharapkan. Terdapat beberapa komponen tambahan pada siklus II ini, yaitu: 

1) Merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan perubahan 

kompetensi dasar yang tetap dipadukan dengan langkah-langkah model 

pembelajaran quantum. 

2) Membuat lembar observasi aktivitas pembelajaran, yang mencakup aktivitas 

guru dan siswa dengan ditandai hasil refleksi siklus I. 

3) Perubahan skala pada lembar keaktifan siswa. 

4) Membuat lembar evalusi untuk mengukur hasil belajar siswa, setelah 

mengalami proses pembelajaran. 

5) Menyiapkan sebuah lagu-lagu daerah untuk games pembuka pembelajaran 

dan pengiring ketika pengerjaan LKS dan Lembar evaluasi. 

6) Mempersiapkan video tentang “masalah sosial” untuk ditampilkan pada 

tahap alami. 

7) Melaksanakan bimbingan terkait RPP dan instrumen pengungkap data yang 

akan digunakan pada siklus II dalam penelitian kepada dosen pembimbing. 

8) Membuat power point mengenai masalah sosial. 

 

b. Pelaksanaan (Action) 

Tahap pelaksanaan tindakan ini merupakan refleksi dari pelaksanaan 

pembelajaran siklus I, pelaksanaan tindakan akan dilaksanakan sesuai dengan 

langkah-langkah model pembelajaran quantum yaitu: Tumbuhkan, Alami, 

Namai, Demostasikan, Ulangi dan Rayakan. 
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Langkah 1 – Tumbuhkan, guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

homogen, lalu guru mengajak siswa untuk bermain game tebak lagu, hal ini 

bertujuan mebangkitkan semangta belajar siswa. 

Langkah 2 – Alami, guru menampilkan sebuah tayangan video mengenai 

masalah sosial, lalu siswa kembali bermain game tebak gambar. 

Langkah 3 – Namai, siswa secara berkelompok akan bergiliran mengisi lembar 

kerja siswa (LKS) yang diterima kelompoknya. 

Langkah 4 – Demostrasikan, siswa di depan kelas secara bergantian 

membacakan jawaban yang ditulisnya pada lembar kerja siswa (LKS) 

Langkah 5 – Ulangi, guru akan mengulas semua materi yang telah disampaikan 

selama proses pembelajaran berlangsung, siswa akan menjawab semua 

pertanyaan guru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Langkah 6 – Rayakan, Guru dan siswa akan bersama-sama merayakan 

pencapaian yang telah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, 

dengan “tepuk salut”. 

c. Observasi (Observing) 

Tahap observasi dilakukan secara bersamaan dengan tahap pelaksanaan. 

Pada tahap observasi ini peneliti dibantu oleh tiga orang observer, dua 

diantaranya teman sejawat dan satu guru pamong. Observer akan mengamati 

keterlaksanaan langkah-langka pembelajaran quantum yang tertera pada 

lembar aktivitas pembelajaran, lalu untuk mendapat data keaktifan siswa 

observer akan langsung memberikan nilai kepada siswa yang diamati dengan 

catatan menuliskan aktivitas yang dilakukan siswa tersebut berdasarkan empat 

indikator keaktifan siswa yaitu, aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas 

menulis, dan aktivitas mental.  

d. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap refleksi peneliti akan meminta tanggapan dari para observer 

terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus II tentang 

keberhasilan dan keefektifan dari hasil refleksi siklus I, dan juga peneliti akan 

menganalisi data yang didapat pada lembar evaluasi, kekurangan yang 

disampiakan langsung oleh para observer, maupun berdasarkan data pada 

lembar evaluasi untuk memperkirakan apabila diperlukan siklus selanjutnya. 
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D. Prosedur Substantif Penelitian 

1. Pengumpulan Data  

Metode pengumpul data yang dilakukan selama penelitian ini berpedoman 

pada beberapa instrumen. Ada dua jenis instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu instrumen pembelajaran dan instrument pengumpul data. 

Instrumen pembelajaran merupakan perangkat yang menjadi penunjang dalam 

pelaksanaan pembelajaran, sedangkan instrumen pengungkap data adalah 

perangkat yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. 

a. Instrumen Pembelajaran 

Instrument pembelajaran adalah instrumen yang digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP merupakan panduan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran, supaya pembelajaran yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan 

baik dan tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan sesuai dengan 

komponen-komponen yang ada di RPP yang telah dibuatnya seperti SK, KD, 

Indikator, Tujuan Pembelajaran, dan pada penelitian ini Langkah-langkah 

pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran quantum. 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 LKS diberikan pada siswa pada saat siswa telah menerima pembelajaran 

baru, LKS pada penelitian ini akan menjadi tugas kelompok belajar siswa. LKS 

dibuat dengan menyesuaikan terhadap kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

 

b. Instrumen Pengungkap Data 

1) Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 

Pengamatan partisipasif dilakukan oleh orang yang terlibat secara aktif dalam 

proses pelaksanaan tindakan. Pengamatan ini dapat dilaksanakan dengan 

pedoman pengamatan (format, daftar cek), catatan lapangan, jurnal harian, 
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observasi aktivitas di kelas, atat perekam elektronik, atau pemetaan kelas. 

Mills (dalam Kunandar, 2012, hal. 143). 

2) Tes  

Tes adalah salah satu cara untuk dapat memperoleh data dalam 

penelitian. Tes dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dari hasil belajar 

siswa. Instrumen tes yang digunakan peneliti adalah soal evaluasi yang 

hasilnya digunakan peneliti untuk melihat hasil peningkatan hasil belajar 

dalam ranah kognitif. 

 

Tabel 3.1 Data Dan Alat Pengungkap Data 

Rumusan Masalah 
Data Yang Akan 

Diungkap 

Alat Pengungkap 

Data 
Lampiran 

1.Bagaimanakah 

penerapan model 

pembelajaran quantum 

dalam mata pelajaran IPS 

di sekolah dasar? 

1. Aktivitas 

Guru dan Siswa 

1. Lembar 

Observasi 

Aktivitas 

Pembelajaran 

guru dan siswa. 

Hal. 

2.Bagaimanakah 

peningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa 

dengan     menggunakan 

model pembelajaaran 

quantum di sekolah 

dasar? 

 

1. Keaktifan 

siswa. 

 

 

2. Hasil belajar 

siswa. 

1. Lembar 

Observasi 

keaktifan siswa. 

 

2. Lembar 

Evaluasi. 

Hal.  

 

 

 

Hal. 

 

 

2. Pengolahan Data 

Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas terdapat dua jenis data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, yakni: 

a. Data kuantitatif  
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Data kuantitatif yang berupa angka didapat dari nilai hasil tes melalui 

lembar evaluasi dan juga lembar observasi keaktifan siswa. untuk melihat 

peningkatan yang terjadi pada setiap siklus dengan menerapkan model 

pembelajaran quantum. Rumus-rumus yang digunakan untuk mendapat data 

tersebut, sebagai berikut: 

Menentukan skor rata-rata (mean) 

X = 
   

 
 

 

Keterangan: 

X     = Rata-rata (Mean) 

    = Jumlah seluruh skor 

n     = Banyak siswa 

 

Menentukan persentase ketuntasan  

                        

            
        

   

 

Data kuantitatif pun dapat berupa persentase, data hasil observasi 

keaktifan siswa akan diuraikan sebagai berikut: 

 

Persentase Aktivitas Siswa per Indikator Keaktifan 

                        

                
        = Aktivitas Siswa 

 

Setelah didapatkan data mengenai persentase aktivitas siswa dalam empat 

indikator, maka data tersebut akan diolah kembali untuk mengetahui keaktifan 

siswa dalam empat indikator keaktifan dengan melihat jumlah frekuensi 

aktivitas yang dilakukan siswa pada setiap indikator keaktifan, yaitu dengan 

cara sebagai berikut: 
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Skala: 

0 = Tidak Aktif 

1 = Kurang Aktif 

2 = Aktif 

3 = Sangat Aktif 

 

∑per Aktivitas =  
                                                     

              
        

Hasil dari perhitungan tersebut akan didapatkan data persentase siswa 

tidak aktif, siswa kurang aktif, siswa aktif dan siswa sangat aktif pada setiap 

aktvitas yang menjadi indikator keaktifan. 

Lalu untuk mengetahui persentasi keseluruhan mengenai keaktifan siswa 

data tersebut harus diolah kembali, yaitu dengan cara sebagai berikut: 

 

∑keaktifan siswa= 
                              

                              
 X 100 

 
Keaktifan siswa: 

a. Tidak Aktif 

b. Kurang Aktif 

c. Aktif  

d. Sangat Aktif 

 

 

Persentase keterlaksanaan = 
                                     

                                    
 x 100% 

 

Persentase berikut kemudian akan ditafsirkan kedalam bentuk kalimat 

berdasarkan kriteria pada tabel berikut: 

Persentase (%) Kriteria 

81 - 100% Baik Sekali 

61 - 80% Baik 

41 - 60% Cukup 

21 - 40% Kurang 

0 - 20% Kurang Sekali 
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(Arikunto, 2009, hal. 245) 
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b. Data kualitatif 

Data kualitatif berupa kalimat, siswa yang mnggambarkan ekspresi 

tingkah laku siswa, pandangan siswa dan kemampuan kognitif siswa dianalisis 

melalui proses koding (coading process) (Sukidin, dkk., 2010, hlm.111).  

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) (dalam 

Sugiono, 2012, hlm.246) aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Untuk menganalisis data peneliti melakukan tahap berikut: 

1) Reduksi Data, reduksi data dalam penelitian ini berarti merangkum, 

memfokuskan, pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak 

diperlukan. 

2) Penyajian Data, penyajian data dalam penelitian kualitatif  dilakukan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif dan grafik. 

3) Verifikasi, Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan 

dari data yang diperoleh 

4) Analisis Data, kegiatan ini dimaksudkan untuk menafsirkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah baik dan belum baik sesuai rencana. Kegiatan yang 

menurut peneliti belum baik akan dicarikan solusinya untuk diperbaiki pada 

kegiatan selanjutnya. 

 


