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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Istilah 

penetian tindakan berasal dari bahasa inggris, actian researc. Menurut Wardhani 

(dalam Setiawardani, 2013, hlm. 4) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat’.Menurut Sukardi (2013, hlm. 3) penelitian tindakan merupakan 

pengembangan penelitian terpakai (applied research). Dalam hal ini, peneliti bisa 

bertindak sebagai pemeran aktif kegiatan pokok, agen perubahan (change agence) 

dan subjek atau objek yang diteliti memperoleh manfaat dari hasil tindakan yang 

diberikan secara terencana oleh peneliti. Hopkins (2011, hlm. 87) berpendapat 

bahwa penelitian tindakan mengombinasikan tindakan substantif dan prosedur 

penelitian. Penelitian ini merupakan tindakan terdisiplin yang dikontrol oleh 

penyelidikan untuk memahami problem tertentu seraya terlibat aktif dalam proses 

pengembangan dan pemberdayaan. 

Kunandar (2008, hlm. 41) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas 

(PTK) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. 

Diimplementasikan dengan baik, artinya pihak yang terlibat dalam PTK (guru) 

mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui 

tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau 

memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk 

mengukur tingkat keberhasilannya. Diimplementasikan dengan benar, artinya 

sesuai dengan kaidah-kaidah PTK. Menurut Arikunto dkk. (2009, hlm. 2-3) 

penelitian tindakan kelas dari namanya sudah menunjukkan isi yang terkandung di 

dalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Dari penelitian 
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tindakan kelas, ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut yang dapat 

diterangkan sebagai berikut. 

a. Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan, menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa. 

c. Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama. 

(Arikunto dkk., 2009) 

Penelitian tindakan kelas bisa menjadi sebuah kolaburasi antara seseorang 

yang merancang penelitian dengan guru yang memegang kelas. Mereka bisa 

berdiskusi dan membuat kesepakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di 

kelas tersebut. Diskusi dan menyepakati terkait apa yang akan dilakukan, misal 

dalam penentuan model pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun media yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa 

keunggulan diantaranya : 

a. Bagi guru. Mereka tidak perlu meninggalkan tempat kerjanya. Proses penelitian 

dilakukan di kelas, yakni tempat kerjanya. 

b. Guru dan peneliti dapat merasakan hasil dari perencaan tindakan yang 

diterapkannya pada siswa dan siswa juga akan merasakan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan, yakni permasalahan mereka teratasi dan mereka bisa 

mengikuti pembelajaran lebih baik lagi. 

c. Penelitian dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru. 
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3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model rancangan penelitian yang 

dikembangkan Kemmis dan Taggart. Mereka merumuskan konsep penelitian 

tindakan secara skematis dan bagaimana ia diterapkan dalam pendidikan. Penelitian 

tindakan tersebut menggunakan 4 komponen, yakni perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi dalam suatu sistem spiral yang saling terkait antara langkah 

satu dengan langkah berikutnya. Secara singkat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Taggart 

(Sukardi, 2013) 

 

Adapun Arikunto, dkk., (2009) menjelaskan masing-masing tahap di atas, 

sebagai berikut. 

Siklus I Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Siklus II Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi 
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a. Perencanaan (planning) 

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

mana, oleh siapa, dan bagaimana tidakan tersebut dilakukan. Peneliti 

menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk 

membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

b. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan 

mengenai tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa pelaksana/ 

peneliti harus menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan dan harus 

berlaku wajar, tidak dibuat-buat. 

c. Pengamatan (observing) 

Seharusnya pengamatan dilakukan bersamaan dengan waktu 

pelaksanaan. Dalam tahap ini, pada saat peneliti melakukan pelaksanaan, 

peneliti juga melakukan pengamatan balik terhadap apa yang terjadi dan 

mencatat sedikit demi apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk 

perbaikan siklus berikutnya. 

d. Refleksi (reflecting) 

Tahap ini untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan.  

Peneliti bersama guru mendiskusikan implementasi dari rancangan tindakan. 

Jika penelitian tindakan dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam refleksi 

terakhir peneliti menyampaikan rencana yang disarankan baik untuk peneliti 

lain apabila ia menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri apabila akan 

melanjutkan dalam kesempatan lain. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II semester II Sekolah Dasar 

Negeri di Kota Bandung tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 28 orang. Adapun 

alasan mengenai pemilihan subjek tersebut karena kurangnya motivasi belajar yang 

terjadi di kelas tersebut. 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini kurang lebih selama 3 bulan atau 

64 hari dari 18 Februari 2019 sampai dengan 25 Mei 2019. Penelitian ini 

dilaksanakan pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung, tepatnya di 

kelas II semester II. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam 2 siklus atau 2 

putaran. Setiap siklus berisi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

a. Perencanaan 

1) Menetapkan tema, sub tema pembelajaran, dan pertemuan pembelajaran. 

2) Menyusun RPP. 

3) Guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan. 

4) Merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. 

5) Membuat atau merancang media yang sesuai dengan tema pembelajaran.  

b. Pelaksanaan 

1) Mempersiapkan siswa dan kelas sebelum mereka menerima pelajaran 

dengan menggunakan media  

2) Melaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

3) Melaksanakan pembelajaran menggunakan media audio-visual. 

4) Siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran, di mana siswa 

sendiri yang mempraktikkannya atau siswa ikut terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Kegiatan observasi dilakukan untuk melihat dan mendokumentasikan 

serta mengumpulkan informasi tentang implikasi tindakan yang dilakukan 

kepada subjek penelitian. Pengamatan ini dilakukan oleh 3 orang yang telah 

ditunjuk oleh peneliti. Pengamatan dilakukan observer menggunakan lembar 

observasi berupa daftar kegiatan siswa dengan memberikan tanda centang yang 

nantikan akan dijadikan masukan untuk guru yang melaksanakan tindakan 
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dalam refleksi, tentang tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya atau di 

siklus selanjutnya. 

d. Refleksi 

Tahap untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang 

dilakukan. Refleksi terlebih dahulu dilakukan dengan melihat lembar observasi 

yang telah diisi oleh observer. Lembar observasi berisi hal-hal yang mengacu 

pada keberhasilan penggunaan media audio-visual dalam meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar. Kemudian peneliti atau guru yang melaksanan 

tindakan berdiskusi atau bertukar dengan observer selaku sesama peneliti terkait 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan media yang telah 

dilakukan. Hasil refleksi ini merupakan catatan-catatan yang harus diperbaiki 

atau ditingkatkan pada pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini berisi tiga 

kemungkinan yaitu penelitian diberhentikan, dimodifikasi, atau dilanjutkan ke 

siklus berikutnya. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, 

yaitu observasi dan dokumentasi. Berikut penjabaran masing-masing teknik 

pengumpulan data. 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2010). 

Sistematik disini berarti faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan 

kategorinya, dengan kata lain wilayah atau ruang lingkup observasi telah 

dibatasi secara tegas sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Observasi 

merupakan data primer dalam penelitian ini, yang digunakan untuk melihat 

kondisi belajar siswa kelas II salah satu Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota 

Bandung. Peneliti meminta observer dari luar sebanyak 3 orang untuk 

membantu peneliti dalam melakukan pengamatan atau observasi terhadap 

subjek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, 

yaitu observer secara langsung melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap 



33 
 

 

Rully Fauji, 2019 

PENGGUNAAN MEDIA AUDIO-VISUAL UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS II 

SEKOLAH DASAR 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

objek yang diteliti. Data observasi tersebut berupa lembar observasi guru-siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audio-visual dan  lembar 

observasi motivasi belajar. Untuk kategori penilaian lembar observasi motivasi 

belajar, peneliti menggunakan jenis skala summated rating scale (skala likert). 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data yang memiliki objektifitas tinggi dalam 

memberikan informasi kepada tim peneliti dalam sebuah penelitian (Sukardi, 

2013). Informasi dari dokumen dapat memberikan informasi yang relevan 

kepada tim peneliti tentang masalah atau isu yang hidup di kelas untuk 

mendapatkan perbaikan secepatnya. Adapun maksud dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah data pendukung berupa foto-foto atau video jika diperlukan 

untuk menunjukkan kegiatan pembelajaran. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan data penelitian 

(Margono, 2010). Instrumen tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan melalui 

instrumen diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah). Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi motivasi 

belajar, lembar observasi dan dokumentasi. 

a. Lembar observasi 

Purwanto (1984, hlm 149) mengatakan bahwa observasi ialah metode 

atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. Metode atau cara tersebut ditandai oleh pengamatan mengenai 

apa yang dilakukan individu serta membuat catatan-catatan secara objektif 

tentang apa yang diamati. Hopkins (2011, hlm .13) berpendapat bahwa 

observasi memainkan peranan penting tidak hanya dalam penelitian kelas, 

tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan profesional guru dan proses 

pengembangan sekolah secara umum. Observasi dijadikan aktivitas dalam 
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menghubungkan refleksi pribadi guru dengan penelitian kolaburatif yang 

mereka laksanakan sehingga mendorong guru untuk mendiskusikan pengajaran 

yang telah dilakukan.  

Adapun lembar observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

terdiri dari 2, yaitu : 

1) Lembar observasi kegiatan guru-siswa dengan menggunakan media audio-

visual 

Lembar observasi ini berisi kegiatan-kegiatan siswa dan kegiatan-

kegiatan guru selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

media audio-visual. 

2) Lembar observasi motivasi belajar siswa 

Lembar observasi motivasi belajar siswa dalam penelitian ini 

didapatkan dengan cara observer menilai sesuai kisi-kisi yang telah 

ditetapkan. Kisi-kisi tersebut berisi pernyataan yang berasal dari hasil 

pengembangan aspek motivasi belajar. Adapun aspek motivasi belajar 

tersebut, yaitu : 

a) Adanya hasrat untukberhasil 

b) Adanya kebutuhan dalam belajar 

c) Ulet menghadapi kesulitan 

d) Kerelaan meninggalkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan 

belajar 

e) Ketekutan dalam mengerjakan tugas 

 

b. Dokumentasi 

Berupa foto-foto kegiatan pada saat kondisi awal sampai akhir 

pembelajaran. 

  

3.8 Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang ditempuh setelah peneliti 

mengumpulkan data yang diperoleh pada saat kegiatan tindakan atau pembelajaran. 

Menurut Sukardi (2013), data yang diperoleh perlu diadministrasikan secara 
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sistematik, dengan mengurutkan pengambilan data sesuai dengan waktunya. 

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan, peneliti memperoleh data 

yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Adapun penjabaran terkait data kualitatif dan kuantitatif pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Data kualitatif 

Menurut Ryan dan Bernard (dalam Sukardi, 2013, hlm 71-72) data 

kualitatif adalah semua informasi yang diperoleh dari sumber data berupa hasil 

wawancara, observasi, silabus, kurikulum, metode mengajar dan contoh hasil 

kerja siswa yang berguna untuk membangun dan mengarahkan perbaikan 

pendidikan yang mendalam.  

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati ( Bogdan dan Tylor Margono, 2010). Dalam penelitian ini, data 

kualitatif digunakan untuk meneliti gejala-gejala yang harus dipahami, di mana 

gejala-gejala tersebut tidak mudah dilakukan menggunakan alat ukur. 

Data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil dari lembar observasi guru-siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media audio-visual intarif. Selain itu data kualitatif juga 

digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari lembar observasi motivasi belajar 

setelah dilakukan perhitungan sesuai dari data kuantitaif. Adapun hasil 

observasi dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1) Reduksi data (reduction) 

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, 

menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah dari 

observasi lapangan. Kunandar (2008, hlm. 101) mengemukakan bahwa 

dalam proses ini dilakukan suatu penajaman, pemfokusan, penyisihan data 

yang kurang bermakna dan menatanya sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. 

2) Penyajian data (data display) 
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Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah pendeskripsian 

data. Data dideskripsikan secara sistematis dan interaktif sehingga 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi untuk ditarik 

kesimpulan atau ditentukan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.  

3) Penyimpulan data (conclusion/ verification) 

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang 

terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang 

ditarik pada akhir siklus satu ke kesimpulan terevisi pada akhir siklus dua 

dan seterusnya hingga sampai pada kesimpulan terakhir. Kesimpulan yang 

pertama sampai terakhir saling berkaitan, dan kesimpulan pertama menjadi 

pijakan. 

 

b. Data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah informasi yang muncul di lapangan, memiliki 

karakteristik yang dapat ditampilkan dalam bentuk angka, misal hasil evaluasi 

prates dan hasil evaluasi postes. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menghitung skor hasil dari pengisian lembar skala motivasi belajar siswa, cara 

penghitungannya adalah sebagai berikut : 

 

N = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
x 100 % 

 

c. Kriteria skor kuantitatif 

Selain dari menghitung hasil dari pengisian lembar observasi motivasi 

belajar  siswa, peneliti juga membuat tolok ukur atau kriteria kualitas penilaian 

motivasi belajar siswa. Adapun peneliti mengelompokkan kriteria penilaan 

motivasi belajar dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat 

rendah. Berikut perolehan perhitungan kriteria penilaian dari indikator dan 

aspek yang digunakan peneliti: 
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Jumlah seluruh aspek yang diamati : 10 

Skor tertinggi : 4 

Skor terendah : 1 

 

Data maksimal  = skor tertinggi x jumlah item = 4 x 10 = 40 

= 
4

4
 x 100% = 100% 

 

Data minimal  = skor terendah x jumlah item = 1 x 10= 10 

= 
1

4
 x 100% = 25% 

 

Range    = data maksimal – data minimal = 40 - 10 = 30 

= 100% - 25 % = 75% 

 

Panjang kelas interval = range : panjang kelas = 30 : 5 = 6 

= 75% : 5 = 15% 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Motivasi Belajar 

Skor Interval Persentase Kriteria 

35-40 86%-100% Sangat Tinggi 

29-34 71%-85% Tinggi 

23-28 56%-70% Sedang 

17-22 41%-55% Rendah 

>16 >40% Sangat Rendah 
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Berikut dibawah ini adalah kisi-kisi lembar observasi motivasi belajar 

siswa : 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

No Aspek Indikator 

1 Adanya hasrat untuk 

berhasil 

1.1 Siswa tidak menunda tugas 

1.2 Siswa menyelesaikan tugas 

2 Adanya kebutuhan 

dalam belajar 

2.1 Siswa bertanya saat pembelajaran 

2.2 Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

3 Ulet menghadapi 

kesulitan 

3.1 Siswa tidak mengeluh saat mendapatkan 

tugas 

3.2 Siswa tidak putus asa saat mendapat 

nilai kurang bagus 

4 Kerelaan meninggalkan 

kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan 

belajar 

4.1 Siswa tidak bermain-main saat belajar 

4.2 Siswa tidak mengganggu teman saat 

belajar dan mengerjakan tugas 

5 Ketekunan dalam 

mengerjakan tugas 

5.1 Siswa tidak mengikuti pekerjaan milik 

teman 

5.2 Siswa tidak terpengaruh dengan orang 

lain 

 

d. Tipe Skala Pengukuran 

Bentuk dari skala yang digunakan peneliti untuk mengukur motivasi 

motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan lembar observasi motivasi 

belajar siswa. Pengukuran setiap indikator yang ditetapkan mengacu kepada 

Skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2016, hlm. 134) Dalam skala likert terdapat 3 alternatif model yaitu, tiga pilihan 
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(skala 3), empat pilihan (skala 4), dan lima pilihan (skala 5). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tempat pilihan (skala 4) dengan ketentuan skor 4 jika 

sangat baik, skor 3 jika baik, skor 2 jika cukup, dan skor 1 jika kurang. 

 

Tabel 3.3 

Kategori Penilaian Skala Motivasi Belajar Siswa 

Kategori Skala 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Kurang 2 

Perlu Bimbingan 1 

 

 

  


