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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Tempat yang menjadi lokasi untuk melakukan penelitian yaitu SDN Legok 2 

Sumedang. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi sekolah ini karena 

ditemukan masalah di kelas V dalam proses pembelajaran IPS pada materi jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia yang harus segera mendapatkan 

tindakan. Selain itu, alasan lain dari pemilihan lokasi ini karena adanya kesediaan 

dari pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun wali kelas V yang memberikan 

izin untuk melakukan penelitian. Adapun secara lebih rinci, lokasi penelitian 

adalah sebagai berikut. 

a. Kondisi Sekolah 

 SDN Legok 2 Sumedang terletak 200 m dari jalan raya utama Cirebon-

Bandung, tepatnya di jalan Sebelas April No.17 Desa Legok Kaler Kecamatan 

Paseh Kabupaten Sumedang.  Lokasi SDN Legok 2 Sumedang sangat strategis 

dan akses menuju sekolah ini cukup mudah, dapat diakses dengan menggunakan 

angkutan umum maupun ojek. Bangunan di sekolah ini bersifat permanen dan 

milik sendiri. Bangunan sekolah ini memiliki 12 ruangan, yang terdiri dari 6 

ruangan yang digunakan untuk kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, 3 WC, 

mushola, kantin dan fasilitas lapangan serbaguna. 

b. Kondisi Siswa 

 SDN Legok 2 Sumedang terletak di jalan Sebelas April No.17 Desa Legok 

Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang ini memiliki 138 siswa. Mayoritas 

siswa di sekolah ini berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Namun ada beberapa 

siswa yang rumahnya cukup jauh dari sekolah. Adapun jumlah siswa setiap kelas 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 3.1 Jumlah Siswa SDN Legok 2 Sumedang 

  Periode 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Waktu Penelitian 

Lamanya penelitian dilakukan yaitu selama enam bulan, dimulai pada bulan 

Desember 2016 sampai bulan Juni 2017. Adapun waktu penelitian akan disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

L P 

Kelas I 6 14 20 

Kelas II 9 11 20 

Kelas III 9 17 26 

Kelas IV 10 11 21 

Kelas V 8 15 23 

Kelas VI 17 11 28 

Jumlah Total 59 79 138 
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Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek yang menjadi  penelitian tindakan ini adalah siswa kelas V SDN 

Legok 2 Sumedang yang berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki 

dan 15 orang perempuan. Alasan guru mengambil subjek penelitian di kelas V 

disebabkan karena ditemukan permasalahan dalam pembelajaran, yaitu pada 

materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Adapun penggunaan media 

papan dart dipandang dapat diimplementasikan pada siswa kelas V yang memiliki 

masalah pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Oleh karena 

itu, subjek penelitian akan difokuskan pada peningkatan hasil belajar dan motivasi 

siswa di kelas V pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

 

No Kegiatan 

Target Waktu 

  

Des Jan Feb Mar Ap Mei Jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Perencanaan 

Proposal 

                                                        

                                                        

 

2 

Seminar 

Proposal 

                                                        

                                                        

3 

 

Revisi dan 

Bimbingan 

                                                        

                                                        

 

5 

Siklus 

Tindakan 1 

                                                        

                                                        

6 
Siklus 

tindakan 2                                                         

7 

 

Siklus 

tindakan 3 

 

                                                        

                                                        

8 

Pengolahan 

dan analisis 

data                                                         

9 
Penyusunan 

dan revisi                                                         

10 
Sidang  

Skripsi                                                         
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D. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada siswa kelas V di SDN 

Legok 2 Sumedang, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas. Jaedun (dalam Hanifah, 

2014, hlm. 5) mengemukakan bahwa „PTK adalah salah satu jenis penelitian 

tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelasnya (metode, pendekatan, penggunaan media, teknik evaluasi dsb)‟. Sanjaya 

(2013, hlm.16) mengemukakan bahwa “PTK merupakan proses pengkajian 

masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang 

terencana dan situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan 

tersebut”. Sedangkan Mulyasa (2013, hlm. 11) mengemukakan bahwa “PTK 

merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta 

didik dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja 

dimunculkan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran di dalam kelas baik itu 

dari segi metode, teknik, dan media serta aktivitas siswa yang kemudian nantinya 

guru akan memperbaiki kualitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi dengan 

sebuah tindakan yang telah direncanakan oleh guru. PTK dianggap dapat 

mengembangkan, meningkatkan gaya mengajar guru serta meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas V SDN Legok 2 Sumedang. 

Dalam penelitian ini, guru menemukan suatu permasalahan dalam 

pembelajaran di kelas V yaitu siswa kurang memahami materi jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada saat pembelajaran, guru belum 

menggunakan media pembelajaran untuk menunjang penyampaian materi jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada desain penelitian 

yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc.Taggart, yaitu model spiral. Model 

penelitian ini memiliki rangkaian beberapa kegiatan yang ada dalam satu siklus. 

Jumlah siklus yang dilaksanakan tergantung pada kebutuhan menyelesaikan 
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permasalahan yang muncul. (Hanifah, 2014, hlm. 17-21) adapun tahapan-tahapan 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Planning (Rencana) 

Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru sebelum 

melakukan sesuatu. Tahap perencanaan merupakan tahapan dimana seorang guru 

mempersiapkan RPP, instrumen observasi kinerja guru maupun siswa, dan lain-

lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Suhardjono (dalam Hanifah, 2014, hlm.18) menyatakan bahwa 

„Tahapan ini berupa menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan 

dilakukan‟. Dalam tahap ini, guru sudah mempersiapkan instrumen yang meliputi 

RPP mengenai materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, media 

pembelajaran yang meliputi video pembelajaran maupun media papan dart, 

format observasi kinerja guru untuk menilai RPP dan untuk menilai pada saat 

pelaksanaan pembelajaran, format observasi aktivitas siswa dan angket motivasi 

belajar. 

b. Action (Tindakan) 

Pada tahap pelaksanaan, guru melaksanakan semua yang telah direncanakan 

atau disiapkan pada tahap perencanaan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan 

oleh Arikunto (dalam Hanifah, 2014, hlm. 19) bahwa „Pada tahap kedua dari 

penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi data 

penerapan isi rancangan, yaitu tindakan kelas‟. Tahapan ini merupakan realisasi 

dari tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan. Persiapan yang sudah disiapkan 

secara matang, akan dilaksanakan mulai dari proses pembelajaran yang sudah 

dirancang dalam bentuk RPP, sampai penggunaan instrumen, baik instrumen tes 

maupun instrumen non-tes. Dalam tahap tindakan, guru akan langsung 

menggunakan media papan dart ke dalam pembelajaran IPS pada materi jenis 

usaha kegiatan ekonomi di Indonesia sehingga diharapkan siswa akan lebih 

mudah memahami materi yang dipelajarinya. Adapun aturan dalam menggunakan 

media papan dart adalah sebagai berikut. 

1) Siswa dibagi ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 

orang. 
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2) Setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menentukan urutan 

kelompok yang akan melakukan permainan darts terlebih dahulu. 

3) Setelah urutan kelompok ditentukan, kelompok yang maju terlebih dahulu 

berada sejajar di depan papan dart. 

4) Jarak antara pemain yang akan melempar ke  papan dart kurang lebih 

berjarak 1 meter. 

5) Setelah pemain siap, pemain diberikan sebuah paku yang menyerupai panah. 

6) Ketika aba-aba mulai dihitung, pemain diperbolehkan untuk melempar paku 

tersebut ke kategori yang diincarnya yang terdapat dalam papan dart. 

7) Setelah panah tertancap di salah satu kategori yang ada di papan dart, pemain 

mengambil pertanyaan yang ada di amplop yang sudah disediakan oleh guru. 

8) Apabila pemain mendapat pertanyaan sesuai kategori, maka pemain bersama 

dengan kelompoknya mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang 

diperolehnya. 

9) Apabila pemain mendapat pertanyaan kosong, maka pemain harus melempar 

kembali panah ke papan dart. 

10) Pemain diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk melempar ke papan dart. 

c. Observation (Pengamatan) 

 Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-

pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan kelas. Pada tahap observasi, Suhardjono 

(dalam Hanifah, 2014, hlm.19) menyatakan bahwa „peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung‟. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan format observasi/penilaian yang telah disusun, termasuk juga 

pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu 

serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Pada tahap ini, guru 

sebagai peneliti, tidak bekerja sendiri karena dibantu oleh teman sejawat dalam 

kegiatan observasi diharapkan dapat membantu mengamati segala perubahan 

kinerja pembelajaran sebagai akibat dari pelaksanaan tindakan. Dalam proses 

pembelajaran, guru akan dilihat penampilan mengajarnya kemudian dinilai 

menggunakan format observasi kinerja guru yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Selain itu, siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian akan dinilai 
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menggunakan format observasi kinerja siswa yang memiliki 3 aspek untuk dinilai 

meliputi aspek komunikasi, kerja sama dan tanggung jawab. 

d. Reflection (Refleksi) 

 Tahap refleksi merupakan tahap terakhir dalam langkah model penelitian 

spiral Kemmis dan Mc. Taggart. Dalam tahap ini, setelah data terkumpul dari 

tahap sebelumnya yaitu tahapan pelaksanaan dan observasi, guru sebagai peneliti 

melakukan refleksi terhadap kinerjanya dengan refleksi yang akurat akan 

diperoleh masukan yang berharga bagi penentuan langkah selanjutnya. Dalam 

tahap ini, guru akan mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan pada saat itu. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan mereka tentang apa yang sudah dipelajari pada saat itu, guru 

memberikan soal evaluasi kepada siswa. Adapun alur pelaksanaan penelitian 

tindakan setiap siklus dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian Kemmis & Taggart 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian ini dilakukan berdasarkan dari desain model Kemmis dan 

MC Taggart yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan 

tahap refleksi. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan  

 Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa langkah sebagai suatu 

perencanaan penelitian diantaranya sebagai berikut. 



 

35 
 

 
 

a. Guru membuat rancangan pembelajaran yang meliputi, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP),  LKS, media pembelajaran, dan lain-lain. 

b. Guru membuat instrumen penelitian untuk mengetahui hasil penelitian seperti 

format observasi kinerja guru, format observasi aktivitas siswa, format 

catatan lapangan, pedoman wawancara untuk guru, pedoman wawancara 

untuk siswa dan angket motivasi belajar. Guru juga berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing tentang apa saja yang harus dipersiapakan dalam 

pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru mengucapkan salam. 

2) Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar 

3) Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan membaca doa. 

4) Guru mengecek kehadiran siswa 

5) Guru melakukan apersepsi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menampilkan tayangan video tentang jenis usaha ekonomi yang 

dilakukan masyarakat. 

2) Siswa diminta untuk mengamati video yang ditampilkan oleh guru. 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menyebutkan jenis 

usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam video yang 

ditampilkan. 

4) Guru menjelaskan masing-masing contoh dari jenis usaha ekonomi yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

5) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

6) Guru mengajak siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media papan dart 

7) Guru menjelaskan aturan permainan dengan menggunakan papan dart. 

8) Guru mendemonstrasikan cara bermain dengan menggunakan media 

papan dart. 
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9) Siswa diminta untuk mengamati dengan seksama ketika guru 

mendemonstrasikan cara melakukan permainan. 

10) Setiap perwakilan kelompok diminta untuk maju dan memainkan media 

papan dart. 

11) Setiap perwakilan kelompok harus melemparkan panah berupa paku ke 

papan dart yang sudah berisi kategori tentang jenis kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

12) Setelah melemparkan paku ke kategori tertentu, guru akan memberikan 

pertanyaan sesuai dengan kategori yang dipilih kepada kelompok 

tersebut. 

13) Masing-masing kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru sesuai kategori yang dipilih dengan cara berdiskusi 

lalu menuliskan pada tabel yang sudah disediakan di LKS. 

14) Guru memberikan LKS untuk dikerjakan secara berkelompok 

15) Guru menjelaskan cara pengerjaan LKS 

16) Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan 

yang didapatnya kemudian menuliskan hasil diskusinya pada tabel yang 

ada di LKS. 

17) Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok. 

18) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas.  

19) Setelah kegiatan diskusi, guru kembali mengkondisikan siswa. 

20) Guru membahas tentang hasil pengerjaan LKS. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

2) Guru memberikan evaluasi 

3) Guru menutup pembelajaran 

3. Tahap Observasi 

 Tahap ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Tahap observasi 

dilakukan dengan cara mengamati seluruh aktivitas siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran  berlangsung dengan menggunakan media papan dart untuk 
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meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V pada materi jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

4. Tahap Refleksi 

 Tahap ini dilakukan pada saat akhir proses pembelajaran. Dalam tahap 

refleksi, guru melihat, menganalisis dan mempertimbangkan segala hal yang 

bertujuan untuk memutuskan dan merencanakan apa saja yang akan dilakukan 

selanjutnya. Jika dalam tahap refleksi ditemukan kendala pada siklus I, maka 

dilakukan perencanaan ulang dan memperbaiki kekurangan dalam siklus I. 

Setelah melakukan refleksi, kembali dilakukan tindakan atau siklus II dan 

seterusnya sampai target penelitian tercapai. 

F. Instrumen Penelitian 

Suharsimi (dalam Sudaryono dkk, 2012, hlm. 30) mengemukakan bahwa 

„instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya‟. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Sudaryono, dkk (2012, hlm. 30) yang menyatakan 

bahwa instrumen sebagai “Alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan 

dalam benda”. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Pedoman Observasi 

Arifin (2010, hlm. 153) mengemukakan bahwa “observasi adalah suatu 

proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional 

mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam 

situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu”. Hadi (dalam Sugiyono,2016,hlm. 

145) mengemukakan bahwa „Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis‟. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan 

cara mengamati suatu objek secara sistematis dan logis dalam suatu situasi 

tertentu. Dalam hal ini situasi yang diamati yaitu pada saat kegiatan pembelajaran 

di kelas. Tujuan dari observasi yang dilakukan yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana proses kegiatan pembelajaran berlangsung selama di dalam kelas. Dalam 

melakukan kegiatan observasi, alat yang digunakannya disebut pedoman 

observasi. Pedoman observasi dalam penelitian digunakan sebagai alat untuk 
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mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung 

oleh guru terhadap objek-objek yang diperlukan dalam penelitian. Pedoman 

observasi dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu pedoman observasi kinerja 

guru (perencanaan & pelaksanaan) dan pedoman observasi aktivitas siswa. 

Pedoman observasi digunakan untuk merekam data hasil observasi terhadap 

kinerja guru dan aktivitas siswa selama proses penerapan media pembelajaran. 

Setelah memperoleh data hasil observasi kinerja guru maupun aktivitas siswa, 

kemudian akan diolah lebih lanjut dan dijadikan sebagai tolak ukur apakah 

pembelajaran yang dilakukan berhasil atau tidak.  (Instrumen terlampir). 

2. Pedoman wawancara 

 Nasir (dalam Hanifah, 2014, hlm. 63) mengungkapkan bahwa „wawancara 

(interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si pewawancara atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara)‟. Dalam hal ini wawancara 

dilakukan pada saat mendapatkan data awal dan juga digunakan setelah kegiatan 

penelitian selesai untuk mengetahui respon guru maupun siswa setelah 

menggunakan media papan dart dalam proses pembelajaran. (Instrumen 

terlampir). 

3. Catatan lapangan 

 Hanifah (2014, hlm. 68-69) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah 

catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam 

rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan 

untuk mencatat temuan yang dianggap penting oleh guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Melalui penggunaan catatan lapangan akan terlihat 

bagaimana aktivitas siswa yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. 

(Instrumen terlampir) 

4. Tes hasil belajar 

 Sudjana (2008, hlm. 35) menyatakan bahwa “tes sebagai alat penilaian adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari 

siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulis), atau dalam 

bentuk perbuatan (tes tindakan)”. Dalam penelitian ini, tes yang digunakan adalah 
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tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu 

menguasai pembelajaran khususnya pada materi jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia. Tes tertulis berupa soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal 

pilihan ganda dan 5 essay. (Instrumen terlampir). 

5. Angket 

 Arifin (2012, hlm. 166) mengemukakan bahwa “angket merupakan alat untuk 

mengumpulkan data dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham 

dalam hubungan kausal”. Sedangkan Riyanto (2001, hlm. 70) menyatakan bahwa 

“angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan 

yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa angket adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam bentuk sejumlah pertanyaan atau pernyataan dan 

kemudian diberi beberapa pilihan untuk responden memilihnya. Dalam penelitian 

ini, angket yang digunakan yaitu angket tertutup yang memiliki bentuk pernyataan 

dengan jenis Dichotomous choice yang hanya mempunyai 2 alternatif jawaban 

yang harus dipilih oleh responden. Angket ini berisi 7 pernyataan yang bersifat 

positif yang harus diisi oleh responden dengan cara memilih antara opsi “YA” 

atau “TIDAK”. (Instrumen terlampir). 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Teknik Pengolahan Data Proses 

Data-data penelitian ini dihasilkan dari observasi, wawancara, catatan 

lapangan, tes hasil belajar dan angket mengenai pembelajaran di sekolah sebagai 

tempat dilaksanakannya penelitian. Pengolahan data tersebut dikelompokkan ke 

dalam dua bagian, yaitu pengolahan data proses dan pengolahan data hasil. 

Pengolahan data data proses ini diantaranya observasi, wawancara dan catatan 

lapangan. Sedangkan data hasil, yaitu tes tulis dan angket. 

a. Observasi kinerja guru dan aktivitas siswa 

 Pada lembar observasi kinerja guru berisi tentang aspek-aspek pada tahap 

perencanaan dan pelaksanaan sedangkan pada lembar aktivitas siswa terdapat 

aspek-aspek afektif siswa yang meliputi aspek kerja sama, komuniksa dan 

tanggung jawab dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media papan 

dart. Dalam format observasi ini terdapat indikator sebagai acuan observer dalam 
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memberikan skor. Skor yang didapat kemudian diolah dengan teknik presentase 

dengan rumus sebagai berikut. 

` 

 Setelah data dalam bentuk persentase, kemudian dideskripsikan. Untuk 

memudahkan dalam mendeskripsikan hasil persentase dibuat rentang persentase 

sebagai berikut. 

Rentang Nilai persentase Deskripsi 

81-100% Baik sekali 

60-80% Baik 

41-60% Cukup 

21-40% Kurang 

0-20% Kurang sekali 

 

b. Wawancara 

 Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memberikan sejumlah 

pertanyaan untuk siswa dan juga guru setelah menggunakan media papan dart. 

Teknik pengolahan wawancara dilakukan dengan cara data-data dari hasil 

wawancara dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian membuat kesimpulan 

dari data yang berupa jawaban-jawaban narasumber. 

c. Catatan lapangan 

Hasil catatan lapangan yan diperoleh kemudian dianalisis. Setelah itu, data 

tersebut diuraikan dalam bentuk kesimpulan yang terjadi saat pembelajaran 

berlangsung. 

2. Teknik Pengolahan Data Hasil 

a. Tes Hasil Belajar 

 Pengolahan data tes hasil belajar dilakukan dengan cara tes tertulis yang 

berjumlah 15 soal, yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal essay. Pada 

soal pilihan ganda masing masing skornya adalah 1 dan untuk soal esssay masing 

masing skornya 2 Skor seluruhnya dalam tes ini adalah 20. Setelah didapatkan 

perolehan skor, kemudian diolah dengan rumus sebagai berikut. 
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 Siswa dapat dikatakan tuntas pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi 

di Indonesia apabila perolehan nilai sama atau melebihi KKM sesuai yang telah 

ditetapkan di SDN Legok 2 Sumedang yaitu 70. 

b. Angket 

 Pengolahan data angket tertutup terdiri dari 7 pernyataan yang harus dipilih 

oleh responden. Dari 7 pernyataan  tersebut, ada 2 alternatif jawaban yang harus 

dipilih oleh responden diantaranya yaitu pilihan “YA” atau “TIDAK” Masing-

masing opsi baik “YA” atau “TIDAK” memiliki skor. Angket ini berisi 7 

pernyataan yang bersifat positif yang harus diisi oleh responden dengan cara 

memilih antara opsi “YA” atau “TIDAK”. Untuk opsi “YA” memiliki skor = 1, 

sedangkan untuk opsi “TIDAK” memiliki skor = 0 . 

 Adapun panduan penentuan penilaian dan skoringnya adalah sebagai berikut. 

1) Jumlah pilihan = 2 

2) Jumlah pernyataan = 7 

3) Skoring terendah = 0 (pilihan jawaban “TIDAK”) 

4) Skoring tertinggi = 1 (pilihan jawaban “YA”) 

 Setelah memperoleh skor tertinggi dan terendah, kemudian guru 

mendeskripsikan hasil nya dalam bentuk tulisan untuk menyimpulkan hasil angket 

motivasi belajar. 

H. Analisis Data 

Tahap selanjutnya jika seluruh data telah terkumpul maka guru melakukan 

analisis data. Pada analisis data akan terlihat gambaran-gambaran dalam kegiatan 

penelitian. Hanifah (2014, hlm. 74-75) menjelaskan bahwa  “Analisis data perlu 

dilakukan dalam setiap tahap penelitian agar antara satu data dengan data yang 

lainnya memiliki kerelevanan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam 

mendukung permasalahan dalam penelitian”. Sedangkan Moleong (dalam 

Hanifah, 2014, hlm. 75) mengemukakan bahwa „Analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 
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pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya‟. 

Hanifah (2014, hlm. 75) mengemukakan pengolahan data dilakukan melalui 

tiga tahap yaitu sebagai berikut. 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan, dan pengabstrakan data mentah menjadi informasi 

yang bermakna. 

2. Paparan data 

Paparan data adalah proses penampilan data secara lebih sederhana 

dalam bentuk paparan naratif, termasuk dalam format matrik, 

representatif grafik dan sebagainya. Paparan data dalam penelitian ini 

berupa data awal penelitian, instrumen penelitian, data tindakan (siklus I) 

dan lain sebagainya. 

3. Penyimpulan data 

Penyimpulan data adalah proses pengambilan intisari dari penyajian data 

yang telah diorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau formula 

yang singkat dan padat tetapi mengandung arti yang luas. 

Tahap reduksi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat rangkuman 

dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, hasil angket motivasi  dan tes 

hasil belajar. Tahap  paparan data dalam penelitian ini adalah menyajikan data 

dengan lebih sederhana ke dalam bentuk paparan naratif, grafik dan tabel. Tahap 

penyimpulan data dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan yang lebih 

singkat dari inti penyajian sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah yang 

telah dibuat. 

I. Validasi Data 

Mengacu pada pendapat Hopkins (dalam Hanifah, 2014, hlm. 82-83), bentuk 

validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Member Check 

Member check adalah meninjau kembali keterangan-keterangan atau 

informasi yang diperoleh selama observasi atau wawancara. Member 

check dilakukan untuk mengemukakan hasil perolehan sementara untuk 

memperoleh tanggapan, pendapat baik dari guru maupun siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Peneliti menggunakan ini karena data yang 

peneliti peroleh perlu diperiksa kembali, informasi yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung, tujuannya agar data yang diperoleh dapat 

dipastikan kebenarannya. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk atau analisis 

yang membandingkan dengan hasil orang lain. Dalam triangulasi, 
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kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan kolaboratif reflektif antara guru 

dan peneliti dengan cara mengkonfirmasikan data atau informasi dengan 

memanfaatkan sumber data, pengumpulan data, penelitian lain dari teori 

lain yang menunjang.  

3. Expert Opinion 

Expert Opinion merupakan cara untuk meminta nasihat, pendapat/opini 

kepada para pakar. Hal ini dilakukan dengan cara mengkonsultasikan 

hasil temuan peneliti kepada para ahli kepada pembimbing untuk 

memperoleh arahan dan masukan sehingga validasi temuan dapat 

dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan ini karena peneliti 

memerlukan masukan pendapat dari para ahli atau dalam hal ini yaitu 

dosen pembimbing. 

Dalam penelitian ini validasi data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a) Member check dilakukan dengan cara mengkonfirmasi guru kelas V dan 

siswa kelas V SDN Legok 2 Sumedang. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh keajegan data dan terperiksa kebenarannya. 

b) Triangulasi dilakukan dengan cara mencocokan data yang diperoleh dari 

guru kelas V dan siswa kelas V SDN Legok 2 Sumedang. 

c) Expert opinion dilakukan dengan cara meminta dosen pembimbing yaitu 

Dr. Nurdinah Hanifah, M.Pd. dan Dr. Diah Gusrayani, M.Pd. untuk 

memeriksa semua tahapan kegiatan penelitian dan meminta arahan dan 

bimbingan terhadap masalah-masalah yang ditemui pada saat penelitian 

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

 


