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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Lembang 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2009/2010, yaitu 

bulan Februari sampai pertengahan Juni 2010. Penentuan waktu penelitian 

mengacu pada kalender akademik sekolah karena Penelitian Tindakan Kelas 

membutuhkan proses belajar mengajar dikelas. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VB SD Negeri I lembang yang 

berjumlah 32 orang (14 orang perempuan dan 18 orang laki-laki). 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini ditempuh peneliti melalui tiga siklus 

yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu tahap perencanaan/persiapan, 

pelaksanaan, pengamatan/ observasi, dan refleksi. 

Menurut Kasbolah (1998) Penelitian Tindakan Kelas adalah salah satu 

upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pelajaran di kelas.   

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan ragam penelitian 

pembelajaran yang berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk 
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memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, 

memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru 

pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Hopkins (Rochiati W, 2008 : 11) 

adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 

proses perbaikan dan perubahan. 

Rapoport (1970, dalam Hopkins, 1993, dalam Rochiati W, 2008 : 11-12) 

mengartikan penelitian tindakan kelas adalah untuk membantu seseorang dalam 

mengatasi secara praktis persoalan yang diahadapi dalam situasi darurat dan 

membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika 

yang disepakati bersama. 

Penelitian tindakan kelas adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang 

dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk 

memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang: (a) praktik-praktik kependidikan 

mereka, (b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, dan (c) situasi 

dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan (Kunandar, 2008: 46) 

 Sedangkan menurut Arikunto, S. (2009:3), penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

PTK dalam Kasbolah (1998:22-25) memiliki sejumlah karakteristik 

sebagai berikut : 
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1. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan oleh guru sendiri. Sebagai 
pengelola program di kelas guru merupakan sosok yang benar-
benar mengenal lapangan tempat dia mengajar. 

2. Penelitian Tindakan Kelas berangkat dari permasalahan praktik 
faktual. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang timbul 
dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. 
Permaslahan yang diangkat bukan permasalahan yang diberikan 
oleh orang lain.  

3. Penelitian Tindakan Kelas didalamnya ada tindakan-tindakan 
yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar 
di kelas yang bersangkutan. Tindakan-tindakan yang diambil 
dalam rangka melakukan perubahan menuju perbaikan ini harus 
direncanakan secara cermat. 

4. Penelitian Tindakan Kelas bersifat kolaboratif. Artinya, dalam 
PTK perlu ada partisipasi dari pihak lain yang berperan sebagai 
pengamat. Hal ini diperlukan dalam untuk mendukung 
objektivitas dari hasil PTK (Kunandar, 2008 :61)  

 
  Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian pendidikan 

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan 

yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan 

(4) refleksi (Arikunto, S. 2009:16).  

Keempat langkah utama dalam PTK yaitu merencanakan, melakukan 

tindakan perbaikan, mengamati, dan refleksi merupakan satu siklus dan dalam 

PTK siklus selalu berulang. Setelah satu siklus selesai, jika hasil refleksi 

menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan, 

maka rencana perlu disempurnakan lagi ke siklus kedua dengan langkah yang 

sama seperti pada siklus pertama agar tindakan yang dilaksanakan berikutnya 

tidak sekedar mengulang dari apa yang telah diperbuat sebelumnya Dengan 

demikian, berdasarkan hasil tindakan atau pengalaman pada siklus pertama guru 

akan kembali mengikuti langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
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refleksi pada siklus kedua demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat 

dipecahkan secara optimal. (Kasbolah, 1998 : 71). 

Keempat langkah dalam setiap siklus dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 .1. Spiral Penelitian Tindakan Kelas yang dikemukakan oleh 
Hopkins (Supardi,2009:105) 

 

Oleh karenanya pada penelitian ini, peneliti menempuh beberapa prosedur 

dalam setiap siklusnya sesuai dengan aturan PTK . Adapun rincian kegiatan yang 

sudah ditempuh dalam setiap tahapnya adalah sebagai berikut: 

a. Siklus 1 

Siklus pertama dalam PTK ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi sebagai berikut: 

Perencanaan 

Tindakan / Observasi 

Refleksi Perbaikan Rencana 

Tindakan / Observasi 

Refleksi 

Tindakan / Observasi 

Perbaikan Rencana 

Refleksi Perbaikan Rencana 
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1) Perencanaan, (planning) 

(1) Mengkaji kurikulum (Kompetensi Dasar, indikator dan tujuan). 

(2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

(3) Membuat lembar kerja siswa. 

(4) Merancang pedoman membaca. 

(5) Mempersiapkan bahan materi yang digunakan. 

(6) Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 

(7) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

2) Pelaksanaan (Acting) 

(1) Melaksanakan tes awal (pre test) 

(2) Analisis tes awal 

(3) Membagi siswa dalam enam kelompok. 

(4) Melakukan Tanya jawab dengan siswa. 

(5) Guru memberikan lembar kerja siswa. 

(6) Guru memandu dan membimbing jalanya praktikum. 

(7) Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

(8) Guru menyajikan materi pelajaran yang belum dipahami siswa. 

(9) Guru memberikan penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama. 

(10) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran (post test). 

(11) Siswa mengisi angket. 

(12) Guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. 

(13) Guru melakukan pengamatan/observasi. 
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3) Observasi /Pengamatan (Observation) 

Observasi dan interpretasi dilakukan pada hal-hal sebagai berikut : 

(1) Kemampuan awal siswa pada pembelajaran IPA setelah menggunakan 

pedoman membaca. 

(2) Situasi kegiatan belajar mengajar. 

(3) Keaktifan siswa dalam diskusi, dan 

(4) Hasil belajar siswa. 

4) Refleksi (reflecting) 

Penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila memenuhi beberapa syarat 

sebagai berikut: 

(1) Sebagian besar (75% dari siswa yang hadir) berani dan mampu 

menjawab pertanyaan dari guru. 

(2) Sebanyak 75 % dari jumlah siswa yang hadir terlibah aktif dalam 

menanggapi pernyataan orang lain dan mampu bertanya tentang materi 

pelajaran pada saat itu. 

b. Siklus 2 

Seperti halnya siklus pertama, siklus kedua pun terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1) Perencanaan, (planning) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus pertama. 
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2) Pelaksanaan (Acting) 

Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pedoman 

membaca berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus pertama. 

3) Observasi /Pengamatan (Observation) 

Peneliti dan observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

pembelajaran yang berlangsung. 

4) Refleksi (reflecting) 

Peneliti dan observer melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus 

kedua dan menyusun rencana (replaning) untuk siklus ketiga. 

c. Siklus 3 

Pada tahapan siklus ketiga ini, tahapan kegiatannya tidak jauh berbeda dari 

siklus pertama dan siklus kedua yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. 

1) Perencanaan, (planning) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus kedua. 

2) Pelaksanaan (Acting) 

Guru/peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pedoman 

membaca berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus kedua. 

3) Observasi /Pengamatan (Observation) 

Peneliti dan observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

pembelajaran yang berlangsung pada siklus ketiga ini.. 
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4) Refleksi  

Peneliti dan observer melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus 

ketiga dan menganalisis untuk serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan 

pembelajaran penggunaan pedoman membaca dalam peningkatan hasil belajar 

dan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 

VB SDN I Lembang.  

D. Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, angket, dan 

dokumentasi. 

a. Tes  

Pada penelitian ini tes yang dipergunakan adalah pre test dan post test.  

Hal ini dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa setelah 

diterapkan pedoman membaca. Pre test dipergunakan untuk mengetahui 

kemampuan membaca pemahaman siswanya dan Post test dipergunakan untuk 

mengetahui hasil belajar kognitifnya. 

b. Angket   

Angket dipergunakan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih 

informatif  dengan atau tanpa penjelasan atau interpretasi berupa pendapat, buah 

pikiran, penilaian, ungkapan perasaan siswa mengenai aktivitas membacanya, 

alasan suka dan tidak sukanya siswa terhadap kegiatan membaca buku secara 

umum dan pelajaran IPA khususnya. Penggunaan angket ini dimaksudkan untuk 

mengetahui grafik minat baca peserta didik terhadap bacaan khususnya bacaan 

yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA. 
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c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang peristiwa yang 

dipandang penting dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa. Catatan 

lapangan sangat cocok untuk mencatat data kualitatif, kasus istimewa, atau untuk 

melukiskan suatu proses. Dan dalam penelitian ini, catatan lapangan digunakan 

untuk mengidentifikasi temuan esensial selama pembelajaran dari tahap 

pengungkapan konsepsi awal (pendahuluan) hingga tahap akhir pembelajaran 

yang berfungsi sebagai bahan refleksi bagi tindakan selanjutnya.  

Format catatan lapangan yang digunakan bisa dilihat dilampiran. 

d. Dokumentasi 

Ada beberapa dokumen yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini. 

Diantaranya: 

1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD Tahun 2006. 

2) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

3) Hasil ujian yang dikerjakan siswa 

4) Laporan tugas siswa, dan 

5) Bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam pembelajaran.  

Dokumen-dokumen diatas dipergunakan untuk membantu mengumpulkan 

data, yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian tindakan kelas ini. 

E. Analisis Data Penelitian 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah skor total dari setiap siswa 

baik skor tes awal maupun skor tes akhir. Kegiatan yang dilakukan dalam 

mengolah data meliputi : 
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1. Memeriksa hasil tes setiap siswa dengan berpedoman pada kunci jawaban 

yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberi skor. 

2. Mengumpulkan data hasil tes. 

3. Gambaran penyekoran menghitung nilai dan rata-rata nilai siswa rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

Rumus menghitung skor siswa : 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Rumus menghitung rata-rata skor siswa : 

 

 

 

 

 


