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BAB III 

 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

 
 
 
 

 

 

A. Desain PTK 

Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model PTK Kemmis dan Mc Taggart. Desain PTK 

Model Kemmis dan McTaggart merupakan pengembangan dari desain PTK 

model Kurt Lewin yang terdiri dari empat tahapan. Menurut  Tampobolon 

(2009, hlm. 27) dijelaskan bahwa tahapan acting dan observating dalam 

desain PTK Kemmis dan MC Tagart disatukan dalam satu kotak, artinya 

pelaksanaan tindakan dilaksanakan secara simultan dengan observasi, 

sehingga bentuknya sering dinamakan sebagai bentuk spiral. 

Namun pada dasarnya prinsip pelaksanaannya sama dimana di dalam 

satu siklus terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan (planning), aksi atau 

tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Keempat 

komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning) 

       Perencanaan diawali dengan refleksi awal yang dilaksanakan untuk 

memecahkan masalah yang akan ditetapkan. Perencanaan pada dasarnya 

mencakup kegiatan atau tindakan yang akan dilaksanakan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan perilaku sebagai solusi dari masalah 

dalam penelitian. Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan biasanya 

terdiri dari metode, pendekatan, teknik, media, materi, atau penilaian apa 

saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tahap 

perencanaan ini biasanya bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi  yang terjadi di kelas.  

2. Pelaksanaan (acting) 

       Pelaksanaan yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan yang 

telah dibuat. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti merupakan 
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suatu usaha perbaikan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan PAKEM untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
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3. Observasi (observing) 

       Obsevasi dilakuan untuk mengenali, merekam, dan 

mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang dicapai, 

baik yang ditimbulkan  oleh tindakan rencana atau akibat sampingan. 

Fungsi diadakan obsevasi adalah untuk mengetahui kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan yang telah disusun 

sebelumnya dan untuk mengetahui tindakan tersebut dapat menghasilkan 

perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. 

4. Refleksi (reflecting) 

       Refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi yang 

diperoleh saat melakukan kegiatan observasi. Data yang terkumpul saat 

observasi dianalisis dan diinterpretasi untuk mencari penyelesaiannya. 

Sehingga melalui kegiatan refleksi dapat ditarik kesimpulan untuk 

tindakan selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
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Desain PTK Model Kemmis & McTaggart 

(Adaptasi Depdiknas, 1999) 

 

B. Partisipan, Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Partisipan Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V salah satu Sekolah 

Dasar di daerah Sarijadi, Kota Bandung tahun pelajaran 2015/2016. Kelas 

yang menjadi subjek penelitian ini  terdiri dari 17 orang siswa, dengan 8 

siswa laki-laki dan 9 orang siswa perempuan. Heterogenitas siswa dapat 

dilihat dari jenis kelamin, serta tingkat kemampuan kognitif siswa, mulai 

dari kemampuan kognitif tinggi, sedang sampai rendah.  

Kelas yang menjadi subjek penelitian ini memiliki karakteristik siswa 

yang berbeda-beda. Karakteristik emosi mereka cenderung lebih banyak 

pada emosi negatif, seperti tidak bergairah, sehingga kebanyakan dari 

mereka tidak dapat memusatkan perhatiannya saat belajar. Selain itu, 

karakteristik perkembangan sosial mereka pun masih kurang, siswa tidak 

dapat bekerjasama dan selalu menolak untuk bekerjasama dalam  tim  atau 

kelompok, serta sebagian besar siswa sering tidak memperhatikan guru 

saat menjelaskan, sering bercerita di luar konteks pembelajaran, dan lain 

sebagainya. 

Latar belakang ekonomi pada subjek penelitian ini termasuk kedalam 

golongan menengah ke bawah. Meskipun pekerjaan orang tua mereka 

berbeda-beda, mulai dari yang bekerja sebagai pedagang, buruh,  dan 

pegawai kantor, namun latar belakang pekerjaan orang tua mereka di 

dominasi oleh buruh. Sehingga setiap kali siswa pulang kerumah, 

terkadang orangtua mereka belum pulang bekerja. Selain itu, sebagian 

kecil dari subjek penelitian ini adalah korban perceraian orangtuanya. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 

dua siklus. Penelitian pada siklus I dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 
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29 April 2016, sedangkan pelaksanakan siklus II dilaksanakan pada hari 

Selasa, tanggal 10 Mei 2016.  

 

 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V salah satu 

Sekolah Dasar di Kota Bandung. Jumlah kelas yang terdapat di Sekolah ini 

sebanyak lima kelas dengan enam rombongan belajar. Jumlah guru yang 

ada di sekolah ini berjumlah 12 orang guru dan satu kepala sekolah. Waktu 

belajar kelas V yaitu pagi dimulai  sekitar pukul 07.00 – 12.00 WIB. 

Sekolah yang diteliti memiliki ruang kelas yang cukup luas sehingga kelas 

tersebut dapat mendukung peneliti untuk melakukan permainan yang dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan. 

C. Prosedur Administratif Penelitian 

Prosedur  administratif yang dilaksanakan pada dasarnya  mengikuti 

model PTK Kemmis dan Mc. Taggart yang terdiri dari tahap perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi terhadap tindakan 

yang diterapkan pada pendekatan PAKEM untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan materi pokok Sifat-sifat Bangun Datar.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus 

dengan masing-masing siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Berikut 

prosedur administratif PTK yang telah dilaksanakan:  

1. Tahap pra-penelitian 

a. Menetukan kelas yang akan diteliti 

b. Mengobservasi pelaksanaan pembelajaran untuk menentukan masalah 

yang  akan dikaji   

c. Membuat tes/soal sebagai salah satu pelengkap instrumen penelitian 

d. Melakukan tes dan praktik terbimbing  

e. Melakukan studi literatur untuk melakukan dukungan teori mengenai 

fokus penelitian dan pendekatan yang akan digunakan 
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f. Menyusun proposal penelitian 

2. Tahap perencanaan tindakan  

a. Siklus I 

1) Menyusun  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait 

pendekatan PAKEM 

2) Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian 

a) Lembar observasi guru dan siswa 

b) Catatan lapangan 

c) Tes uraian (sebanyak 4 soal) 

3) Menyusun pedoman penskoran untuk LKS dan instrumen penelitian 

4) Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrumen penelitian, serta pedoman 

penskoran dengan dosen pembimbing 

5) Membuat dan menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan  

 dengan bentuk kegiatan pendekatan PAKEM 

6) Menyiapkan reward berupa model bulan dan matahari untuk 

mendorong motivasi belajar siswa 

7) Menyiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran 

8) Menyiapkan RPP, instrumen penelitian, serta media untuk memulai 

penelitian 

b. Siklus II 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait 

pendekatan PAKEM  sesuai dengan hasil refleksi siklus I 

2) Menyiapkan instrumen penelitian sesuai hasil refleksi siklus I 

a) Lembar observasi guru dan siswa 

b) Catatan lapangan 

c) Tes uraian (sebanyak 4 soal) 

3) Mendiskusikan RPP dan lembar kerja siswa (LKS) dengan dosen 

pembimbing 
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4) Membuat dan menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan bentuk kegiatan pendekatan PAKEM hasil refleksi siklus I 

5) Menyiapkan reward berupa model bulan dan matahri serta 

menyiapkan hadiah untuk mendorong motivasi belajar siswa    

6) Menyiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran 

7) Menyiapkan RPP, instrumen peneltian, serta media untuk memulai 

penelitian 

 

3. Tahap pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan terdiri dari tiga tahap, yaitu kegiatan awal atau 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dimana setiap tahap 

memiliki rincian kegiatannya masing-masing yang disusun dalam kegiatan 

pembelajaran pada RPP. Secara garis besar tahap pelaksanaan pendekatan 

PAKEM yang diterapkan oleh peneliti terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Kegiatan Awal  

1) Berdo’a bersama-sama dengan siswa 

2) Mengecek kehadiran siswa 

3) Menyampaikan materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran 

dan peraturan selama pembelajaran 

4) Memotivasi siswa untuk belajar 

5) Melakukan apersepsi terkait materi Sifat-sifat Bangun Datar 

b. Kegiatan Inti 

Secara umum, kegiatan inti dengan menerapan pendekatan PAKEM 

meliputi empat langkah besar, yaitu: 

1) Langkah I  - Menstimulus siswa untuk berpikir aktif 

       Pada tahap ini seiring berjalannya proses pembelajaran, guru 

harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

menjawab atau mengemukakan pendapat. Selain itu, guru harus 
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mampu membimbing siswa menemukan konsep yang telah ada 

sehingga siswa tidak lagi hanya diberitahu mengenai suatu konsep 

pada mata pelajaran Matematika. 

2) Langkah 2 -  Membimbing siswa untuk menciptakan produk atau 

hasil karya 

       Siswa diminta untuk duduk berkelompok (atau boleh 

perseorangan) untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

agar siswa menghasilkan suatu produk atau hasil karya ketika 

mempelajari suatu materi. 

 

3) Langkah 3 - Mengelola kelas serta menggunakan media untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

      Pada tahap ini, kelas didesain sedemikian rupa agar menciptakan 

suasana belajar yang membuat siswa nyaman ketika duduk atau 

belajar. Misalnya dengan membentuk meja kursi siswa menjadi 

huruf U dan lain sebagainya. Selain itu, pada tahap ini guru harus 

menggunakan media pembelajaran yang beragam (media 

ditampilkan di depan kelas) sehingga dengan bantuan media ini 

siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang akan 

dipelajari.  

4) Langkah 4 - Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

      Suasana pembelajaran dibuat menyenangkan dan beragam. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari kejenuhan atau kebosanan siswa 

terhadap metode yang digunakan saat proses pembelajaran 

(pendekatan ini menggunakan multi metode).  Mislanya untuk 

mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang telah 

diajarkan, guru mengetesnya dengan menggunakan permainan 

tertentu. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dipelajari 
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2) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

dipelajari (untuk mengetahui ketercapaian materi) 

3) Siswa bersama guru berdo’a untuk menutup pelajaran 

4. Tahap observasi tindakan  

Tahap observasi tindakan dilakukan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, baik observer atau peneliti 

mengamati kemudian mencatat seluruh kegiatan atau temuan yang dilihat, 

dirasakan, atau didengar selama proses pembelajaran. Peneliti mencatat 

semua temuan baik positif atau negatif pada lembar catatan lapangan. 

Sedangkan observer mencatat semua temuan yang terjadi saat proses 

pembelajaran pada lembar observasi guru, observasi siswa, serta catatan 

lapangan. Setelah itu, hasil observasi antara peneliti dan observer 

disatukan untuk kemudian diolah dan dijadikan bahan refleksi pada 

tindakan selanjutnya. 

5. Tahap refleksi terhadap tindakan 

Pada tahap refleksi, peneliti dan observer (guru dan teman sejawat), 

mendiskusikan mengenai kekurangan dan kelebihan penggunaan 

pendekatan PAKEM untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

menganalisis data atau temuan pada tahap observasi tindakan untuk 

menentukan perbaikan pada tahap selanjutnya. 

D. Prosedur Substantif Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang telah 

dirumuskan pada bab I, pada bab ini peneliti akan memaparkan teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut 

Soehartono (dalam Undang, 2009, hlm. 50) teknik pengumpulan data 

terdiri dari angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan teknik 

lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa 

lembar observasi, tes, catatan lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. 

a. Tes 
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Tes merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur kemampuan 

kognitif siswa. Dalam teknik ini siswa mengisi soal tes uraian yang 

telah disusun oleh guru sebanyak 4 soal. Penilaian tes ini dilakukan 

untuk mengukur ketercapaian indikator-indikator yang telah disusun 

peneliti di dalam RPP, sekaligus untuk mengukur sejauh mana siswa 

memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. 

b. Wawancara 

      Kegiatan wawancara dilakukan terhadap siswa untuk mengetahui 

sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan bermakna bagi siswa. 

Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang siswa sebagai subjek 

penelitian.  

c. Observasi 

      Observasi dilakukan untuk melakukan penilaian pelaksanaan proses 

pembelajaran di dalam kelas. Observasi ini dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana pendekatan PAKEM dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Observasi dilakukan oleh beberapa  orang (baik guru atau 

mahasiswa) untuk melakukan penilaian berdasarkan observasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Penilaian 

pelaksanaan pembelajaran pada instrumen dibuat dalam bentuk 

pengisian hasil temuan. 

Pada tahap ini, instrumen observasi dibagi menjadi dua bagian 

yaitu lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Lembar 

observasi siswa diisi untuk mengukur sejauh mana motivasi belajar 

siswa meningkat setelah menggunakan pendekatan PAKEM. 

Sedangkan lembar observasi guru diisi untuk mengukur proses 

pembelajaran yang dilakukan guru melalui pendekatan PAKEM. 

d. Catatan lapangan 

Segala sesuatu yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung 

dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan ini digunakan oleh 

observer dan peneliti. Catatan lapangan memuat semua kejadian yang 
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dilihat, didengar, dan dirasakan oleh observer atau pun peneliti, baik 

kekurangan ataupun kelebihan selama tindakan berlangsung.  Pada 

catatan lapangan observer atau peneliti diharapkan memberikan solusi 

atau rencana tindakan selanjutnya agar proses pembelajaran lebih 

meningkat sehingga motivasi belajar siswa dapat terlihat. 

e. Dokumentasi   

Dokumentasi dalam bentuk foto digunakan untuk merekam semua 

kegiatan selama pembelajaran dari setiap bagian yang penting. 

Sehingga hasilnya akan menggambarkan aktivitas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hasil dokumentasi foto ini memiliki tingkat 

kebenaran yang tidak diragukan lagi sebagai bukti penelitian. 

2. Pengolahan Data 

Teknik analisis atau pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data yang diungkapkan 

oleh Miles dan Huberman (dalam Triatna, 2013, hlm. 64) yang terdiri dari: 

 

a. Reduksi Data 

Pada tahap ini data yang sudah terkumpul, diseleksi kemudian 

dirangkum sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. 

Setelah itu, data dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan 

aspek-aspek permasalahan yang telah dibuat peneliti pada rumusan 

masalah. 

b. Penyajian Data 

Penyajian atau display data merupakan sekumpulan informasi 

yang dapat memberikan gambaran penelitian secara rinci dan 

menyeluruh. Data yang disajikan dimuat dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif, uraian singkat, tabel, bagan atau chart terkait dengan 

temuan pada penelitian.  

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi 
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Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dari kegiatan 

yang telah dilakukan selama penelitian dengan tujuan untuk mencari 

makna atau arti terhadap data yang telah dianalisis dengan 

mendeskripsikan hal-hal atau temuan-temuan penting dari data yang 

disajikan. Sehingga data tersebut dapat benar-benar 

dipertanggungjawabkan keabsahannya.  

Pada tahap ini, teknik dan analisi data yang dilakukan oleh peneliti 

secara kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan kaitan 

secara logis.  

Data yang telah didapatkan melalui instrumen penelitian kemudian 

diseleksi dan diolah dengan menggunakan teknik penilaian atau penskoran 

sederhana yang telah dibuat peneliti untuk selanjutnya disajikan dalam 

bentuk informasi secara rinci dan menyeluruh. Setelah data-data yang 

terkumpul disajikan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan verifikasi 

terhadap data untuk menemukan arti dari data yang telah dianalisis. 

Kegiatan ini berupaya untuk memunculkan makna dari setiap data yang 

didapat, sehingga data-data tersebut tidak hanya bersifat deskriptif.  

Pada instrumen tes, pengolahan data dibuat ke dalam dua kategori, 

yaitu kategori tuntas dan tidak tuntas. Siswa dikatakan tuntas apabila 

mendapatkan nilai lebih dari 72.  Pedoman penskoran pada instrumen tes, 

dibuat ke dalam beberapa kriteria, mulai dari skor 0, 10, 15, 20 sampai 

skor tertinggi yaitu 25. 

Untuk pengolahan data instrumen lembar observasi siswa terkait 

dengan peningkatan motivasi belajar, data diolah dengan menggunakan 

teknik statistik sederhana  yang dibuat peneliti.  Teknik  pengolahan data 

tersebut terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya: 

1) Tahap pertama 

a) Setiap siswa yang telah mencapai indikator yang terdapat pada 

lembar observasi siswa, diberi tanda ceklis (√).  
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b) Menghitung berapa jumlah indikator yang dapat dicapai oleh setiap 

siswa kemudian menuliskan hasilnya pada kolom “jumlah indikator 

yang dapat dicapai” 

c) menganalisis jumlah indikator yang dapat dicapai oleh siswa. Jika 

siswa  mampu mencapai: 

(a) ≤ 3 indikator maka motivasi belajar siswa kurang 

(b) > 3 ≤ 6 indikator, maka motivasi belajar siswa cukup 

(c) > 6 indikator, maka motivasi belajar siswa baik 

2) Tahap kedua 

      Setelah semua siswa mendapatkan klasifikasi motivasinya masing-

masing (motivasi kurang, cukup, dan baik). Selanjutnya analisis 

kembali data tersebut dengan cara: 

a) Apabila jumlah siswa yang mencapai klasifikasi “baik” < 8 orang 

siswa, maka motivasi belajar keseluruhan siswa masih tergolong ke 

dalam motivasi rendah 

b) Apabila jumlah siswa yang mencapai klasifikasi “baik” > 8 orang 

siswa, maka motivasi belajar keseluruhan siswa tergolong  ke dalam 

motivasi tinggi 

 

3) Tahap ketiga 

      Setelah tahapan perhitungan untuk mengetahui perkembangan 

motivasi belajar siswa dilakukan, peneliti menyimpulkan data yang 

diperoleh selama penelitian. Sehingga rumusan masalah yang telah 

dibuat peneliti terkait peningkatan motivasi belajar dapat terjawab 

melalui data-data yang diperoleh selama penelitian.  


