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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang menjadi tempat penelitian tindakan kelas ini adalah SDN 

Tembong 2 Kecamatan Cipocok Jaya Kota serang. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 30 siswa. Adapun 

memilih sekolah tersebut sebagai subjek penelitian adalah rendahnya nilai hasil 

belajar siswa pada pelajaran sains yaitu dibawah KKM (kriteria ketuntasan 

minimal) sebesar 65. Informasi yang diperoleh dari guru yang mengajar IPA 

bahwa terdapat masalah yakni siswa masih mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep materi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian di SDN Tembong 2 Kecamatan Cipocok Jaya. 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan 

rancangan PTK. Peneliti memilih PTK dalam penelitian ini karena masalah yang 

dihadapi peneliti adalah masalah yang riil dan harus dicari jalan keluarnya melalui 

PTK. Selain itu, peneliti juga melihat adanya luaran yang diharapkan dapat 

dihasilkan dari PTK, yaitu peningkatan atau perbaikan mutu proses dan hasil 

pembelajaran antara lain peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja belajar 

siswa di sekolah dan di kelas. 

 



27 
 

Siti Haerunisa, 2013                                             
PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATERI GAYA MAGNET DI KELAS V SDN TEMBONG 2 KEC. CIPOCOK JAYA KOTA SERANG                                              
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Pengertian PTK  

Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang dikenal dengan nama 

Classroom Action Reserch merupakan suatu model penelitian yang 

dikembangkan di kelas. Ide tentang penelitian tindakan pertama kali 

dikembangkan oleh Kurt dan lewin pada tahun 1946. 

Menurut Suharsimi (2012:58) Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada 

kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada 

input kelas (silabus, materi, dan lain-lain) ataupun output (hasil belajar). PTK 

harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. PTK 

bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam 

peningkatan mutu pembelajaran dikelas yang dialami langsung dalam 

interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar.  

Penelitian tindakan yang dilakukan dengan bermaksud memberitahu 

dan mengubah praktik-praktik pembelajarannya di masa mendatang. 

Penelitian tindakan ini berpengaruh pada lingkungan guru bekerja yaitu 

siswa-siswa dan sekolah di mana guru bekerja. Ketika orang menyebut 

seorang guru professional, berarti guru tersebut sudah mampu merubah 

minimal lingkungan kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien dari pada 

keadaan sebelumnya. 

Secara lebih luas penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang 

berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau 
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pemecahan masalah pada sekelompok subyek yang diteliti dan mengamati 

tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan 

tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian 

dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) didefenisikan sebagai suatu 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru yang 

sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain 

(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di 

kelasnya malalui tindakan (treatment) tertentu di dalam suatu siklus 

(Kusnandar, 2008: 45). 

Pada intinya PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan 

nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran dikelas yang dialami 

langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang belajar. 

2. Kelebihan PTK 

PTK memiliki kelebihan yaitu tumbuhnya rasa memiliki melalui kerja 

sama dalam PTK, tumbuhnya kreativitias dan pemikiran kritis lewat interaksi 

terbuka yang bersifat reflektif/evaluatif dalam PTK, dalam kerja sama ada 

saling merangsang untuk berubah dan meningkatnya kesepakatan lewat kerja 

sama demokratis dan dialogis dalam PTK. (http://sumut.kemenag.go.id).  

 

 

http://sumut.kemenag.go.id/
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PTK memiliki keunggulan menurut Intan Pulungan, (2005:16) yaitu: 

 Praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual 

 Kerangka kerja teratur 

 Berdasarkan pada observasi nyata dan objektif 

 Fleksibel dan adaptif 

 Dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. 

 Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. 

 Dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme 

guru. (sumut.kemenag.go.id) 

3. Model PTK 

Peneliti memilih model Penelitian Tindakan Kelas dari Kemmis dan 

Mc. Taggart. Model PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart 

adalah model pengembangan dari model Kurt Lewin. Dikatakan demikian, 

karena di dalam suatu siklus terdiri atas empat komponen, keempat 

komponen tersebut, meliputi: (1) perencanaan, (2) aksi/tindakan, (3) 

observasi, dan (4) refleksi. Sesudah suatu siklus selesai di implementasikan, 

khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya 

perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri.  

Menurut Kemmis dan Mc Taggart (dalam Rafi′uddin, 1996) penelitian 

tindakan dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi 

yang selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya. Dalam 

pelaksanaannya ada kemungkinan peneliti telah mempunyai seperangkat 
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rencana tindakan (yang didasarkan pada pengalaman) sehingga dapat 

langsung memulai tahap tindakan. Ada juga peneliti yang telah memiliki 

seperangkat data, sehingga mereka memulai kegiatan pertamanya dengan 

kegiatan refleksi. 

Akan tetapi pada umumnya para peneliti mulai dari fase refleksi awal 

untuk melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan 

masalah penelitian. Selanjutnya diikuti perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Perencanaan  

Penyusunan perencanaan didasarkan pada hasil penjajagan refleksi 

awal. Secara rinci perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan 

untuk memperbaiki, meningkatkan atau mengubah perilaku dan sikap yang 

diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Perlu disadari 

bahwa perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai 

dengan kondisi nyata yang ada. 

2. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti 

sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan 

berpedoman pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan dalam 

PTK hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan teoritik dan empiric 

agar hasil yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang 

optimal. 

 



31 
 

Siti Haerunisa, 2013                                             
PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATERI GAYA MAGNET DI KELAS V SDN TEMBONG 2 KEC. CIPOCOK JAYA KOTA SERANG                                              
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Observasi (pengamatan)  

Kegiatan observasi dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan 

pengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti 

mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau 

dikenakan terhadap siswa. Istilah observasi digunakan karena data yang 

dikumpulkan melalui teknik observasi. 

4. Refleksi  

Pada dasarnya kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, 

interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. 

Dalam kegiatan ini peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-

hasil atau dampak dari tindakan. Setiap informasi yang terkumpul perlu 

dipelajari kaitan yang satu dengan lainnya dan kaitannya dengan teori atau 

hasil penelitian yang telah ada dan relevan. Melalui refleksi yang mendalam 

dapat ditarik kesimpulan yang mantap dan tajam.  

Refleksi merupakan bagian yang sangat penting dari PTK yaitu untuk 

memahami terhadap proses dan hasil yang terjadi, yaitu berupa perubahan 

sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Pada hakekatnya model Kemmis 

dan Taggart berupa perangkat-perangkat atau untaian dengan setiap perangkat 

terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi yang dipandang sebagai suatu siklus. Banyaknya siklus dalam PTK 

tergantung dari permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan, yang 

pada umumnya lebih dari satu siklus. PTK yang dikembangkan dan 
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dilaksanakan oleh para guru di sekolah pada umumnya berdasar pada model 

(2) ini yaitu merupakan siklus-siklus yang berulang.  

Secara mudah PTK yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart 

dapat digambarkan dengan diagram alur berikut ini: 
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Gambar 3.1 
Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2012:16) 

 PRA SIKLUS 

Observasi   Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS I 

Pengamatan 

    Refleksi 
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Pelaksanaan  SIKLUS II 

Pengamatan 

    Refleksi 
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D. Prosedur Penelitian 

Secara mendetail Kemmis dan Taggart menjelaskan tahap-tahap 

penelitian tindakan yang dilakukannya. Permasalahan penelitian difokuskan 

kepada siswa dalam pembelajaran. Daur ulang dalam penelitian tindakan kelas 

diawali dengan perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses (observation and evaluation) dan refleksi 

(reflecting). Dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai (kriteria keberhasilan). 

1. Pra Siklus 

a. Observasi 

Pada kegiatan ini peneliti mengamati aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran IPA siswa belum 

menggunakan LKS, sehingga kurangnya suasana belajar yang kurang 

kondusif. Hasil observasi  menunjukkan bahwa dalam mengajar guru 

belum menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau guru  jarang  

melakukan  pembelajaran  secara  berkelompok  dengan menggunakan  

LKS,  sehingga  interaksi  antara  siswa  yang  satu  dengan  yang lain 

masih kurang.  

b. Refleksi 

Setelah melakukan observasi, peneliti bersama guru mengkaji atau 

mengevaluasi kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang muncul pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian guru kelas dan peneliti 
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mengadakan revisi untuk perencanaan tindakan selanjutnya. Dari 

permasalahan di atas akan dijadikan bahan bagi peneliti untuk 

memperbaiki proses pembelajaran IPA melalui penggunaan Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Dengan menggunakan LKS diharapkan mampu 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

2.  Siklus I  

a.  Perencanaan  

Siklus I diawali dengan perencanaan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mengadakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah 

melihat dan mengamati keadaan sebenarnya di lapangan. Rancangan 

kegiatan ini didapat setelah diadakan diskusi antara peneliti dan guru yang 

bersangkutan menyangkut perbaikan (revisi). Adapun langkah-langkah 

perencanaan disusun sebagai berikut :  

1) Menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang  

akan diajarkan. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3) Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan sebagai alat 

peraga. 

4) Membuat LKS disertai pedoman penilaian. 

5) Membuat bahan tes evaluasi  

b.  Tindakan  

Pada tahap ini guru mulai melakukan tindakan-tindakan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar Sains tentang materi gaya magnet di 
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kelas V dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS dirancang 

dengan mengembangkan pada aspek bagaimana kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah sesuai dengan tujuan penelitian.  

c.  Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti selama proses kegiatan 

belajar IPA berlangsung. Sasaran yang diamati atau dipantau adalah proses 

belajar siswa serta penilaian dan hasilnya. Pengamatan tersebut dilengkapi 

dengan adanya lembar observasi dan hasil belajar.  

d.  Refleksi  

Mengkaji atau mengevaluasi hasil temuan atau kelemahan-

kelemahan yang muncul, baik yang berkaitan dengan aktifitas guru 

maupun siswa di kelas dan menentukan revisi rencana tindakan untuk 

siklus berikutnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa instrumen penelitian 

diantaranya obseravsi, studi dokumentasi, dan tes hasil belajar. Tiga teknik 

tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan. (S. Nasution, 2006:106). 
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Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. (Suharsimi, 

2006:222). 

Observasi dalam PTK digunakan sebagai pemantau guru dan siswa. 

observasi digunakan untuk mencatat setiap tindakan guru dalam siklus 

kegiatan pembelajaran untuk menemukan kelemahan guru guna dievaluasi 

dan diperbaiki pada siklus pembelajaran berikutnya. Dan observasi juga 

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku-perilaku para 

siswa terhadap tindakan yang diberikan oleh guru. 

Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah model 

sistematis, dimana peneliti sebelum melakukan observasi ke lapangan terlebih 

dahulu membuat instrument observasi, yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran IPA pada materi Gaya Magnet baik dengan LKS atau tanpa 

LKS. 

Tabel 3.1  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPA dengan 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

No 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Nilai 
Ket 

1 2 3 4 

1 Keaktifan 

dalam 

menjawab 

pertanyaan 

guru  

 

1. Atusiasme dalam 

menjawab.  

2. Berfikir dahulu 

sebelum menjawab 

pertanyaan.  

3. Ketetapan dalam 

     



38 
 

Siti Haerunisa, 2013                                             
PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATERI GAYA MAGNET DI KELAS V SDN TEMBONG 2 KEC. CIPOCOK JAYA KOTA SERANG                                              
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menjawab.  

4. Kejelasan dalam 

menjawab.  

 

2 Keaktifan 

dalam 

mengajukan 

pertanyaan  

 

1. Antusiasme dalam 

mengajukan 

pertanyaan.  

2. Ketetapan isi 

pertanyaan dengan 

materi.  

3. Cara mengajukan 

pertanyaan, jelas atau 

berbelit-belit.  

4. Inisiatif untuk 

memberikan tanggapan  

     

3 Keterlibatan 

siswa dalam  

proses 

pembelajaran 

gaya magnet .  

 

 

1.Partisipatis peran serta 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

2. Aktivitas siswa dalam 

setiap fase kegiatan 

pembelajaran.  

3. Kerjasama yang 

terjadi antara guru dan 

siswa.  

4. Kemampuan dalam 

mengungkapkan 

informasi tentang materi 

gaya magnet.  

     

4 Keaktifan 

siswa dalam 

diskusi 

1. Partisipatif dalam 

diskusi kelompok.  

2. Kerjasama dengan 
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kelompok  

 

teman sekelompok.  

3. Inisiatif yang timbul 

dalam kegiatan diskusi 

kelompok.  

4. Kekompakan dalam 

diskusi kelompok.  

Jumlah nilai yang diperoleh  

Persentase  

 

Kriteria Penilaian :  

Nilai  4 Jika 4 deskriptor tampak  

3 Jika 3 deskriptor tampak  

2 Jika 2 deskriptor tampak 

1 Jika 1 deskriptor tampak  

Untuk mengetahui persentase belajar siswa 

 

 

 

 

Keterangan :  

          Presentase rata-rata (%):  

80 atau lebih   : Sangat baik 

60 - 79,99   : Baik 

40 - 59,99  : Cukup 

20 - 39,99  : Kurang 

0 – 19,99  : Sangat Kurang 

 

Persentase =
jumlah skor yang diperoleh

jumlah deskriptor (16)
 × 100% 
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2. Tes Hasil Belajar 

Tes merupakan serangkaian soal yang harus dijawab oleh siswa. Tes 

merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang telah 

ditentukan (Suharsimi, 2005:53). Dalam penelitian tes digunakan untuk 

menjaring data tentang hasil belajar siswa. Pemberian tes ditujukan untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan  dari setiap siklus. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1996:138)  “Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok”.  

Tes dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar 

terhadap materi Gaya Magnet, tes dilaksanakan pada setiap tindakan. Bentuk 

tes yang digunakan yaitu tes objektif bentuk soal isian singkat berjumlah 10 

soal .  

Kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Nilai Akhir (NA) =
 jumlah skor perolehan siswa

jumlah skor maksimal
 X 10 
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F. Analisis Data 

1. Kategorisasi Data 

Data yang diperoleh peneliti dan guru, dipilah-pilah dan disusun 

menjadi dua kategori yaitu hasil belajar siswa dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini mempermudah dalam menganalisis data.  

2.  Analisis Data 

Data yang terkumpul, baik melalui tes maupun hasil observasi akan 

dilakukan analisis deskriptif sesuai dengan fokus penelitian. Analisi deskriptif 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Analisis Pengamatan Aktifitas Siswa 

Untuk menganalisis data aktifitas siswa yang diamati digunakan teknik 

presentase (%).  

b) Analisis Tes Hasil Belajar 

Data yang diperoleh dari hasil tes yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator Daya 

Serap Klasikal (DSK), sebagai berikut: 

  DSK = 
jumlah  siswa  yang  memperoleh  nilai  ≥70

jumlah  seluruh  siswa
 100% 
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Ketuntasan hasil belajar klasikal dinyatakan berhasil jika persentase 

banyaknya siswa yang mendapat nilai ≥ 70 (KKM) sekurang-

kurangnya 85%. 

 


