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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Reseach) yang ditunjukkan untuk memperdalam penalaran 

terhadap tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran serta untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran.  

Kunandar (2008, hlm. 46) menyatakan “PTK adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, 

mengamati, dan merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif 

dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelasnya”.  

Menurut Wardhani (2007, hlm. 4) menyatkan bahwa Penelitian tindakan 

kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar meningkat. Dengan kata lain 

penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan atau memperbaiki 

paraktek, relevansi, mutu dan efisiensi pendidikan selain itu penelitian 

tindakan kelas bertujuan untuk mencari kebenaran lewat penemuan, 

pembuktian, pengembangan atau peningkatan dan perbaikan.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PTK 

adalah sebuah tindakan yang direncanakan oleh guru sebagai upaya dalam 

peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran. Kegiatan PTK yang dilakukan 

secara kolaboratif memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepala 

sekolah, siswa, dan sebagainya. Bentuk kerjasama itulah yang dapat menjadikan 

suatu proses PTK dapat berlangsung.  

Penelitian direncanakan dengan mengimplementasikan penelitian tindakan 

kelas yang meliputi komponen-kompenen berikut :  

(1) Perencanaan (Planning), perencanaan adalah mengembangkan rencana 

tindakan yang secara kritis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. 

Dalam tahapan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 
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dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Penelitian 

tindakan kelas yang ideal dilakukan secara berpasanagn antara pihak yang 

melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses yang dijalankan, 

(2) Pelaksanaan (Acting), pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan 

yang dilakukan secra sadar dan terkendali dan merupakan variasi praktek 

yang cermat dan bijaksana. Pelaksanaan tindakan (acting) tahap ini 

merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan 

tindakan di kelas, (3) Pengamatan (Observing), pengamatan (Observing) 

merupakan kegiatan yang dilakukan pengamat (observer). Pada tahap ini 

guru pelaksana mencata sedikit demi sedikit apa yang terjadi gara 

memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya, (4) 

Refleksi (Reflecting), refleksi (Reflecting) merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini guru 

berusaha menemukan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati 

karena sudah sesuai dengan rancangan dan secara cermat mengenali hal-

hal yang masih perlu diperbaiki. Dalam tahap ini, jika penelitian tindakan 

dilakukan melalui beberapa siklus maka dalam refleksi terakhir, peneliti 

menyampaikan rencana yang disarankan kepada peneliti lain apabila dia 

menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri apabila akan 

melanjutkan dalam kesempatan lain (Kunandar, 2008, hlm. 71). 

Selanjutnya menurut Kemmis dan Mc Taggart (dalam Kunandar, 2008) 

menjelaskan proses pengkajian berdaur yang terdiri dari empat tahap yang 

digambarkan sebagai berikut :  

 

Sumber: Dwitagama (2010, hlm. 21) 

Gambar 3.1 Prinsip Pelaksanaan Penelitian Kelas Menurut Kemmis dan Mc 

Taggart 
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Peneliti menggunakan PTK karena beberapa alasan, (1)  penelitan tindakan 

kelas, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperbaiki situasi yang 

dilakukan secara terbatas di dalam kelas serta memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas pembelajaran, (2) PTK adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerja sebagai guru, sehingga proses dan hasil belajar siswa semakin meningkat, 

(3) melalui PTK peneliti dapat menentukan tindakan yang tepat dan dilaksanakan 

secara kolaboratif antara peneliti dengan subjek yang diteliti, melalui prosedur 

yang sudah ditentukan.  

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisispan penelitian ini yaitu siswa kelas III B salah satu SD di kecamatan 

Sukajadi tahun pelajaran 2015/2016. Peneliti memilih seluruh siswa di dalam 

kelas dengan jumlah tiga puluh lima siswa, lima belas siswa laki-laki dan dua 

puluh siswa perempuan. Jumlah kelas yang terdapat di SD ini yaitu sembilan 

kelas, masing-masing tingkatan kelas  rendah terdapat dua kelas dan kelas tinggi 

masing-masing terdapat satu kelas dengan jumlah guru sepuluh orang ditambah 

dengan satu kepala sekolah dan satu penjaga sekolah. Waktu belajar kelas III B 

yaitu selama 1 minggu pagi hari, dimulai dari jam 07.00 sampai 12.00 WIB dan 

selama 1 minggu siang hari dimulai dari jam 12.30 sampai 16.30 WIB. Lokasi SD 

terletak diarea perumahan warga jalan Sukagalih No. 69  Kota Bandung. 

C. Prosedur Administratif Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam beberapa siklus hingga 

pembelajaran yang dialami siswa efektif. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Wiraatmadja (2005, hlm. 103) bahwa “apabila perubahan yang 

bertujuan telah meningkatkan kualitas pembelajaran telah tercapai, atau apa yang 

di teliti telah menunjukkan keberhasilan, siklus dapat diakhiri”. Tahap tindakan 

penelitian yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:  
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1. Tahap pra penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pra penelitian antara lain adalah: 

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

b. Menghubungi pihak sekolah tempat akan dilaksanakannya penelitian untuk 

mengurus surat perizinan pelaksanaan penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan dengan mengobservasi pelaksanaan 

pembelajaran untuk menentukan masalah yang akan dikaji. 

d. Membuat instrumen tes/ soal tes untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut. 

e. Melakukan tes dan observasi. 

f. Melakukan studi literatur untuk memperoleh dukungan teori mengenai 

strategi yang sesuai. 

g. Menyusun proposal penelitian. 

2. Tahap Perencanaan Penelitian 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  

b. Membuat lembar kerja siswa (LKS) dan Evaluasi 

c. Menyusun dan mempersiapkan instrumen penelitian  

d. Mempersiapkan media pembelajaran 

e. Menyiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung 

Perencanaan penelitian siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi 

siklus I. Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

b. Membuat lembar kerja siswa (LKS) dan Evaluasi 

c. Menyusun dan mempersiapkan instrumen penelitian  

d. Mempersiapkan media pembelajaran 

e. Menyiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung 
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3. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaks 

pendekatan saintifik yang telah direncanakan dan dikembangkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada saat pelaksanaan tindakan, peneliti 

bertindak sebagai guru. Berikut merupakan tahap pelaksanaan tindakan siklus I 

dan II dengan menerapkan pendekatan saintifik: 

a. Langkah 1 – Mengamati 

Pada tahap ini guru melatih kesungguhan dalam mencari informasi, 

menemukan fakta, ataupun suatu persoalan berdasarkan sumber bacaan tertulis, 

gambar, atau menonton sebuah tayangan fenomena alam. 

b. Langkah 2 – Menanya 

Pada tahap ini guru mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap kritis siswa 

melalui pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengajukan 

pertanyaan mengenai hal-hal yang tidak dipahami dari sesuatu yang diamatinya. 

Pertanyaan tersebut bisa bersifat faktual ataupun problematis 

c. Langkah 3 – Mencoba 

Pada tahap ini guru mengembangkan kemampuan mengumpulkan 

informasi ataupun fakta-fakta dalam rangka menjawab pertanyaan permasalahan 

yang diajukan siswa sebelumnya. Caranya dengan membaca referensi, 

melakukan wawancara, melakukan pengamatan lapangan, ataupun kegiatan 

penelitian. 

d. Langkah 4 – Mengasosiasi 

Pada tahap ini guru mengembangkan kemampuan bernalar secara 

sistematis dan logis berdasarkan pemahaman atas suatu persoalan kepada 

persoalan lain yang sejenis atau yang berbeda berdasarkan konsep dan prinsip 

yang diketahuinya 
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e. Langkah 5 – Mengomunikasikan 

Pada tahap ini guru mengembangkan kemampuan siswa dalam hal 

menyampaikan hasil kegiatan belajar kepada orang lain secara jelas dan 

komunikatif, baik lisan ataupun tulisan. 

f. Tahap Observasi Tindakan 

Tahap observasi tindakan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Dalam kegiatan observasi tindakan peneliti dibantu oleh observer untuk 

mendokumentasikan setiap perilaku yang muncul selama pembelajaran. 

g. Tahap Refleksi Tindakan 

Pada tahap ini peneliti bersama observer, dan guru berdiskusi mengenai 

kekurangan ataupun kelebihan penerapan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran dengan menganalisis hasil catatan serta menentukan strategi 

perbaikan selanjutnya. 

D. Prosedur Substantif Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa bentuk instrumen untuk 

mengungkapkan data penelitian terkait ketercapaian aktivitas perecanaan, 

pelaksanaan dan penilaian. Instrumen ini mengacu pada peran guru dalam proses 

pembelajaran yang mencangkup sebagai ‘perencana (planner), pelaksana 

(organizer), dan penilai (evaluator)’ Gagne dan Berliner (dalam Makmun A, 

2003). Bentuk instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Instrumen Observasi meliputi: 

1) Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dijabarkan dalam 

bentuk angket deskriptif sebagai alat pengungkap data bagi penerapan 

pendekatan saintifik pada pembelajaran di Kelas III 

2) Instrumen  keterampilan mengajar yang dijabarkan dalam bentuk angket 

deskriptif sebagai alat pengungkap data bagi pelaksanaan penerapan 
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pendekatan pembelajaran saintifik untuk meningkatkan keterampilan proses 

pada pembelajaran di Kelas III  

3) Instrumen pelaksanaan pendekatan saintifik yang dijabarkan dalam bentuk 

angket deskriptif sebagai alat pengungkap data bagi penerapan tahapan 

keterampilan proses 5 M  

4) Instrumen keterampilan proses yang dijabarkan dalam bentuk angket 

deskriptif sebagai alat pengungkap data bagi ketercapaian indikator-indikator 

keterampilan proses. Instrumen ini dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator keterampilan proses menurut Harlen (1992) pada bukunya yang 

berjudul ‘The Teaching of Science’  dan Cavendish, et al (1990) pada 

bukunya yang berjudul ‘Observing Activities’ (dalam Samatowa, 2011, hlm. 

100-102). 

5) Catatan lapangan yang dijabarkan dalam bentuk angket deskriptif sebagai alat 

pengungkap data bagi hasil refleksi pembelajaran 

 

b. Instrumen Test meliputi: 

1) Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan sebagai alat pengungkap data 

dalam mengukur ketercapaian indikator-indikator keterampilan proses 

melalui penarapan pendekatan saintifik pada pembelajaran di Kelas III. 

Instrumen ini dijabarkan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. 

2) Soal Evaluasi yang digunakan sebagai alat pengungkap data dalam mengukur 

hasil belajar dari ketercapaian indikator-indikator keterampilan proses pada 

LKS melalui penarapan pendekatan saintifik pada pembelajaran di Kelas III. 

Instrumen ini dijabarkan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif.  

2. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dalam dua 

kelompok yaitu data kualitatif (deskripsi /kata) dan data kuantitatif (angka). 

a. Analisis Data Kualitatif 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

(1984) (dalam Sutopo, 2010, hlm. 7) adalah sebagai berikut: 
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1) Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti. Mereduksi data berati merangkum, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, serta membuang yang tidak perlu. 

 

2) Klasifikasi Data 

Data yang telah diperoleh dari lapangan dikelompokkan berdasarkan 

aktivitas guru dan aktivitas siswa ke dalam jenis-jenis kegiatan pembelajaran 

berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

 

3) Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif dan grafik. 

 

4) Analisis Data 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menafsirkan kegiatan pembelajaran yang 

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

penyebabnya dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. 

 

5) Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan ini dilakukan untuk menyimpulkan hasil pengolahan data.  

b. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan evaluasi yang digunakan sebagai alat pengungkap data dalam mengukur hasil 

belajar dan ketercapaian indikator-indikator keterampilan proses pada LKS 

melalui penarapan pendekatan saintifik pada pembelajaran di Kelas III. Adapaun 

pengolahan data kuantitatifnya adalah sebagai berikut: 

1) Penghitungan skor perolehan nilai siswa 

Skor yang diperoleh siswa dalam tes yang berupa LKS dan evaluasi 

kemudian diubah dalam bentuk presentase dengan rumus: 
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(Aqib, dkk, 2009, hlm.40) 

Gambar 3.2 Penghitungan Skor 

2) Penghitungan data rata-rata nilai kelas 

 

 

 

(Aqib, dkk, 2009, hlm.40) 

Gambar 3.3 Penghitungan rata-rata nilai kelas 

Keterangan: 

𝝅 = nilai rata-rata kelas 

Ʃ𝒙 = jumlah nilai yang diperoleh peserta tes 

𝒏 = jumlah peserta tes 

 

3) Mengolah data LKS mengenai KPS 

LKS yang diberikan bertujuan untuk mengetahui pencapaian indikator 

keterampilan proses pembelajaran siswa. Pencapaian KPS bisa dilihat melalui 

IPK (Indeks Prestasi Kelompok). Selain itu ketuntasan pembelajaran dapat 

ditentukan berdasarkan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditetapkan sekolah yaitu 75. Menghitung IPK untuk menentukan kategori KPS 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Panggabean, 1989 ( dalam Sumirah, 2015) 

Gambar 3.4 Penghitungan Ketercapaian KPS 

 

Keterangan: 

IPK    = Indeks Prestasi Kelompok 

Mean = Rata-rata kelas 

SMI   = Skor maksimum  jika soal benar semua 

NILAI = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100 

𝝅 =
Ʃ𝒙

𝒏
 

IPK = 
𝑴𝒆𝒂𝒏

𝑺𝑴𝑰
 x 100% 
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Untuk menentukan kategori IPK dalam capaian KPS segi intelektual/kognitif 

mengacu pada tabel berikut:  

 

Tabel 3.1 Kategori Presentase IPK 

Presentase Kategori 

>90% Sangat terampil 

75% - 89% Terampil 

55% - 74% Cukup terampil 

31% - 54% Kurang terampil 

<30% Sangat kurang terampil 

Panggabean, 1989 ( dalam Sumirah, 2015) 

 

c. Menguji Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian kualitatif membuktikan nilai kebenaran 

data dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa serta  filed notes. Dalam 

penelitian ini keabsahan dibuktikan dalam 3 hal yaitu: 

1) Alat pengumpul data berupa lembar observasi guru dan siswa, RPP dan 

pelaksananaan pembelajaran  

2) Alat pengumpul data berupa LKS dan evaluasi yang disusun berdasarkan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada indikator keterampilan 

proses 

3) Teknik Triangulasi Data 

“Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber” (Sugiyono, 

2013, hlm. 372). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

triangulasi merupakan kegiatan membandingkan data kualitatif dari satu sumber 

dengan sumber yang lainnya. Oleh karena itu untuk menguji data kualitatif maka 

data filed notes, lalu dicek dengan hasil observasi aktivitas guru dan siswa dari 

observer dan peneliti (guru). 
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                Gambar 3.5 Teknik Triangulasi 

 

 

Filed notes 

 

 

Observer     Peneliti 


