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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian tindakan kelas atau 

penelitian Classroom Action Research (CAR). Shofa & Suparno (2014, hlm.213) 

menyatakan bahwa “Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pemecahan 

masalah yang dimulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 

pengumpulan data (observing), menganalisis data/informasi untuk memutuskan 

sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting)”. PTK 

bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan yang pada dasarnya melekat penuaian misi profesional 

kependidikan yang diemban oleh guru. Dengan kata lain, tujuan utama PTK 

adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru. Di samping itu, 

sebagai tujuan penyerta PTK adalah untuk meningkatkan budaya meneliti bagi 

guru guna memperbaiki kinerja di kelasnya sendiri. Dalam proses pelaksanaan 

rencana yang telah disusun, kemudian dilakukan suatu observasi dan evaluasi 

yang dipakai sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi 

pada tahap pelaksanaan. Hasil dari proses refleksi ini kemudian melandasi upaya 

perbaikan dan penyempurnaan rencana tindakan berikutnya. Tahapan-tahapan di 

atas dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan sampai suatu kualitas 

keberhasilan tertentu dapat tercapai. 

Adapun desain model PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Elliot (dalam Hopkins, 2011, hlm. 93). Berdasarkan model yang digunakan, 

dalam pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-

masing siklus terdiri dari tiga tindakan. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Desain PTK yang akan digunakan dapat 

digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 3.1 
Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Elliott 

Observasi pelaksanaan 

siklus 3   

 

Perencanaan siklus 1 

(Tindakan 1,, 2, dan 3, dst)   

Refleksi siklus 2   

 

Perencanaan siklus 3 

(Tindakan 1, 2, dan 3, dst) 

Observasi pelaksanaan 

siklus 1   

Implementasi siklus 1 

(Tindakan 1, 2, dan 3, dst)   

Observasi pelaksanaan 

siklus 2   

 

Refleksi siklus 1   

  Implementasi siklus 2 

(Tindakan 1, 2, dan 3, dst)   

Perencanaan siklus 2 

(Tindakan 1, 2, dan 3, dst) 

  Implementasi siklus 3 

(Tindakan 1, 2, dan 3, dst)   

Refleksi siklus 3   
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(Hopkins, 2011, hlm. 93) 

Adapun penjelasan mengenai prosedur penelitian tindakan kelas ini antara 

lain sebagai berikut. 

1. Identifikasi Masalah 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan kegiatan observasi di TK Nurul Ilmi. 

Peneliti kemudian mengidentifikasi proses kegiatan pembelajaran di TK tersebut, 

sehingga ditemukan adanya sebuah permasalahan. Proses kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru di TK tersebut masih bersifat teacher center, 

tidak terlihat pembelajaran yang mengenalkan sains kepada siswa, kegiatan hanya 

berpusat pada pengerjaan LKS yang identik dengan kegiatan mewarnai, 

menghubungkan gambar, kolase, dll. Selain itu ada aktivitas membaca yang rutin 

dilakukan setiap pagi dengan media buku yang diperuntukkan bagi siswa SD. 

Selama proses kegiatan jarang sekali terlihat aktivitas tanya jawab antara siswa 

dengan guru, tidak terlihat rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang dijelaskan oleh 

guru karena jarang sekali siswa yang memberikan pertanyaan kepada guru. Hal 

tersebut menyebabkan sikap kritis siswa menjadi tidak muncul karena kurangnya 

rasa ingin tahu dari siswa. Ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

sedikit sekali siswa yang memiliki kreativitas dalam mengerjakan tugas. Misalnya 

ketika mewarnai gambar pohon kebanyakan siswa menggunakan warna hijau 

untuk daun dan warna coklat untuk pohonnya.  Selain itu banyak sekali siswa 

yang terburu-buru dalam mengerjakan tugas karena mereka ingin segera bermain 

diluar kelas. Kurangnya inisiatif dari siswa untuk membereskan peralatan yang 

telah digunakan menjadikan tanggung jawab dari siswa tidak terlihat. Guru harus 

selalu kembali mengingatkan siswa untuk membereskan peralatan yang telah 

digunakan. 

2. Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka peneliti melakukan 

perencanaan penelitian. Adapun tahapan perencanaan dari penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Bersama rekan kolaborasi dalam hal ini adalah guru, rekan sejawat, dan kepala 

sekolah peneliti membicarakan rencana penelitian dalam bentuk tindakan 
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kelas sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap sains yang belum muncul di 

TK tersebut. 

b. Peneliti membahas tentang model pembelajaran yang akan diterapkan sebagai 

upaya untuk menumbuhkan sikap sains. Peneliti menjelaskan tentang model 

pembelajaran Project Based Learning kepada guru sebagai implementator 

model tersebut.  

c. Peneliti bersama guru merancang rencana penelitian tindakan kelas. Penelitian 

dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklusnya terdiri dari tiga tindakan. Peneliti 

menyusun pedoman lembar observasi yang akan dijadikan alat ukur untuk 

menilai capaian dari setiap dimensi sikap sains. Selain membuat pedoman 

observasi, peneliti juga menyiapkan lembar catatan lapangan, dan pedoman 

wawancara.  

d. Menyiapkan media yang dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model Project Based Learning.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan pelaksanaan guru mengaplikasikan setiap sintaks atau 

tahapan pembelajaran Project Based Learning.. Dalam implementasinya selama 

tahapan pelaksanaan kegiatan berlangsung peneliti melakukan penilaian dengan 

mengukur setiap dimensi sikap sains sesuai lembar observasi yang telah dibuat 

sebelumnya. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah sebagai 

berikut.   

a. Guru menyajikan permasalahan terkait tema yang diberikan, kemudian guru 

dengan siswa merencanakan kegiatan proyek, menyusun jadwal aktivitas 

proyek, mengawasi jalannya proyek, penilaian terhadap produk yang 

dihasilkan, dan melakukan evaluasi.  

b. Guru mengimplementasikan semua sintaks model project based learning 

dalam setiap siklusnya dengan proyek yang berbeda-beda.  

c. Peneliti melakukan penilaian pada dimensi sikap sains melalui lembar 

observasi. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan data melalui 

catatan lapangan dan wawancara. 

4. Observasi 
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Tahap selanjutnya yaitu observasi, pada tahapan ini hasil data yang 

didapatkan pada pelaksanaan kegiatan kemudian dianalisis untuk mencari 

kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Tahap ini juga untuk melihat kelemahan 

dan keberhasilan metode proyek dalam meningkatkan perkembangan karakter 

anak. Hasil tersebut kemudian menjadi bahan sebagai masukan pada tahapan 

refleksi.  

5. Refleksi 

Pada tahap refleksi peneliti melakukan review terkait masalah/ hambatan 

yang dialami selama pelaksanaan tindakan, dan dilanjutkan dengan refleksi 

terhadap dampak pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan dari masing-

masing siklus. Proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam 

menemukan kelemahan dan keberhasilan penelitian tindakan karena akan 

dijadikan rujukan untuk proses perbaikan rencana pada siklus selanjutnya. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada anak-anak TK Nurul Ilmi yang berada 

di kecamatan Cileunyi. Penelitian ini dilakukan pada anak kelompok B dengan 

rentan usia 5-6 tahun dengan jumlah siswa 20 orang, yang terdiri dari 7 

perempuan dan 13 laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada kelompok B 

dikarenakan kemampuan sikap sains yang seharusnya sudah muncul pada anak 

usia tersebut namun belum terlihat. Anak-anak yang seharusnya memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi, berfikir kritis, kreatif, serta bertanggung jawab belum 

terlihat kemunculannya pada anak-anak di TK Nurul Ilmi.  Melihat fenomena ini 

peneliti ingin menumbuhkan sikap sains yang belum muncul tersebut dengan 

penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Dengan menerapkan 

model pembelajaran Project Based Learning diharapkan kemampuan sikap sains 

yang belum muncul bisa mengalami perubahan peningkatan. Berdasarkan tinjauan 

dari beberapa hasil riset yang telah menggunakan model pembelajaran tersebut 

tentunya peneliti berharap bahwa model pembelajaran tersebut dapat 

menumbuhkan kemampuan sikap sains pada anak di TK Nurul Ilmi.  

 

C. Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi 

dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat langsung setiap aktivitas anak selama 

proses penelitian. Berdasarkan pendapat Sukmadinata (2010, hlm. 220) 

“Observasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara partisipatif dan 

nonpartisipatif. Observasi nonpartisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, pengamat hanya berperan mengamati kegiatan”. Dalam kegiatan 

obsevasi yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipatif. 

Melalui observasi peneliti bisa melihat perubahan perilaku anak dalam upaya 

menumbuhkan sikap sains yang diharapkan tumbuh dalam diri anak. Adapun 

pedoman instrument yang akan dijadikan sebagai lembar observasi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1 

Instrumen Penilaian Sikap Sains Anak Usia Dini 
 

 

No 

 

Dimensi sikap 

sains 

 

Capaian indikator 

Penilaian 

BM MM SM 

1. Rasa ingin tahu 1. Antusias dalam mencari 
jawaban 

   

2. Perhatian pada objek yang 
diamati 

   

2. kreatif 1. Memiliki daya imajinasi    

2. Memiliki kemampuan 
berkreasi 

   

3. Kritis  1. Mampu mengenal hubungan 

sebab akibat 

   

2. Mampu menunjukkan inisatif 
bertanya atau menjawab 

   

4. Tanggung jawab 1. Mengembalikan barang ke 

tempat semula 

   

2. Mengerjakan tugas yang 
telah diperintahkan dan 
menmgerjakannya sampai 

selesai 

   

 

Keterangan penilaian : 

1. Rasa ingin tahu 
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a. Antusias dalam mencari jawaban 

BM (belum muncul) : siswa tidak memberikan pertanyaan kepada guru 

MM (mulai muncul) : siswa hanya mampu memberikan satu pertanyaan 

SM (sudah muncul)  : siswa mampu memberikan lebih dari satu 

pertanyaan 

b. Perhatian pada objek yang diamati 

BM (belum munncul) : siswa tidak memperhatikan tayangan vidio  

MM (mulai muncul) : siswa mampu memperhatikan tayangan vidio 

dalam jangka 1-2 menit saja 

SM (sudah muncul) : siswa mampu memperhatikan tayangan vidiodalam 

jangka waktu lebih dari 3 menit 

2. Kreatif 

a. Memiliki daya imajinasi 

BM (belum muncul) : siswa tidak mampu mengutarakan idenya 

MM (mulai muncul) : siswa mampu memberikan hanya satu ide saja 

SM (sudah muncul) : siswa mmapu memberikan lebih dari satu ide  

b.  Memiliki kemampuan  berkreasi  

BM (belum muncul) : siswa tidak bisa membuat suatu bentuk/karya 

MM (mulai muncul) : siswa bisa membuat suatu bentuk/karya dengan 

bantuan guru 

SM (sudah muncul) : siswa bisa membuat suatu bentuk/ karya tanpa 

bantuan 

3. Kritis 

a. Mampu mengenal hubungan sebab akibat 

BM (belum muncul) : siswa tidak bisa menghubungkan sebab akibat 

MM (mulai muncul) : siswa hanya bisa mengutarakan akibat dari sebuah 

kejadian saja 

SM (sudah muncul) : siswa sudah bisa menjelaskan tentang sebab dan 

akibat dari sebuah kejadian 

b.  Mampu menunjukkan inisiatif bertanya atau menjawab 

BM (belum muncul) : siswa tidak aktif dalam memberikan pertanyaan 

atau jawaban 
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MM (mulai muncul) : siswa hanya memberikan pertanyaan saja/jawaban 

saja setelah diminta oleh guru 

SM (sudah muncul) : siswa memberikan pertanyaan atau jawaban 

berdasarkan inisiatif sendiri 

4.   Tanggung jawab  

a. Mengembalikan barang ketempat semula 

BM (belum muncul) : siswa tidak menyimpan kembali alat/media yang 

telah digunakan 

MM (mulai muncul) : siswa mau menyimpan kembali alat/media yang 

telah digunakan setelah mendapatkan peringatan/ teguran dari guru 

SM (sudah muncul) : siswa mau menyimpan kembali alat/media yang 

telah digunakan tanpa disuruh 

b. Mengerjakan tugas yang telah diperintahkan dan menyelesaikannya 

sampai selesai 

BM (belum muncul) : siswa tidak mengerjakan tugasnya 

MM (mulai muncul) : siswa mau mengerjakan tugasnya tetapi tidak 

sampai selesai 

SM (sudah muncul) : siswa mau mengerjakan tugasnya sampai selesai 

2. Dokumentasi  

 Data dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini berupa data siswa, 

foto-foto kegiatan, data dokumentasi ini diambil sebagai bukti otentik 

dilaksanakannya penelitian.  

3. Catatan lapangan 

 Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa catatan tertulis tentang apa 

yang dirasakan oleh panca indera peneliti saat melakukan penelitian. Peneliti 

melakukan pengumpulan data catatan lapangan berupa catatan anekdot perilaku 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang dipandang relevan dengan data 

yang dibutuhkan. Data catatan lapangan ini digunakan sebagai data pelengkap 

untuk penguatan jika ditemukan informasi baru guna melengkapi data-data 

lainnya.  

4. Wawancara 
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 Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

kepada siswa. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti setelah proses 

tindakan selesai dilaksanakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mencari informasi terkait proses pembelajaran Project Based Learning sebagai 

triangulasi data. 

 

D. Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif 

kuantitatif.  Data yang telah didapatkan dari instrument lembar observasi tersebut 

kemudian dijumlahkan. Setelah penjumlahan selesai kemudian dihitung hasil rata-

rata persentasenya. Hasil penilaian yang telah dilakukan akan ditampilkan dalam 

bentuk grafik hasil persentase. Jadi untuk mendapatkan hasil rerata dalam bentuk 

persentase peneliti terlebih dulu menjumlahkan capaian nilai yang didapatkan 

siswa berdasarkan rating scale, setiap jumlah nilai yang didapatkan dibuat dalam 

bentuk persentase.  Adapun rumus yang digunakan untuk  mendapatkan hasil 

persentase tersebut adalah sebagai berikut. 

 

                P=  Persentase 

∑X= jumlah nilai siswa  

∑N=jumlah siswa 

Setelah mendapatkan hasil persentase dari setiap nilai yang telah dicapai 

berdasarkan indikator tiap dimensi sikap sains, kemudian dicari hasil rerata 

persentase dari setiap dimensi sikap sains tersebut. Adapun rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut.  

       XP = rerata persentase   

       ∑p= jumlah persentase tiap dimensi sikap  

∑i=jumlah indikator 

 

 

 

 

 

𝑃 =
 𝑋

 𝑁
 𝑥 100 

𝑋𝑝 =
 𝑝

 𝑖
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