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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas, yaitu penelitian yang dikembangkan bersama-sama 

untuk mencari pemecahan terhadap suatu permasalahan-permasalahan 

yang timbul di kelas. Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflekif dengan melakukan tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik 

pembelajaran di kelas secara lebih profesional. 

Penelitian tindakan kelas sebagai sebuah proses investigasi 

terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri, yang 

memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, 

cara kerja, proses, isi, kompetensi atau situasi. Menurut Suyitno (2011, 

hlm. 11), PTK merupakan studi sistematis yang dilakukan oleh guru 

dalam upaya memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan dengan 

melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tidakan tersebut. 

Selanjutnya menurut Kemmis (Hopkins, 2011, hlm. 87), 

penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk penyelidikan refleksi 

diri yang dilaksanakan oleh para partisipan dalam situasi-situasi soasial 

(termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan 

dalam a) praktik praktik sosial dan pendidikan mereka sendiri; b) 

pemahaman mereka tentang praktik-praktik ini; c) situasi-situasi yang 

melingkupi pelaksanaan praktik-praktik tersebut. Penelitian ini akan 

benar-benar memberdayakan jika dilaksanakan oleh para partisipan 

secara kolaboratif meskipun ia juga tak jarang dilaksanakan oleh 

individu-individu, dan terkadang bekerjasama dengan ‘orang luar’. 

Jadi dapat disimpulkan, Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

suatu usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk melakukan refleksi 

serta evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. 
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B. Desain Penelitian 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Sumber Hendriana, 2014, hlm. 41) 
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Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa dan bagaimana. Dalam konteks penelitian ini 

perencanaan disusun dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan menerapkan PAKEM. 

 

 

 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap ke 2 dari penelitian tindakan ini adalah pelaksanaan 

yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu 

mengenakan tindakan di kelas. Rencana yang telah disusun kemudian 

dilaksanakan pada sintaks pembelajaran di kelas yaitu langkah-langkah 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan PAKEM. 

 

3. Observasi (Observing) 

Pada tahap observasi ini dilakukan pengamatan terhadap tindakan 

yang sedang dan telah dilakukan. Pelaksanaan observasi bisa dilakukan 

oleh peneliti sendiri atau orang lain sebagai observer. Kegiatan 

observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan membandingkan 

tingkat kesesuaian perencanaan dengan tindakan yang berlangsung pada 

tahap pelaksanaan.  

 

4. Refleksi (Reflection) 

Tahap terakhir dari satu siklus penelitian ini adalah pelaksanaan 

refleksi yang mencakup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi data 

yang diperoleh dari hasil observasi. Data tersebut kemudian dijadikan 

acuan untuk mencari solusi penyelesaian yang efektif. Hasil dari 

pelaksaaan refleksi kemudian dijadikan rujukan untuk perencaan siklus 

selanjutnya. 

 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012, hlm. 11) 

adalah sebagai berikut: Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode 

ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan di dalam 

penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji data 

statistik yang akurat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk mengukur peningkatan motivasi bajar siswa kelas IV 

Sekolah Dasar. 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

menekankan pada mengkaji sampel kecil dari individu-individu yang 

sengaja dipilih (purpose sampling), tidak berusaha mengendalikan 

factor-faktor konstekstual, melainkan berupaya melalui beberapa jenis 

metode, untuk memahami sesuatu atau permasalahan dari sudut pandang 

informan dan menciptakan gambaran yang kaya dan mendalam 

mengenai fenomena yang sedang diteliti. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subyek yang akan diteliti adalah siswa kelas IV tahun ajaran 

2017-2018 dengan jumlah siswa sebanyak 39 orang siswa. Yang terdiri 

dari 20 orang siswa laki-laki dan 19 orang siswa perempuan.  

 

E. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar yang berada 

di Kecamatan Sukajadi. Tepatnya di SDN 207 Cibogo Bandung. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai dari tahap 

persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyimpulan. Alasan peneliti 

memilih sekolah ini karena sekolah ini adalah tempat peneliti 

melaksanakan kegiatan PLP (Program lapangan Persekolahan) pada 

tahun akademik 2017-2018. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Alat atau instrument ini mencerminkan 

cara pelaksanaan dari penelitian itu sendiri. 

1. Instrumen Pembelajaran 

 Menurut Poppy Kamalia Devi, dkk. (2009, hlm. 1-5) mengatakan 

bahwa Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang 
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dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap 

guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat 

pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpatisipasi aktif. Perangkat 

pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar 

dapat berupa: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS), modul. Perencanaan pembelajaran yang 

disusun dengan menggunakan pendekatan PAKEM sebagai aspek 

utamanya. 

 Adapun perangkat pembelajaran yang dibutuhkan diantaranya 

adalah: 

a) Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b) Bahan Ajar 

c) Lembar Evaluasi 

d) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data. 

Instrument penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses penelitian, diantaranya untuk menjawab rumusan masalah 

maupun untuk penarik kesimulan peneliti. 

a) Lembar Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan dta dengan cara setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat 

observasi tentan hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Observasi bisa 

dilakukan untu memantau guru dan untuk memantau siswa. Lembar 

observasi terdiri atas: 

1) Lembar observasi pembelajaran dengan pendekatan PAKEM. 

2) Lembar observasi motivasi belajar siswa. 

 

b) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan atau catatan harian merupakan instrument untuk 

mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan 

yang dilakukan guru. catatan ini berguna untuk melihat tindakan serta 

perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

c) Dokumentasi 



28 

 

Firdha Rizki Sabrina, 2018 
PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN AKTIF KREATIF EFEKTIF DAN 
MENYENANGKAN (PAKEM) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 
SISWA DI KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter. 

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap ini meliputi rencana tindakan yang hendak dilakukan 

berdasarkan permasalahan yang ditemukan dari hasil observasi 

lingkungan kelas saat proses pembelajaran, meliputi: 

a) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

pembelajaran. 

b) Menentukan pokok bahasan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

c) Mengembangkan skenario pembelajaran. 

d) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

e) Menyiapkan sumber belajar. 

f) Mengembangkan format evaluasi. 

g) Mengembangkan format observasi pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini menerapkan tindakan dengan mengacu pada 

skenario dan RPP serta melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan berdasarkan pada pendekatan PAKEM. 

 

3. Observasi 

Tahap observasi terdiri dari pengamatan terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan 

pendekatan PAKEM untuk mengamati keterlakasanaan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta pengamatan 

dengan mengamati seluruh aktivitas peserta didik yang 

menyangkut pada motivasi belajar siswa. 

 

4. Refleksi 

a) Melakukan evaluasi tindakan I yang meliputi evaluasi mutu, 

jumlah dan waktu dari setiap kegiatan tindakan. 

b) Merenungkan kembali mengenai kelebihan dan kelemahan dari 

tindakan yang telah dilakukan. 
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c) Mempraktikkan implikasi dari tindakan yang direncanakan. 

d) Menjawab penyebab kondisi yang terjadi selama pelaksanaan 

tindakan. 

e) Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang 

skenario, dan sebagainya. 

f) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi unuk 

digunakan pada siklus berikutnya. 

 

H. 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 dan kuantitatif. 

1. Data kualitatif 

Data kualitatif 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. 

Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan 

proses belajar khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru. 

Hasil observasi ini dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a) Reduksi data (reduction) 

Reduksi data yakni kegiatan menyeleksi data sesuai 

dengan fokus masalah. Pada tahap ini, guru atau peneliti 

mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian dikelompokkan 

berdasarkan fokus masalah atau hipotesis. 

b) Penyajian data (Data Display) 

Data yang sudah terorganisasi pada tahap sebelumnya 

kemudian dideskripsikan, baik dalam bentuk narasi, 

grafik, maupun tabel. Sehingga data menjadi bermakna 

dan tergambarkan dengan mudah. 

c) Penyimpulan data (Conclusion/Verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
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pada pengumpulan data berikutnya. Namun apabila 

kesimpulan awal disertai bukti-bukti yang valis dan 

konsisten pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

kredibel. 

 

2. Data Kuantitatif 

Untuk memperoleh data kuantitatif motivasi belajar siswa, maka 

peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menghitung Skor Rata-rata Keterlaksanaan Pendekatan 

PAKEM 

Skor keterlaksanan pendekatan PAKEM yang diperoleh 

dari hasil pengamatan berdasarkan lembar pengamatan 

PAKEM dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

b) Menghitung Skor  Rata-rata Motivasi Belajar Siswa 

Skor motivasi belajar siswa yang diperoleh dari hasi 

pengamatan berdasarkan lembar pengamatan motivasi 

belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

c) Kriteria skor kuantitatif tanpa pertimbangan 

Selain menghitung skor motivasi belajar siswa, peneliti 

juga membuat kriteria kualitas skor motivasi belajar 

siswa. Kriteria yang disusun hanya dengan 

memperhatikan rentangan bilangan tanpa 

mempertimbangkan apa-apa yang dilakukan dengan 

membagi rentangan bilangan (Arikunto, 2009). 



31 

 

Firdha Rizki Sabrina, 2018 
PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN AKTIF KREATIF EFEKTIF DAN 
MENYENANGKAN (PAKEM) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 
SISWA DI KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Kondisi maksimal yang diharapkan untuk sikap 

diperhitungkan 100%. Penyusun menggunakan lima 

ketagori nili maka antara 1% dengan 100% dibagi rata 

sehingga menghasilkan kategori sebagai berikut: 

 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 81 – 100 % 

Baik 61 – 80 % 

Cukup 41 – 60 % 

Kurang 21 – 40 % 

Kurang Sekali < 21 % 

   

Isitilah untuk sebutan yang menunjukkan kualitas bukan 

hanya dari baik sekali sampai dengan kuran sekali, tetapi 

bisa tinggi sekali, tinggi, cukup, rendah, dan rendah sekali. 

Atau mungkin sering sekali, sering, sampai dengn jarang 

sekali. Selain itu, dapat juga menggunakan istilah-istilah 

lain yang menunjukkan kualitas suatu keadaan, sifat, atau 

kondisi, seperti banyak sekali, sibuk sekali, dan lain-lain. 

 

I. Tipe Skala Pengukuran 

Bentuk skala yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar 

siswa yaitu menggunakan lembar observasi motivasi belajar siswa. 

pengukuran kriteria indikator yang ditetapkan oleh peneliti mengacu 

pada Skala Likert. Terdapat 3 alternatif model, yaitu tiga pilihan (skala 

3), empat pilihan (skala 4), dan lima pilihan (skala 5). Skala disusun 

dalam bentuk pernyataan dan pilihan respon yang menggunakan 

tingkatan (Widoyoko, 2012, hlm. 104). Peneliti menggunakan alternatif 

model tiga pilihan (skala 3). Yaitu skor 1 apabila kurang, skala 2 apabila 

cukup, skala 3 apabila baik.  

 

Kriteria Skala 

Baik 3 

Cukup 2 
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Kurang 1 

 

 

J. Indikator Keberhasilan Penelitian 

1. Keterlakasanan pada pendekatan PAKEM sudah terlaksana dengan 

baik. 

2. Seluruh langkah dalam langkah-langkah pembelajaran sudah 

semua terlaksana. 

3. Peserta didik dapat dengan aktif mengikuti seluruh proses 

pembelajaran. 

4. Terjadi peningkatan pada motivasi belajar siswa kelas IV Sekolah 

Dasar. 

 

 


