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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan peneliti.  Metode yang digunakan adalah metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang terdiri dari desain penelitian, partisipan, tempat penelitian, 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. 

 
3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengrefleksi model 

pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dengan tujuan meningkatkan proses 

dan hasil belajar siswa di kelas. Tentunya dalam proses pembelajaran yang terjadi 

tidak terlepas dari dua pihak yang saling membutuhkan dan dibutuhkan, yaitu 

adanya interaksi guru dengan siswa, siswa dan siswa. Di lengkapi dengan materi 

dan sumber belajar sehingga terciptanya situasi proses pembelajaran yang 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang baik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research) yang memiliki peran sangat penting dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah 

suatu upaya yang dilakukan oleh guru dalam memecahkan masalah yang terjadi di 

dalam kelas dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja 

dimunculkan kepada peserta didik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

proses dan hasil belajar peserta didik.  

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan melibatkan peneliti dan guru 

kelas untuk mengkaji bersama-sama tentang kelemahan dan dukungan prosedur, 

metode serta model dan media yang digunakan selama ini dan selanjutnya 

mendapatkan metode atau model baru yang dipandang paling efisien lalu 

diujicobakan, dievaluasi secara terus-menerus dalam pelaksanaannya sehingga 

sampai ditemukan metode yang paling efisien untuk dilaksanakan. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian model daur siklus yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Menurut Arikunto (2006, hlm. 97) 

Model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart  ini mencakup empat 
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komponen, yaitu: rencana (planning), tindakan (action), observasi (observation) 

dan refleksi (reflection). Berikut ini merupakan gambar dari siklus penelitian 

tindakan kelas : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Model Siklus PTK dari Kemmis dan Taggart (Arikunto, 2008, 

hlm. 16) 

Keempat langkah tersebut merupakan satu siklus atau putaran, artinya 

sesudah langkah ke-4, lalu kembali ke-1 dan seterusnya. Meskipun sifatnya 

berbeda, langkah ke-2 dan ke-3 dilakukan secara bersamaan jika pelaksana dan 

pengamat berbeda. Jika pelaksana juga pengamat, mungkin pengamatan dilakukan 

sesudah pelaksanaan, dengan cara mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. 

Dengan kata lain objek pengamatan sudah lampau terjadi. Sejalan dengan 

Arikunto (2008, hlm. 17-20) Secara utuh, tindakan yang diterapkan dalam 

penelitian tindakan kelas seperti digambarkan dalam bagan, melalui tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahap 1: Menyusun rancangan tindakan dan dikenal dengan 

   perencanaan (Planning). 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian 

tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Hasil 

Penelitian 
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melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan 

(observer). 

2. Tahap 2: Pelaksanaan tindakan (Action), 

Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. Hal 

yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap ke-2 ini guru harus ingat dan 

berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan pelaksanaan 

pembelajaran, tetapi harus pula berlaku wajar dan tidak dibuat-buat. Dalam 

refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan 

secara seksama agar sinkron dengan maksud semula. 

3. Tahap 3: Pengamatan (Observing), 

Tahap ke-3, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh observer. 

sebetulnya sedikit kurang tepat jika pengamatan ini dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan, karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu 

tindakan pelaksanaan pembelajaran sedang dilakukan. Sehingga, keduanya bisa 

dilakukan secara bersamaan. 

4. Tahap 4: Refleksi (Reflection). 

Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata bahasa Inggris reflection, yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pemantulan. Kegiatan refleksi ini 

sangat tepat dilakukan ketika guru sudah selesai melakukan tindakan pelaksanaan 

pembelajaran, kemudian berhadapan dengan observer untuk mendiskusikan 

implementasi rancangan tindakan. Istilah refleksi disini sama dengan “memantul, 

seperti halnya memancar dan menatap kaca.” Dalam hal ini guru pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran sedang memantulkan pengalamannya pada observer yang 

baru saja mengamati kegiatan dalam tindakan pembelajaran di dalam kelas. Inilah 

inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika guru mengatakan kepada observer 

tentang hal-hal yang dirasa sudah berjalan dengan baik dan hal-hal yang belum 

berjalan dengan baik. Dengan kata lain, guru sedang melakukan evaluasi diri. 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut merupakan satu siklus, 

yaitu satu putaran kegiatan beruntun, dari tahap penyusunan rancangan sampai 

dengan refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi. Apabila dikaitkan dengan contoh 
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tindakan  perbaikan catatan sebagaimana dikemukakan dalam bagian terdahulu, 

maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah pengumpulan catatan 

mengoreksi, dan memberikan petunjuk kepada siswa bagaimana cara membuat 

catatan yang baik. 

Apabila sudah diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan 

yang baru selesai dilaksanakan dalam satu siklus, guru pelaksana (bersama 

peneliti pengamat) menentukan rancangan untuk siklus kedua. Dengan menyusun 

rancangan untuk siklus kedua, maka guru dapat melanjutkan dengan tahap 2, 3, 

dan 4, seperti yang terjadi dalam siklus pertama. Jika sudah selesai dengan siklus 

kedua dan guru belum merasa puas, dapat melanjutkan dengan siklus ketiga, yang 

cara dan tahapannya sama dengan siklus terdahulu. 

 
3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa kelas V salah satu SD 

di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun pelajaran 2016/2017. Fokus 

penelitian yang akan dilakukan yaitu beberapa siswa di kelas VC. Peneliti 

memilih beberapa siswa di dalam kelas yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 

9 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan dengan karakteristik siswa 

yang berbeda-beda dan latar belakang keluarga yang berbeda pula.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan bulai Mei 2017 

selama kurang lebih tiga bulan. Agar tidak menggangu kegiatan belajar mengajar 

maka penelitian ini dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara 

observasi dan melakukan tes/testing. 

a. Observasi  

Dalam observasi langsung, peneliti langsung mengamati subyek yang akan 

diteliti. Peneliti dapat terjun langsung dengan melihat, merasakan, mendengar, 

dan berpikir tentang subyek yang akan diteliti. Peneliti dapat berhubungan 

langsung dengan subyek yang diteliti. Namun, di sisi lain observasi langsung ini 

mempunyai kelemahan. Selain subyek yang diteliti banyak, solusi pembelajaran 

yang ditawarkan dalam mengobati permasalahan yang ditemukan pada subyek 
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harus pula diperhatikan. Maka dari itu, dalam melakukan observasi langsung ini 

peneliti membutuhkan observer untuk melakukan penilaian terhadap hal yang 

dilakukan peneliti. Observer dalam mengamati dapat menggunakan lembar 

observasi kegiatan pembelajaran berupa langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif dengan metode Student Team-Achievement Divisons (STAD). 

b. Testing 

Dengan menggunakan tes, peneliti mendapatkan data dari subyek atau siswa 

dalam pemahaman konsep yang telah mereka pelajari. Tes ini berupa soal-soal 

yang mencakup proses kognitif dari memahami. Dari metode ini, peneliti dapat 

melihat apakah subyek sudah mempunyai pemahaman konsep pada mata 

pelajaran IPS yang sudah baik atau belum. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk menunjang data yang sesuai dengan fokus 

permasalahan dalam penelitian 

 
3.4 Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah melakukan penelitian, data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan 

dianalisis untuk memperoleh informasi dan dijadikan bahan evaluasi. Analisis 

data pada  penelitian ini menggunakan pengumpulan data kualitatif dan 

pengumpulan kuantitatif. 

a. Data kualitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi langsung 

dengan menggunakan lembar observasi dalam setiap siklus yang dilakukan 

peneliti dengan dibantu oleh observer. Hasil observasi, digunakan peneliti sebagai 

bahan pertimbangan untuk melakukan refleksi dan perbaikan pada siklus 

berikutnya. Hasil observasi ini dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Reduksi data (reduction) 

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh kemudian diseleksi, difokuskan, lalu 

diorganisasikan sesuai dengan petanyaan penelitian yang ingin dicari jawabannya 

(Wardhani dan Wihardit, 2011, hlm. 231). 

2) Deskripsi data (description) 

Data yang sudah terorganiasi pada tahap sebelumnya kemudian 

dideskripsikan, baik dalam bentuk narasi, grafik, maupun tabel, sehingga data 
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menjadi bermakna dan tergambarkan dengan mudah (Wardhani dan Wihardit, 

2011, hlm. 231). 

3) Penyimpulan data (conclusion) 

Berdasarkan deskripsi data yang telah dibuat, kemudian ditarik kesimpulan 

dalam bentuk penyataan singkat (Wardhani dan Wihardit, 2011, hlm. 231). 

4) Refleksi (reflection) 

Tahap refleksi dilakukan untuk merenungkan sebab-akibat dari suatu kejadian. 

Melalui refleksi, peneliti akan dapat menetapkan apa yang telah dicapai, apa yang 

belum dicapai, serta apa yang perlu di perbaiki lagi dalam pembelajaran 

selanjutnya (Wardhani dan Wihardit, 2011, hlm. 231). 

b. Data kuantitatif 

Untuk penyekoran data kuantitatif peniliti menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1) Penyekoran Hasil Belajar Siswa 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa ialah 

menggunakan soal evaluasi yang berupa uraian. Bentuk menghitung nilainya yaitu 

jumlah skor yang didapatkan kemudian di bagi dengan nilai maksimum dan 

dikalikan 100. Beikut ini rumus yang digunakan. 

  
 

  
       

 

Keterangan: 

N: Nilai yang dicari setiap indikator 

R: Jumlah skor yang diperoleh 

SM: Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

Sumber: Purwanto, N (2008, hlm. 102) 

2) Indikator Pemahaman Konsep 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS ialah menggunakan soal evaluasi yang berupa tes tulis. Bentuk tes 

ini untuk mengetahui pemahaman konsep yang telah siswa perolah setelah adanya 

tindakan yang dilakukan peniliti dalam proses pembelajaran. 
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 Bentuk menghitung nilai dari skor yang diperolah siswa dalam 

mengerjakan tes pada setiap soal indikator pemahaman konsep (menyotohkan, 

mengklarifikasi, dan menjelaskan) yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
 

  
      

Keterangan: 

NP: Nilai persen yang dicari setiap indikator 

R: Jumlah skor yang diperoleh 

SM: Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

Sumber: Purwanto, N (2008, hlm. 102) 

3) Rata-rata Kelas 

Untuk mengetahui rata-rata kelas, peniliti menjumlahkan seluruh skor 

yang diperoleh oleh siswa, kemudia nilai tersebut dibagi dengan banyaknya 

subjek peneliti dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
  

 
 

Keterangan: 

R : nilai rata-rata kelas 

∑ x : jumlah seluruh nilai 

N : banyaknya subjek 

Sumber: Purwanto, N (2008, hlm. 103) 

4) Penilaian untuk Ketuntasan Belajar 

Menentukan KKM keterampilan pemahaman konsep IPS, berdasarkan 

Permendikbud (2016, hlm. 8) Penentuan KKM harus mempertimbangkan 

setidaknya 3 aspek, yakni karakteristik peserta didik (intake), karakteristik 

muatan/mata pelajaran (kompleksitas), dan kondisi satuan pendidikan (pendidik 

dan daya dukung). 

Tabel 3.1 Penentuan KKM 

Aspek 
Skor 

1 2 3 

Kompleksitas √   

Intake  √  

Pendidik dan daya dukung   √ 
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KKM =   
        

 
 x 100 =  67 

Sehingga, siswa yang mendapatkan nilai ≥67 maka akan dinyatakan  

tuntas. Sebaliknya jika nilai ≤67 maka akan dinyatakan tidak tuntas. Menurut 

Trianto (2013, hlm. 241) suatu kelas dapat dikatakan tuntas belajarnya jika dalam 

kelas tersebut terdapat ≥85% siswa yang tuntas belajar. Untuk mengetahui 

persentase ketuntasan belajar siswa maka akan dilakukan dengan melakukan 

perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. 

   
     

 
       

Sugiyono (dalam Ardaya, D, 2016, hlm. 58) 

Keterangan: 

∑ S ≥ 67 : jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar dari atau sama 

dengan 67 

N  : banyak siswa 

100%  : bilangan tetap  

TB  : ketuntasan belajar 

Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan kategori ketuntasan 

berlajar yang disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kategori Ketuntasan Belajar Siswa 

Interval (%) Kategori 

0 – 20 Sangat Rendah 

21 – 40 Rendah 

41 – 60 Cukup 

61 – 80 Tinggi 

81 – 100 Sangat Tinggi 

Sumber: Alfgani (dalam Ardaya, D, 2016 hlm. 59) 


