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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). PTK merupakan bentuk penelitian yang dilaksanakan 

oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan  

tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

(Purwadi dalam Sadikin, dkk. 2002: 10). 

Menurut Suyatno, dkk (Kasbolah 1998/1999:32) tujuan akhir dari 

penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan (1) kualitas praktik 

pembelajaran di sekolah, (2) relevansi pendidikan, dan (3) efesiensi 

pengelolaan pendidikan.  

Peneliti memilih metode ini karena PTK berusaha mengkaji dan 

merefleksikan suatu pendekatan pembelajaran dengan tujuan untuk 

meningkatkan proses dan produk pengajaran di kelas. Proses pengajaran tidak 

lepas dari adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

siswa dengan materi sehingga dalam penelitian ini yang dituju adalah proses 

dan hasil belajar (Tim Pelatih Proyek PGSM Depdikbud, 1999: 10). 

 

B. MODEL PENELITIAN 

Model Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) ini 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart yang terdiri atas 4 tahap, yaitu (a) 
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perencanaan (planning), (b) tindakan (action), diikuti oleh (c) pengamatan 

(observation), dan (c) refleksi (reflection). Keempat tahap tersebut 

merupakan satu siklus atau daur. Oleh karena itu, setiap tahap akan berulang 

kembali. Hasil dari refleksi menjadi masukan pada perencanaan kembali 

untuk siklus berikutnya. 

 

C. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Cibeunying yang 

terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Jumlah siswa 

kelas V SDN Cibeunying adalah 24 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 

9 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Seluruh siswa mengikuti proses 

penelitian dari awal, selama proses tindakan sampai akhir.  

 

D. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, analisis dan refleksi. Keempat 

tahap tersebut merupakan satu siklus atau daur. Oleh karena itu, setiap tahap 

akan berulang kembali. Hasil dari refleksi menjadi masukan pada 

perencanaan kembali untuk siklus berikutnya. Berikut gambar alur penelitian 

tindakan kelas. 
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PROSEDUR PENELITIAN 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur PTK 

Adaptasi Model Kemis dan Taggart, 1982 (dalam Wiriatmaja, 2005: 66) 
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1. Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Dari hasil identifikasi masalah menunjukkan kurangnya hasil belajar 

siswa terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang dapat dilihat 

dari rendahnya perolehan nilai siswa dalam tes formatif terkait dengan 

materi sifat-sifat cahaya.  

Selanjutnya peneliti merumuskan metode pembelajaran yang akan 

42digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sifat-

sifat cahaya. 

Langkah persiapan berikutnya peneliti membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi LKS mengenai materi sifat-sifat 

cahaya untuk tiga siklus dengan menekankan penerapan metode 

eksperimen. 

Sebagai alat pengumpul data peneliti melakukan penyusunan 

instrument penelitian berupa lembar observasi untuk menilai aktivitas guru 

dan siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, membuat soal untuk 

posttest,serta membuat rubrik penilaian pada aspek psikomotor dan afektif 

siswa.  

 

2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

a. Siklus I 

1) Perencanaan 

Perencanaan tindakan ini dilakukan setiap siklus penelitian. Hal-hal 

yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan sebagai berikut. 
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- Menentukan waktu pelaksanaan tindakan. 

- Membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan metode 

eksperimen berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah 

ditetapkan.  

- Konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing dan observer 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat rencana 

pembelajaran adalah : 

- Menelaah silabus dan kurikulum IPA kelas V 

- Merumuskan tujuan pembelajaran, 

- Menentukan langkah-langkah kegiatan dengan menerapkan metode 

eksperimen, 

- Menentukan dan menyiapkan alat evaluasi, dan 

- Menentukan dan menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

 

2) Pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa dalam materi sifat-sifat cahaya melalui 

penerapan metode ekperimen. Siklus I terdiri dari satu kali pertemuan 

yang dialokasikan sebanyak 70 menit atau 2 x 35 menit.  

Hal yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan berdasarkan metode eksperimen yang 

terdapat dalam rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada siklus 

I ini siswa diajak untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan 
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serta sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar, cermin cekung dan 

cermin cembung. Alat percobaan yang digunakan yaitu cermin hias dan 

sendok stainless. Peneliti juga menggunakan media pembelajaran lain 

yang dapat membantu kelancaran proses pembelajaran di kelas seperti 

kaca spion dan lampu senter. 

 

3) Observasi 

Tahap observasi ini dilakukan oleh dua orang observer selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas berlangsung. Aspek-aspek yang 

diamati meliputi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Aktivitas yang diamati mengacu pada format aktivitas 

guru dan siswa yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. 

 

4) Refleksi 

Dalam tahap ini yang peneliti lakukan adalah: 

- Menganalisis aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung pada setiap siklus yang terdapat dalam lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa serta catatan khusus dari observer. 

- Menganalisis data hasil evaluasi, dan 

- Menentukan solusi untuk tindakan selanjutnya berdasarkan hasil 

analisis dengan menerapkan metode eksperimen. 

- Merencanakan tindakan siklus II berdasarkan hasil refleksi siklus I. 
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b. Siklus II 

1) Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan siklus II 

sebagai berikut. 

- Membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan metode 

eksperimen berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemukan 

pada siklus I. 

- Konsultasi dan diskusi dengan observer dan dosen pembimbing. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat rencana 

pembelajaran adalah : 

- Menelaah silabus dan kurikulum IPA kelas V 

- Merumuskan tujuan pembelajaran, 

- Menentukan langkah-langkah kegiatan dengan menerapkan metode 

eksperimen, 

- Menentukan dan menyiapkan alat evaluasi, dan 

- Menentukan dan menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

 

2) Pelaksanaan 

Siklus II terdiri atas satu kali pertemuan yang dialokasikan 

sebanyak 70 menit atau 2 x 35 menit.  

Hal yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan berdasarkan metode eksperimen yang 
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terdapat dalam rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada siklus 

II ini siswa diminta untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. 

 

3) Observasi 

Tahap observasi ini dilakukan oleh dua orang observer selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas berlangsung. Aspek-aspek yang 

diamati meliputi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Aktivitas yang diamati mengacu pada format aktivitas 

guru dan siswa yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. 

 

4) Refleksi 

Dalam tahap ini yang peneliti lakukan adalah: 

- Menganalisis aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung siklus II yang terdapat dalam lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa serta catatan khusus dari observer. 

- Menganalisis data hasil evaluasi, dan 

- Merencanakan siklus III sebagai penyempurna tindakan siklus I dan 

II. 

 

c. Siklus III 

1) Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan siklus II 

sebagai berikut. 
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- Membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan metode 

eksperimen berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemukan 

pada siklus II. 

- Konsultasi dan diskusi dengan observer dan dosen pembimbing. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat rencana 

pembelajaran adalah : 

- Menelaah silabus dan kurikulum IPA kelas V 

- Merumuskan tujuan pembelajaran, 

- Menentukan langkah-langkah kegiatan dengan menerapkan metode 

eksperimen, 

- Menentukan dan menyiapkan alat evaluasi, dan 

- Menentukan dan menyiapkan alat dan bahan percobaan. 

 

2) Pelaksanaan 

Siklus III terdiri atas satu kali pertemuan yang dialokasikan 

sebanyak 70 menit atau 2 x 35 menit.  

Hal yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan berdasarkan metode eksperimen yang 

terdapat dalam rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada siklus 

III ini siswa diminta untuk membuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. 
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3) Observasi 

Tahap observasi ini dilakukan oleh dua orang observer selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas berlangsung. Aspek-aspek yang 

diamati meliputi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Aktivitas yang diamati mengacu pada format aktivitas 

guru dan siswa yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. 

 

4) Refleksi 

Dalam tahap ini yang peneliti lakukan adalah: 

- Menganalisis aktivitas yang dilakukan selama proses tindakan 

berlangsung siklus III yang terdapat dalam lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa serta catatan khusus dari observer. 

- Menganalisis data hasil evaluasi, dan 

- Membuat kesimpulan apakah tindakan pada siklus I, II dan III 

berhasil atau tidak. 

 

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

Salah satu kegiatan dalam perencanaan penelitian adalah menentukan 

metode pengumpulan data dan menyusun instrumen pengumpulan data.  

Arikunto (1996: 149-150) menyatakan bahwa dalam melaksanakan suatu 

penelitian biasanya digunakan lebih dari satu metode atau instrumen, agar 

kelemahan yang satu dapat ditutup dengan kebaikan yang lain. Pemilihan 

metode dan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu 
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objek penelitian, sumber data, waktu dan dana yang tersedia, jumlah tenaga 

peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila sudah 

terkumpul. Adapun metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Teknik Tes 

Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan akhir 

dari hasil siklus tindakan sebagai akibat dari tindakan yang diberikan. 

Dalam penelitian ini, jenis tes yang digunakan yaitu tes tertulis dalam 

bentuk tes uraian. Tes uraian terdiri dari lima soal post test dengan 

penyebaran  tiga soal mudah (C1 atau C2), satu soal sedang (C3 atau C4) 

dan satu soal sulit (C5 atau C6). Untuk melihat kategori nilai siswa dapat 

dilihat pada tebel berikut. 

Tabel 3.1 Kategori Nilai Post Test Siswa 

Rentang Nilai Kategori 
30 – 39 Gagal 
40 – 55 Kurang 
56 – 65 Cukup 
66 – 79 Baik 
80 – 100 Sangat Baik 

 

2. Teknik Non-Tes 

Teknik ini untuk menjaring data pemantauan tindakan (action) yaitu 

data pembelajaran selama tindakan diberikan. Data pemantauan tindakan 

akan di dapat melalui pengamatan langsung / observasi kegiatan 

pembelajaran dengan metode eksperimen yang dilakukan siswa ketika 
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berada di dalam kelas berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa, 

wawancara dengan observer, catatan lapangan dari observer, penilaian aspek 

psikomotor dan afektif siswa. 

 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan alat pengamatan yang digunakan untuk 

melihat aktivitas guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi ini digunakan sebagai bahan refleksi 

pembelajaran berikutnya. 

Lembar observasi aspek psikomotor dan afektif siswa juga 

disediakan untuk menilai keterampilan dan sikap siswa di kelas.  

 

b. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai pedoman kegiatan eksperimen siswa di kelas. Lembar kerja 

siswa ini berisi tentang tujuan pengamatan, alat dan bahan, langkah kerja 

dan kolom kesimpulan serta beberapa soal untuk diskusi kelompok. 

 

c. Catatan Khusus 

Catatan ini merupakan catatan khusus yang ditulis oleh observerpada 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk 

mengungkap aktivitas siswa dan guru yang tidak dapat diungkap dengan 
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menggunakan lembar observasi dan sebagai bahan refleksi untuk 

tindakan selanjutnya. 

 

F. PENGOLAHAN DATA 

Data yang telah diperoleh diolah dan kemudian dianalisis. Berikut 

rumus yang dipakai dalam mengolah data. 

1. Untuk mengetahui daya serap peserta didik terhadap pembelajaran, 

digunakan rumus berikut :  

Nilai = 100
..

...
x

SoalJumlah

BenarSoalJumlah
%………….. (Depdiknas, 2004:112) 

2. Untuk mengetahui ketuntasan kelas digunakan rumus berikut : 

Ketuntasan kelas = 
SiswaTotalJumlah

TuntasYangSiswaJumlah

....

......
x 100%  

Peserta didik dikatakan tuntas apabila mempunyai nilai KKM lebih dari 

sama dengan 63 (KKM ≥ 63). 

Tabel 3.2 Kategori Persentase Ketuntasan Siswa 

Persentase (%) Kategori 
0 – 30  Gagal 
31 – 54 Rendah 
55 – 74 Sedang 
75 – 89 Tinggi 
90 – 100 Sangat Tinggi 

 

3. Untuk mengetahui keberhasilan siklus atau tindakan yang diberikan, 

dapat dilihat dari persentase banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 

di atas KKM ≥ 63.  
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Tabel 3.3 KategoriKeberhasilanSiklus 

Persentase (%) Kategori 
0 – 30  Gagal  
31 – 54 Kurang 
55 – 74 Cukup 
75 – 89 Berhasil 
90 – 100 Sangat Berhasil  

 

 

4. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik menggunakan rumus rata-

rata. 

Rata-rata = 
������ �	��
�� ����� ����

������ ����
 

 

5. Untuk mengetahui persentase aspek psikomotorik dan afektif siswa, 

dapat didapatkan dengan rumus berikut. 

Persentase = 100
.

.
x

IndikatorSkor

PerolehanSkor
% 

 

Tabel 3.4 Kategori Persentase Aspek Psikomotor Siswa 

Persentase (%) Kategori 
0 – 30  Tidak Terampil 
31 – 54 Kurang Terampil 
55 – 74 Cukup Terampil 
75 – 89 Terampil 
90 – 100 Sangat Terampil 
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Tabel 3.5 Kategori Persentase Aspek Afektif Siswa 

Persentase (%) Kategori 
0 – 30  Kurang  
31 – 54 Rendah 
55 – 74 Cukup 
75 – 89 Baik 
90 – 100 Sangat Baik  

 

G. ANALISIS DATA 

Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis 

terhadap data tersebut. Analisis data merupakan usaha mengkategorisasikan 

data dan memisahkan data untuk menjawab masalah-masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian ini. Analisis data, baik data kuantitatif maupun 

data kualitatif dapat dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan hasil 

data dengan cara dibuat dalam persentase dan digambarkan dalam tabel. Hasil 

analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disimpulkan.  

 


