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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah, strategi, atau cara ilmiah 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di kelas V SDN 1 Gunungcupu Kecamatan 

Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Sebagai dasar pertimbangan memilih lokasi 

tersebut adalah karena : 

a. SDN 1 Gunungcupu merupakan tempat tugas orang tua peneliti, sehingga 

memudahkan koordinasi terhadap rekan guru dan memahami situasi kondisi 

tempat tersebut. 

b. Jarak tempuh dari rumah ke lokasi penelitian lebih kurang 2 km, dan kualitas 

hasil belajar siswa khususnya dalam pelajaran IPS masih rendah, hal tersebut 

dapat peneliti lihat dari daftar nilai siswa dan nilai rata-rata rapot siswa,  

sehingga merasa terpanggil untuk lebih bertanggung jawab secara moral untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 1 Gunungcupu Kecamatan 

Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Jumlah siswa kelas V berjumlah 27 orang, 

terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 14 orang siswi perempuan. Dilihat dari 

kemampuan siswa kelas V sangat beragam. Dalam Penelitin Tindakan Kelas 

(PTK) ini peneliti dibantu oleh satu orang guru sebagai peneliti mitra (observer) 

yaitu guru kelas V (Sdri. Erna Herlina, S.Pd., SD) terutama dalam melakukan 

observasi dan refleksi. Pemilihan mitra sebagai observer yang ditunjuk oleh 

kepala sekolah pada proses penelitian ini didasarkan pula pada pertimbangan 

bahwa yang bersangkutan sudah berpengalaman dalam melaksanakan Penelitian 
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Tindakan Kelas (PTK)  karena beliau adalah lulusan dari S1 PGSD UPI Kampus 

Tasikmalaya. 

 

B. Metode dan Model Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 2) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

merupakan langkah-langkah, strategi, atau cara ilmiah untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data yang diperlukan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Pemilihan metode di atas berdasarkan pada pendapat Uhay S dalam Kasbolah 

(1998: 12) yang menyatakan bahwa : 

      Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki pembelajaran dikelas. Upaya perbaikan ini dilakukan dengan 

melaksanakan tindakan untuk mencari jawaban yang diangkat dari kegiatan 

sehari-hari dikelas. 

Berdasarkan pendapat di atas metode penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki pembelajaran di kelas 

dengan melaksanakan tindakan sebagai cara untuk mencari jawaban yang 

diangkat dari kegiatan sehari-hari di kelas. Penelitian ini bersifat perbaikan hasil 

pembelajaran, untuk itu metode yang paling relevan dalam penelitian ini adalah 

metode Penelitian Tindakan Kelas (Action Research Class Room).  

Penelitian Tindakan Kelas memiliki berbagai karakteristik yang harus kita 

pahami, hal ini sesuai dengan pendapat Kunandar (Tuniredja, 2012: 18) bahwa  

     PTK memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. On- the job problem oriented (masalah yang diteliti adalah masalah rill atau 

nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam 

kewenangan atau tanggung jawab peneliti). 

b. Problem- solving ariented (berorientasi pada pemecahan masalah). 

c. Improvement- oriented (berorientasi pada peningkatan mutu) 

d. Ciclic (siklus). Konsep tindakan (action) dalam PTK diterapkan melalui 

urutan yang terdiri dari beberapa tahap berdaur ulang (cyclical). 

e. Action oriented. Dalam PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan 

(treatment) tertentu untuk memperbaiki PBM di kelas. 

f. Pengkajian terhadap dampak tindakan. 
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g. Specifics contextual.aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang 

dihadapi guru dalam PBM di kelas. 

h. Partisipatory (collaborative). PTK dilaksanakan secara kolaboratif dan 

bermitra dengan pihak lain, seperti teman sejawat. 

i. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 

j. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus, dalam satu 

siklus terdiri dari tahapan perencanaan (planning), tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (reflection) dan selanjutnya diulang 

kembali dalam beberapa siklus. 

 

Hal ini selaras dengan pendapat Sukidin, Basrowi, dan Suranto (Tuniredja, 

2012: 19) bahwa, 

karakteristik PTK antara lain, (1) problema yang diangkat untuk dipecahkan 

melalui PTK harus selalu berangkat dari persoalan praktik pembelajaran sehari-

hari yang dihadapi oleh guru; (2) adanya tindakan-tindakan atau aksi tertentu 

untuk memperbaiki proses mengajar di kelas. 

 

Menurut uraian para ahli di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas berbeda dengan penelitian pada umumnya. Yang 

menjadi ciri khas paling menonjol dalam Penelitian Tindakan Kelas seperti 

berorientasi pada peningkatan mutu, dan adanya tindakan yang dilakukan dalam 

suatu siklus. 

Seperti penelitian pada umumnya, PTK pun mempunyai tujuan dalam 

penerapannya. Menurut Mulyasa (Tuniredja, 2012: 20) secara umum tujuan  

Penelitian Tindakan Kelas adalah: 

a. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran khususnya 

layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan prima. 

c. Memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan 

tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. 

d. Memberikan kesempatan kepada guru mengadakan pengkajian secara 

bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga tercipta 

perbaikan yang berkesinambungan. 

e. Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, danjujur dalam 

pembelajaran. 

 

Jadi tujuan dalam Penelitian Tindakan Kelas lebih menekankan terhadap 

tindakan untuk memperbaiki dan peningkatkan baik layanan profesional guru 

maupun proses pembelajaran di kelas. 
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2. Model Penelitian Tindakan Kelas 

Model yang dipilih dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah model 

Kemmis dan Mc Taggart. Pemilihan model ini berdasarkan pada pertimbangan 

bahwa model ini sederhana dan mudah dipahami. 

Model Kemmis dan Mc Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar 

yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Model ini hampir sama dengan model Kurt 

Lewin, hanya saja komponen acting (tindakan) dengan observing (pengamatan) 

dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukannya kedua komponen tersebut 

disebabkan adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ketika antara 

implementasi acting dan observing sebenarnya dua kegiatan tapi tidak dapat 

dipisahkan secara tegas, artinya ketika seorang peneliti melakukan tindakan 

otomatis ia melakukan pengamatan pula karena kegiatan itu dilakukan dalam satu 

kesatuan waktu secara bersamaan. Pada saat berlangsungnya suatu tindakan 

observasi dilaksanakan oleh observer. 

 Model ini terdiri dari dari empat tahap tindakan yaitu : 

a. Perencanaan(planning) 

b. Pelaksanaan atau tindakan(acting) 

c. Observasi (observing) 

d. Refleksi (reflecting) 

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Kemmis dan Mc 

Taggart terdiri dari pertama: membuat rencana tindakan (planing), kedua: 

melaksanakan rencana tindakan (acting). Dalam pelaksanaan tindakan peneliti 

sekaligus mengamati (observing) proses pelaksanaan tindakan serta akibat yang 

ditimbulkannya. Ketiga: berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh peneliti 

dilapangan, peneliti kemudian melakukan refleksi (reflecting) dan evaluasi atas 

tindakan yang telah dilakukan. Apabila hasil refleksi menunjukkan adanya 

kekurangan atau kelemahan dan  perlu diadakannya perbaikan atas tindakan yang 

telah dilakukan maka perlu dilakukan perbaikan rencana tindakan pada siklus 

berikutnya begitulah seterusnya sampai mencapai hasil yang diharapkan. 
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Untuk lebih jelasnya tentang alur PTK yang akan dilaksanakan dapat dilihat 

pada gambar 3.1 dibawah ini : 

 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Modifikasi Model Kemmis dan Mc Taggart 

(Jamal Ma’mur, 2010 : 116) 
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C. Prosedur Penelitian 

1. Orientasi dan Identifikasi Masalah 

Langkah awal pada kegiatan penelitiap ini adalah pengkajian kurikulum 

untuk sekolah dasar tahun 2006 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Standar Kompetensi yang diharapkan diantaranya menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan indonesia. Diketahui pada saat ini hasil dari proses pembelajaran 

IPS pada materi masa persiapan kemerdekaan indonesia belum mencapai hasil 

yang optimal, masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum mencapai KKM. 

Ilmu Pengetahuan Sosial bukan merupakan disiplin ilmu sosial tersendiri, 

melainkan merupakan kajian dari beberapa konsep ilmu sosial itu, diharapkan 

siswa dapat mengetahui masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari serta 

menghargai jasa para pahlawannya. 

Sehubungan dengan pentingnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

dalam kehidupan dan proses pembelajaran, maka perlu kiranya kita sebagai 

pengajar untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan cara 

menggunakan teknik yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. 

Teknik yang akan digunakan adalah teknik cerdas cermat. 

Bertolak dari permasalahan tersebut, yang menjadi prioritas permasalahan 

dalam penelitian ini adalah perlunya merancang teknik pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama tentang perjuangan mempersiapkan 

kenerdekaan indonesia di kelas V sekolah dasar pada semerter II. 

Dalam melakukan suatu penelitian, agar dalam pelaksanaannya berjalan 

secara sistematis diperlukan adanya suatu prosedur ataupun langkah-langkah yang 

akan atau harus dilakukan ketika melakukan penelitian. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) menurut Kemmis dan Mc. Taggart terdiri dari empat tahapan  yang saling 

berkaitan dan berkesinambungan, meliputi: 

1. Perencanaan (planning)  

2. Pelaksanaan (acting)   

3. Pengamatan (observing) 

4. Refleksi (reflecting) 
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Dengan demikian guru dapat langsung berbuat sesuatu untuk memperbaiki 

praktik-praktik pengajaran yang kurang berhasil agar menjadi lebih baik dan lebih 

efektif. Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) sangat besar manfaatnya, karena mengacu pada sasaranya, yaitu 

melakukan upaya perbaikan praktik pembelajaran untuk memperbaiki kondisi 

yang ada yang menjadi suatu kelemahan atau kekurangan  pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

      Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari empat tahapan dasar saling terkait 

dan berkesinambungan, yaitu :  

1) Perencanaan tindakan (Planning), dalam tahapan ini segala keperluan 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas mulai dari materi atau bahan ajar, 

rencana pembelajaran yang mencakup metode atau teknik mengajar, serta 

instrumen observasi dan evaluasi dipersiapkan secara matang. Selain itu, 

dalam tahapan ini juga diperhitungkan segala kendala yang mungkin timbul 

pada saat implementasi berlangsung.  

2) Pelaksanaan tindakan (Acting), tahapan ini merupakan implementasi 

(pelaksanaan) dari semua rencana yang telah dibuat. Tahapan ini berlangsung 

di dalam kelas. Langkah-langkah yang dilakukan guru tentu saja mengacu 

pada kurikulum yang berlaku dan hasilnya diharapkan berupa peningkatan 

proses dan hasil belajar siswa serta kreativitas guru. 

3) Pengamatan tindakan (Observasi), tahap ini merupakan tahapan untuk 

melakukan kegiatan observasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Data yang dikumpulkan pada tahapan ini berisi tentang pelaksanaan 

tindakan dan rencana yang telah dibuat serta dampaknya terhadap proses dan 

hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen 

pengamatan yang dikembangkan oleh guru. 

4) Refleksi terhadap tindakan (Reflecting), Tahapan ini merupakan tahapan 

untuk memproses data yang didapat pada saat melakukan pengamatan. Proses 

refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan suatu 

keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas. Karena adanya suatu refleksi yang 
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ideal maka akan didapatkan suatu masukan yang berharga dan akurat bagi 

penentuan langkah tindakan selanjutnya. 

 

2. Tahap Perencanaan Tindakan     

Tahapan perencanaan dalam Penelitian Tindakan Kelas meliputi : 

a. Penetapan waktu penelitian dan siklus penelitian 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap kali akan 

melakukan tindakan penelitian 

c. Menyiapkan sumber belajar dan alat peraga yang dapat menunjang 

keberhasilan proses dan hasil belajar. 

d. Menyiapkan alat pengumpul data. 

 

3. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap pelaksanaan, siswa diberikan materi pembelajaran IPS melalui 

penerapan  teknik cerdas cermat tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan  

Indonesia dalam konteks upaya meningkatkan hasil belajar siswa,  Dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran IPS ini selain menerapkan teknik cerdas cermat, 

peneliti menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan dan latihan soal 

yang dikenal dengan multi metode.  

Sebelumnya pelaksanaan tindakan  direncanakan akan dilakukan ke dalam 3 

(tiga) siklus, tetapi setelah dilakukan penelitian pembelajaran selama 2 (dua) 

siklus hasil belajar siswa telah meningkat dan telah mencapai KKM. 

 

Siklus I 

a. Perencanaan Pembelajaran 

       Perencanaan disiapkan berdasarkan pengguanaan teknik cerdas cermat, 

dengan memperhatikan karakeristik yang dimiliki siswa. Dalam perencanaan 

pembelajaran, hal pertama yang dilakukan adalah peneliti mempersiapkan bahan 

materi, menyiapkan alat pengumpul data seperti lembar penilaian dalam 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  lembar penilaian 
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kemampuan guru dalam proses pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

       Pada proses pelaksanaan pembelajaran IPS, hal pertama yang dilakukan yaitu 

memberikan pemaparan materi, dengan menggunakan teknik cerdas cermat. 

Selanjutnya guru membentuk kelompok/regu yang berjumlah 9 kelompok yang 

terdiri dari 3 anggota. Untuk pembagian anggota kelompok sudah ditentukan oleh 

guru kelas yang memang sudah mengetahui tingkat kecerdasan masing-masing 

siswa sehingga setiap regu memiliki anggota yang tingkat kecerdasannya 

beragam. Sembilan kelompok/regu tersebut akan mendapatkan giliran lomba, cara 

menentukan yang pertama lomba yaitu dilakukan dengan cara dikocok agar tidak 

terjadi kecemburuan sosial diantara kelompok. Sebelum perlombaan dimulai guru 

menugaskan siswa untuk membaca kembali materi yang telah disampaikan 

selama beberapa menit. Selanjutnya guru mengetuk meja tiga kali tanda cerdas 

cermat dimulai, tiga regu pertama bersiap-siap untuk berlomba. Masing-masing 

regu memiliki tanda untuk menjawab yang berbeda. Dalam teknik ini ada 

beberapa babak diantaranya babak soal wajib, babak rebutan dan babak final. 

Dalam babak soal wajib tiap regu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam amplop yang dipilihnya, apabila kelompok tersebut tidak bisa 

menjawab maka pertanyaan dilemparkan kepada regu yang lain. babak kedua 

yaitu babak rebutan, dimana dalam babak ini ketiga regu berebut untuk menjawab 

pertanyaan terlebih dulu. Dan babak ketiga adalah babak final. Babak final 

dilaksanakan setelah semua regu tampil untuk berlomba. Peserta pada babak final 

adalah regu yang menang dari tiap kloter. Setelah semua babak selesai guru 

membacakan perolehan skor, dan regu yang mendapatkan skor terbanyak adalah 

pemenangnya. Dari hasil pembelajaran dengan menggunakan teknik cerdas 

cermat guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian, guru 

membagikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara individu dan memberikan 

penilaian kembali untuk melihat hasil belajar siswa pada siklus I. 
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c. Observasi 

       Tahap observasi dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan menilai cara pembuatan RPP, dan 

kegiatan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini dinilai oleh 

guru Kelas V SDN 1 Gunungcupu.  

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama rekan guru secara kolaboratif meninjau dan 

memikirkan kembali tentang kegiatan yang telah dilakukan pada siklus 1. Peneliti 

mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas dampak dari tindakan berdasarkan 

hasil observasi, dan pandangan rekan guru dalam penelitian sangat diperlukan 

untuk merevisi kekurangan–kekurangan dan melengkapi perencanaan 

pembelajaran yang akan ditindak lanjuti pada siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

a. Perencanaan Pembelajaran 

       Perencanaan disiapkan berdasarkan pengguanaan teknik cerdas cermat, 

dengan memperhatikan karakeristik yang dimiliki siswa. Dalam perencanaan 

pembelajaran, hal pertama yang dilakukan adalah peneliti mempersiapkan bahan 

materi, menyiapkan alat pengumpul data seperti lembar penilaian dalam 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  lembar penilaian 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

       Pada proses pelaksanaan pembelajaran IPS, hal pertama yang dilakukan yaitu 

memberikan pemaparan materi, dengan menggunakan teknik cerdas cermat. 

Selanjutnya guru membentuk kelompok/regu yang berjumlah 9 kelompok yang 

terdiri dari 3 anggota. Untuk pembagian anggota kelompok sudah ditentukan oleh 

guru kelas yang memang sudah mengetahui tingkat kecerdasan masing-masing 

siswa sehingga setiap regu memiliki anggota yang tingkat kecerdasannya 

beragam. Sembilan kelompok/regu tersebut akan mendapatkan giliran lomba, cara 

menentukan yang pertama lomba yaitu dilakukan dengan cara dikocok agar tidak 
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terjadi kecemburuan sosial diantara kelompok. Sebelum perlombaan dimulai guru 

menugaskan siswa untuk membaca kembali materi yang telah disampaikan 

selama beberapa menit. Selanjutnya guru mengetuk meja tiga kali tanda cerdas 

cermat dimulai, tiga regu pertama bersiap-siap untuk berlomba. Masing-masing 

regu memiliki tanda untuk menjawab yang berbeda. Dalam teknik ini ada 

beberapa babak diantaranya babak soal wajib, babak rebutan dan babak final. 

Dalam babak soal wajib tiap regu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam amplop yang dipilihnya, apabila kelompok tersebut tidak bisa 

menjawab maka pertanyaan dilemparkan kepada regu yang lain. babak kedua 

yaitu babak rebutan, dimana dalam babak ini ketiga regu berebut untuk menjawab 

pertanyaan terlebih dulu. Dan babak ketiga adalah babak final. Babak final 

dilaksanakan setelah semua regu tampil untuk berlomba. Peserta pada babak final 

adalah regu yang menang dari tiap kloter. Setelah semua babak selesai guru 

membacakan perolehan skor, dan regu yang mendapatkan skor terbanyak adalah 

pemenangnya. Dari hasil pembelajaran dengan menggunakan teknik cerdas 

cermat guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian, guru 

membagikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara individu dan memberikan 

penilaian kembali untuk melihat hasil belajar siswa pada siklus II. 

c. Observasi 

       Tahap observasi dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan menilai cara pembuatan RPP, dan 

kegiatan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini dinilai oleh 

guru Kelas V SDN 1 Gunungcupu.  

d. Refleksi 

Setiap proses tindakan selalu diikuti dengan langkah observasi dan refleksi. 

Dengan gambaran pelaksanaan setiap pertemuan, guru menyajikan materi dalam 

nuansa yang berbeda-beda dalam rancangan pembelajaran yang telah disiapkan. 

Untuk mengembangkan aktivitas belajar, guru dan siswa larut dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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D. Definisi Operasonal Variabel Penelitian  

1. Definisi Operasional 

      Dalam kajian ini terdapat istilah-istilah yang dianggap perlu untuk dijelaskan 

maknanya guna memenuhi rambu-rambu penelitian, dan juga lebih 

mempermudah untuk memahami makna yang dimaksud didalam kajian yang 

berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Perjuangan Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia dengan Menggunakan Teknik Cerdas Cermat”. Adapun 

istilah istilah yang dimaksud adalah: 

Variebel-variabel penelitian yang menjadi pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Input, yaitu: Pertama, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

pokok bahasan perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui 

teknik cerdas cermat. Kedua, kemampuan awal guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan teknik cerdas cermat. 

b. Variabel proses, yaitu serangkaian tindakan guru dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial melalui teknik cerdas cermat termasuk di dalamnya, 

tindakan-tindakan khusus yang dilakukan guru untuk memfasilitasi siswa 

dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai perjuangan 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

c. Variabel Output, dalam tindakan penelitian ini adalah adanya peningkatan 

penguasaan guru dalam menggunakan teknik cerdas cermat serta adanya 

peningkatan pemahaman siswa mengenai peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial setelah serangkaian tindakan pembelajaran.  

2. Definisi Konseptual  

a. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi,sosiologi, 

antropologi, tata negara dan sejarah. IPS adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan 

yang meliputi perilaku dan interaksi manusia dimasa kini dan masa lalu. IPS tidak 
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memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberi tinjauan  

yang luas terhadap masyarakat. (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2009). 

Terdapat tiga prinsip pembelajaran dalam pandangan Bruner (Nana Supriatna, 

2010: 43), yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD yaitu : 

a) Pembelajaran harus berhubungan dengan pengalaman serta konteks lingkungan 

siswa sehingga hal itu dapat mendorong mereka untuk belajar, 

b) Pembelajaran harus terstruktur sehingga siswa bisa belajar dari hal-hal yang 

mudah kepada hal-hal yang lebih sulit, 

c)  Pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan para 

siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya. 

Jadi, perencanaan sangat dibutuhkan dan harus disusun sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat belajar dengan baik agar dapat melakukan eksplorasi sendiri 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya yang berhubungan dengan pengalaman 

serta konteks lingkungan siswa. 

b. Teknik Cerdas Cermat 

       Teknik cerdas cermat merupakan jenis teknik yang dapat meningkatkan 

keaktifan berbicara seseorang termasuk pada siswa. Teknik ini dapat dipakai 

dalam sebuah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial guna menunjang 

pembelajaran dan mempertajam keaktifan siswa dalam menyampaikan pendapat. 

c. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  

Meningkatkan hasil belajar dalam kajian ini adalah serangkaian proses 

pembelajaran yang telah dicapai setiap siswa dalam mata pelajaran IPS dikelas V 

Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) tahun 2006, khususnya pada 

bahasan perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hasil belajar ini 

dalam bentuk deskriptif  yang diperoleh dari prestasi belajar siswa. 

3. Fokus Tindakan 

Yang menjadi fokus tindakan dalam penelitian perbaikan pembelajaran ini 

adalah: 

a. Kinerja Guru 
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1. Meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran IPS 

tentang Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. 

2. Meningkatkan keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran 

IPS tentang Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. 

3. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun alat penilaian 

pembelajaran IPS tentang Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia. 

b. Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam menyimak dan memberi 

balikan terhadap penjelasan guru tentang Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena 

sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian 

dinamakan instrumen penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes lisan untuk mengukur 

keberhasilan siswa dalam pokok bahasan tersebut dan lembar observasi sebagai 

pedoman penilaian kemampuan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), pedoman penilaian kemampuan penampilan mengajar guru, 

serta penilaian aktifitas belajar siswa pada proses pembelajaran dengan 

menerapkan teknik cerdas cermat tentang perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

F.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan: 

1.   Teknik Observasi 
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Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan observer, 

observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk melihat 

keefektivitasan guru baik dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) maupun dalam kemampuan penampilan mengajar guru dalam proses 

belajar mengajar serta untuk melihat keefektivitasan siswa dalam pembelajaran 

dengan  menerapkan teknik cerdas cermat tentang perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia pada pembelajaran IPS.  

2.   Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan adalah tes lisan dan dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menerima 

pembelajaran melalui teknik cerdas cermat tentang perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia pada pembelajaran IPS. 

      Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa selama tindakan 

pembelajaran berlangsung, sehingga peneliti memperoleh data tentang  nilai 

siswa. Dalam penelitian tindakan ini, dilakukan melalui tes sesuai dengan 

prosedur teknik cerdas cermat untuk melihat hasil proses belajar yang telah 

dilaksanakan. 

G.  Teknik Analisis  Data 

      Data yang diperoleh akan dianalisis pada setiap kegiatan, sebagai penguji 

terhadap hipotesis tindakan. Teknik analisis data dapat dilakukan secara bertahap. 

Adapun tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut: 

a) Menyeleksi dan mengelompokan. Dalam tahap ini data yang telah terkumpul 

diseleksi sesuai dengan fokus masalah, kemudian data diorganisasikan sesuai 

dengan hipotesis yang ingin dicari jawabannya. 

b) Memaparkan atau mendeskripsikan data, dalam tahap ini data yang telah 

terorganisasikan, kemudian di deskripsikan sehingga data tersebut menjadi 

bermakna. Mendeskripsikan data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, 

membuat grapik atau tabel.  

c) Membuat kesimpulan atau memberi makna, dalam tahap ini merupakan 

penarikan kesimpulan yang di dapat berdasarkan paparan atau deskripsi yang 



40 
 

Nida Nurfarida Johariah,2013 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG PERJUANGAN MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN 
INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK CERDAS CERMAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kesimpulan ini dibuat dalam bentuk 

pernyataan atau yang dapat menjawab semua pertanyaan di dalam rumusan 

masalah penelitian.  

      Menyimpulkan, dalam tahap ini merupakan penarikan kesimpulan yang 

didapat berdasarkan paparan atau deskripsi yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya. Kesimpulan ini dibuat dalam bentuk pernyataan atau yang dapat 

menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. 

H.   Kriteria Keberhasilan 

Perencanaan tindak lanjut dirancang berdasarkan keterkaitan antara hasil 

analisis data dengan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan biasanya 

ditetapkan berdasarkan suatu ukuran standar yang berlaku, misalnya : pencapaian 

penguasaan kompetensi sebesar 75% ditetapkan sebagai ambang batas ketuntasan 

belajar (pada saat dilaksanakan tes awal, nilai peserta didik berkisar pada angka 

50), maka pencapaian hasil yang belum sampai 75% diartikan masih perlu 

dilakukan tindakan lagi (pada siklus berikutnya).  

Keberhasilan proses belajar dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. 

Tingkatan keberhasilan menurut Siti, J (Enuh Hanafiah,2008:21) sebagi berikut : 

1. Sangat Baik/Maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

dikuasai oleh siswa 

2. Baik/Optimal :apabila sebagian besar (75%-99%) bahan pelajaran yang 

diajarkan dapat dikuasai oleh siswa 

3. Cukup/Minimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60-74% saja 

dikuasai siswa 

4. Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%. 

 


