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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode  Penelitian 

 Metode Penelitian merupakah salah satu tahapan yang sangat penting dalam 

sebuah proses penelitian agar penelitian tersebut dapat tersusun dan terlaksana secara 

sistematis dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau disebut juga 

Classroom Action Research (CAR) khususnya emancipatory action research. 

Argumentasi digunakannya metodologi dalam penelitian ini didasarkan pada lokasi 

penelitian yang sekaligus juga sebagai tempat pendidik bertugas. Berdasarkan 

pengalaman yang didapat, banyak terdapat permasalahan yang terkait dengan kurang 

nya kepedulian siswa terhadap lingkungan. Sehubungan dengan itu sangatlah sesuai 

dengan pendapat Arifin (2012) yang menyatakan bahwa salah satu peran pendidik 

adalah sebagai agen pembaharu (agent of change). Maka dengan penelitian ini 

diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dan mengembangkan green 

behavior siswa tempat pendidik bertugas. 

Menurut pandangan filosofis participatory action research yaitu self 

emancipation, self reflection, dan self awareness, own teaching practices more human 

and justice, dan collaborative effort (Carr and Kemmis, 1996). Dalam penelitian ini 

dikembangkan melalui pendekatan pedagogi kreatif dengan melakukan demonstrasi, 

diskusi, dan portofolio. Sehingga diharapkan dengan pendekatan ini dapat 

memfasilitasi beragam karakteristik gaya belajar siswa terhadap pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik dan mengembangkan kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotor, termasuk pembiasaan melakukan perilaku hijau di dalamnya untuk 

mendukung sustainable development. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang mengkombinasikan 

tindakan substantive dan prosedur penelitian; penelitian ini merupakan tindakan 
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terdisiplin yang dikontrol oleh penyelidikan, usaha seseorang untuk memahami 

problem tertentu seraya terlibat aktif dalam proses pengembangan dan pemberdayaan 

(LaValle dkk., 2011) 

Wiriaatmadja (2014) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bagaimana pendidik dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, 

dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan 

perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya 

itu (Hanifah, 2014). Permasalahan pembelajaran IPS seperti minat siswa yang rendah, 

hasil belajar yang menurun, rendahnya perhatian peserta didik terhadap cara pendidik 

mengajar, kelangkaan sumber belajar dan lain-lain dapat diketahui melalui PTK, 

Supriatna (2007). 

Masih menurut Supriatna (2007), dengan PTK peneliti dalam hal ini pendidik 

dapat mengetahui secara pasti proses pembelajaran di kelas serta mendapat kesempatan 

untuk merencanakan dan melaksanakan gagasan untuk meningkatkan ecoliteracy 

peserta didik dalam pembelajaran IPS. Pendidik mempunyaikewenangan yang sebesar-

besarnya dalam mengelola kelas serta merancang pembelajarannya. Aspek yang dilihat 

selama proses penelitian berlangsung yaitu, aspek kognitif (head), aspek sikap 

(hearth), dan aspek psikomotor (hand).  

3.2 Desain Penelitian 

 Desain pendidikan yang dibuat adalah merujuk pada desain penelitian menurut 

Kemmis dan Mc Taggart (1998) dalam Wiriaatmadja (2005) yang diperlihatkan dalam 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 3. 1 

Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

Desain Kemmis dan Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang 

diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Pola desain ini berupa perangkat-perangkat yang 

terdiri dari empat komponen untuk satu perangkatnya, yaitu perencanaan (planning), 
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tindakan (action), pengamatan (observe), dan refleksi (reflection). Untuk tahap 

pelaksanaannya, jumlah siklus tergantung pada permasalahan yang perlu diselesaikan. 

Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas. Adapun penjelasan setiap langkahnya adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk tahap perencanaan (planning) ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan 

PTK. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam tahap 

perencanaan ini adalah: 

a. Melakukan orientasi lapangan yaitu melakukan perizinan dan sosialisasi 

terhadap pihak sekolah. 

b. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai tempat pendidikan. 

c. Merancang indikator-indikator ketercapaian kompetensi perilaku hijau. 

d. Menyusun dan menyiapkan desain pembelajaran beserta bahan ajarnya. 

e. Menyusun instrumen penelitian baik lembar observasi, lembar kerja peserta 

didik, jurnal, portofolio lainnya yang akan digunakan dalam penelitian. 

f. Merencanakan penilaian yang sesuai dengan autentik penilaian.  

g. Merencanakan untuk pengolahan data dari setiap siklus. 

2.  Untuk tahap tindakan (action) pendidik akan melakukan tahapan-tahapannya 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. 

b. Menerapkan pendekatan pedagogi kreatif (creative pedagogy). 

c. Menggunakan instrumen penelitian yang telah dibuat sebagai alat pengumpulan 

data, untuk merekap ketercapaian kompetensi peserta didik melakukan perilaku 

hijau. 

d. Melakukan revisi tindakan 

e. Melaksanakan pengolahan data. 
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3.  Untuk tahap observe, peneliti melakukan kegiatan pengamatan, pencatatan, dan 

perekaman aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian hasil observasi 

digunakan untuk dasar refleksi bagi tindakan pendidik selanjutnya. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan pada tahap observe ini adalah: 

a. Pengamatan terhadap proses belajar mengajar di kelas secara keseluruhan. 

b. Pengamatan kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah disusun 

sebelumnya dengan pendekatan pedagogi kreatif.   

c. Pengamatan aktivitas peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran IPS 

dengan pendekatan pedagogi kreatif. 

4.  Untuk tahap refleksi merupakan langkah untuk melakukan pengkajian kembali 

tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek pendidikan dan telah dicatat dalam 

lembar observasi. Langkah tahapan ini adalah: 

a. Mengumpulkan data kendala yang muncul pada saat tindakan dilaksanakan. 

b. Pendidik beserta guru mitra melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah 

dilakukan. 

b. Merefleksikan hasil tindakan untuk perbaikan siklus selanjutnya. 

 Berdasarkan desain peneliti diatas, maka disusunlah rencana pembelajaran IPS 

menggunakan pendekatan pedagogi kreatif. 

3.3  Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan dilakukan di SD Binekas Kota Bandung. Sekolah ini 

berada di Komplek Buah Batu Regency Kav. G No 6-7 Kecamatan Kujang Sari Kota 

Bandung. Lokasi ini dipilih dengan argumen berdasar tempat tugas peneliti. Sekolah 

ini merupakan sekolah swasta yang tergolong baru berdiri, dan baru mempunyai tiga 

tingkatan sekolah yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. SD Binekas merupakan salah satu 

SD yang termasuk ke dalam sekolah yang cukup diandalkan dalam hal perkembangan 

pendidikan. Oleh karena itu penelitian ini pun untuk menunjang hal tersebut dengan 
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mengembangkan perilaku hijau peserta didik untuk menjadikan contoh bagi sekolah 

lain di sekitarnya. 

Sekolah Binekas adalah sebuah sekolah yang cukup luas yang terdiri dari 1 

lapangan bola berlantaikan tembok, 1 lahan prakir berbatu, bangunan kelas berlantai 3 

dengan konsep minimalis, 1 area playhouse. Saat ini tahun ajaran 2019/2020 SD 

Binekas memiliki jumlah peserta didik 107 orang yang terdiri dari 42 orang kelas 1, 42 

orang kelas 2, dan 22 orang kelas 3. Sedangkan jumlah staf pada saat ini yaitu sebanyak 

28 orang yang terdiri dari 15 guru kelas, 8 pendamping anak berkebutuhan khusus, dan 

Bagian Umum sebanyak 5 orang. 

3.4  Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah peserta didik kelas III SD 

Binekas yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 11 orang perempuan dan 11 orang 

laki-laki termasuk di dalamnya ada 2 orang anak berkebutuhan khusus. Pemilihan 

subjek penelitian dilakukan berdasarkan prioritas, karena tingkatan kelas III di sekolah 

ini adalah yang tertinggi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi tingkatan kelas I 

dan II. 

3.5  Indikator Keberhasilan 

 Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. 

Untuk mempermudah proses pengamatan dan penilaian, berikut diuraikan indikator 

keberhasilan peserta didik dalam penelitian ini: 

Tabel 3. 1  

Indikator Keberhasilan 

Key Principles of Green Behavior Indikator Keberhasilan 

Respect for the earth 

 

a) membuang sampah pada tempatnya 

b) memilah sampah organik dan anorganik 

c) merawat tanaman di sekolah 

d) mematikan listrik pada ruangan yang tidak dipakai 
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e) menggunakan air seperlunya 

f) memanfaatkan sampah anorganik kertas 

Care for life: a) membawa bekal makanan sehat 

b) menegur teman yang melakukan tindakan tidak 

ramah lingkungan 

Adopt Patterns of production, 

comsumption, and reproduction: 

a) mengurangi penggunaan kantung plastik 

b) mengkonsumsi barang ramah lingkungan 

c) menggunakan botol air minum yang dapat diisi 

ulang 

d) memakai kertas 2 sisi 

e) menggunakan misting untuk bekal makanan 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian yang digunakan adalah 

catatan observasi, pedoman wawancara, lembar kerja kelompok siswa, dan portofolio. 

Kemudian instrumen pengumpulan data tersebut mengacu pada sistem penilaian dalam 

kurikulum 2013 atau yang disebut dengan Penilaian Autentik (authentic assessment). 

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No. 

81A tahun 2013 yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud No.104 tahun 

2014 tentang penilaian hasil belajar, mengemukakan bahwa penilaian autentik 

(authentic assessmen) merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar siswa untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan, Kemendikbud 

(2014). Untuk memperjelas pemetaan teknik dan instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini, dijelaskan dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 3. 2  

Instrumen Pengumpulan Data 

Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen 

Heart (Sikap) Observasi Check list 

Wawancara Pedoman wawancara 

Jurnal Lembar jurnal 

Head (Cognitive) Observasi Catatan anekdot 

Presentasi Lembar kerja kelompok 

Hands (Skill) 

 

 

 

Observasi Lembar penilaian 

keterampilan 

Produk Hasil karya peserta didik 

Berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014, penilaian kompetensi sikap 

dinyatakan dalam deskripsi kualitas berdasarkan kategori, kompetensi pengetahuan 

dinyatakan dalam skor dengan rentangan skala satu sampai empat, sedangkan 

kompetensi keterampilan dinyatakan dala deskripsi kemahiran berdasarkan capaian 

optimum.  

Instrumen dan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Observasi adalah instrumen dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pancaindra penglihatan. Teknik ini akan lebih objektif jika dilakukan dalam situasi dan 

kondisi yang alami. Adapun metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi terbuka dan observasi check list. Observasi terbuka dilakukan peneliti 

dengan mencatatkan segala sesuatu yang terjadi di kelas. Sedangkan checklist 

digunakan untuk merekam pencapaian aspek sikap dan keterampilan. 
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Bentuk ceklist yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3  

Ceklis an Perilaku Hijau Peserta Didik 

No  Nama peserta 

didik 

Hari ke-… Hari ke-… Hari ke-… Hari ke-… 

1      

2      

3      

4      

 

2.  Wawancara 

Wawancara menurut Goetz dan LeCompte (Wiriaatmadja, 2014) adalah 

“wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada 

orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang 

dianggap perlu”. Orang-orang yang termasuk ke dalam informan adalah peserta didik, 

kepala sekolah, beberapa teman sejawat, pegawai bagian umum, dan orang tua peserta 

didik.  

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi 

yang beragam mengenai kondisi peserta didik kelas III, baik pada saat sebelum maupun 

setelah pelaksanaan pengembangan perilaku hijau melalui pendekatan pedagogi 

kreatif. Instrumen wawancara berupa pedoman wawancara yang terdiri beberapa 

serangkaian pertanyaan kepada informan. 
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Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Wawancara Dengan Mitra 

Nama: 

Posisi: 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik dalam 

penggunaan air untuk mencuci tangan/mencuci peralatan makan/menggosok 

gigi/berwudu/menyiram tanaman? 

 

 

 

 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik dalam 

penggunaan listrik di kelas? 

 

 

 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik dalam 

penggunaan kertas dua sisi/reuse paper? 

 

 

 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik dalam 

penggunaan totebag saat kegiatan berenang? 
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• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik dalam 

penggunaan tumbler dan misting? 

 

 

 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik saat melihat 

temannya yang melakukan tindakan tidak ramah lingkungan? 

 

 

 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang perilaku peserta didik saat 

membuang dan memilah sampah organik dan anorganik? 

 

 

 

• Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tertang perilaku peserta didik dalam 

memanfaatkan sampah anorganik menjadi bahan ecobrick? 

 

 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Goetz dan Le Compte (Wiriaatmadja, 2014) adalah 

“dokumentasi yang menyangkut para partisipan pendidikan akan menyediakan 

kerangka bagi data yang mendasar”. Dokumentasi yang menjadi data untuk pendidikan 

adalah berupa dokumen foto, laporan tugas, hasil tes dan hasil diskusi peserta didik. 

4.  Jurnal 
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Jurnal adalah catatan harian yang dibuat peneliti untuk diisi oleh peserta didik 

setiap akhir pembelajaran. Jurnal tersebut berisi catatan kesan peserta didik terhadap 

pembelajaran dalam upaya perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Data yang 

diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan kategori. Jurnal ini dimaksudkan untuk 

merekam ketercapaian kompetensi perilaku hijau pada aspek sikap. 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Nama : 

Kelas : 

 

   Pendapatku tentang pembelajaran hari ini adalah 

 

 

 

Hari ini aku mendapatkan pembelajaran tentang 

 

 

 

   Aku menyukai/tidak menyukai cara pembelajaran hari ini, karena 

 

 

3.7 Tahap Pengolahan Data 

1.  Data Kualitatif 

 Setelah semua data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah 

selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Data kualitatif yang didapatkan dari lembar 

observasi, lembar jurnal diolah dalam bentuk penjabaran kalimat paragraf deskriptif. 

2.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang didapatkan dari proses dan hasil belajar setiap siklus 

kemudian diolah melalui perhitungan sederhana. Dari ketiga siklus tersebut, nantinya 



45 
 

Iyus Nurbaeti, 2021 

PENINGKATAN PERILAKU HIJAU MELALUI PEDAGOGI KREATIF 
PTK DALAM MATERI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI DI KELAS III SD BINEKAS 
Universitas Pendidikan Indonesia  I  repository.upi.edu  I perpustakaan.upi.edu 

akan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik. Untuk mengolah data pada 

penelitian ini digunakan untuk mencari rata-rata. 

Menurut Abidin (2011:132) rumus rata-rata adalah sebagai berikut: 

𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
= 𝑥 

Keterangan: 

𝑥 = rata-rata 

xn = skor yang diperoleh 

n =jumlah siswa 

 


