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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan desain penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan analisis 

data deskriptif serta dengan indikator  keberhasilan yaitu semakin aktifnya 

para siswa dalam proses belajar mengajar dengan indikator keberhasilan 70 % 

x 30 siswa = 21 siswa aktif dengan teknik pengumpulan data hasil 

pengamatan langsung. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran 

IPS dalam materi pecahan di kelas IV dan dirancang dalam dua siklus. Dari 

setiap siklus terdiri dari perencanaan, pemberian tindakan, pemantauan dan 

mengevaluasi tindakan. Jika dalam mengevaluasi tindakan diketemukan 

siswa yang belum mencapai tujuan tindakan kelas tersebut, maka peneliti 

membuat kembali rencana tindakan selanjutnya, rencana tersebut disusun 

berdasarkan hasil data tindakan sebelumnya. 

Desain penelitian tindakan kelas ini menggunakan alur siklus spiral 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Alur Tindakan 

 

Rencana  tindakan penelitian sebagai berikut : 

1. Persiapan 

a. Permintaan izin di SDN Margahayu 13 Kabupaten Bandung /Kepala 

Sekolah. 

Permintaan izin ini diajukan kepada kepala sekolah sebagai legalitas 

peneliti untuk meneliti. 

b. Observasi dan wawancara 

Kegiatan ini telah dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal 

tentang SDN Margahayu 13 Kabupaten Bandung secara keseluruhan 

dan keadaan proses belajar mengajar IPS, khususnya kelas IV. 
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c. Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pelajaran IPS di kelas 

IV, dimulai dari telaah kurikulum tingkat satuan pendididkan untuk 

pelajaran IPS, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, isi materi, 

dan buku sumber. 

d. Merumuskan alat peraga yang akan digunakan sesuai dengan tema 

dan isi materi. 

e. Menyusun/menetapkan teknik pemantauan pada setiap tahapan 

penelitian dengan menggunakan alat format observasi. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari proses kegiatan belejar mengajar, 

evaluasi (penilaian) dan refleksi yang dlakukan pada setiap siklus. 

a. Rancangan Penelitian 

Rancangan tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus tiap siklusnya 

berpatokan kepada perubahan yang ingin dicapai. Menurut Jhon 

Eliot (Muslihuddin, 2002 : 72) tahap penelitian kelas terdiri dari 

perencanaan (planing), Pelaksanaan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (refleksion). 

Secara rinci rancangan tindakan setiap siklus dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Siklus I 

Tindakan 1 

Materi  : Keanekaragaman kenampakan alam daratan 

 Gunung 

 Pegunungan  

Media  : Gambar, LKS. 

Pendekatan  : Pengamatan lingkungan 

Evaluasi  : Dilaksanakan dalam proses pembelajaran melalui 

LKS dan lembar evaluasi individu. 

Tindakan 2 

Materi  : Keanekaragaman kenampakan alam daratan 

 Dataran tinggi 

 Dataran rendah 

 Pantai 

Media  : Gambar, LKS. 

Pendekatan  : Pengamatan lingkungan 

Evaluasi  : Dilaksanakan dalam proses pembelajaran melalui 

LKS dan lembar evaluasi individu. 
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2. Siklus II 

Tindakan 1 

Materi  : Keanekaragaman kenampakan alam perairan 

 Sungai 

 Danau 

Pegunungan 

Media  : Gambar, LKS. 

Pendekatan  : Pengamatan lingkungan 

Evaluasi  : Dilaksanakan dalam proses pembelajaran melalui 

LKS dan lembar evaluasi individu. 

Tindakan 2 

Materi  : Keanekaragaman kenampakan alam perairan 

 Selat 

Media  : Gambar, LKS. 

Pendekatan  : Pengamatan lingkungan 

Evaluasi  : Dilaksanakan dalam proses pembelajaran melalui 

LKS dan lembar evaluasi individu. 
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B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Margahayu 13 Kabupaten 

Bandung, yang menjadi fokus penelitian adalah para siswa kelas IV Dari hasil 

pengamatan dan hasil observasi yang telah dilakukan masih banyak para 

siswa yang kurang paham dan memiliki nilai di bawah KKM. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional ini disusun untuk menghilangkan kekurangan makna 

atau kesalahan persepsi terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian 

ini adalah  

1. Pengamatan lingkungan 

Pembelajaran dengan pengamatan lingkungan adalah pembelajaran 

dengan cara mengamati gejala yang ada di lingkungan sekitar sesuai 

dengan unsur-unsurnya. 

2. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang berlaku secara keseluruhan 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

3. Hasil belajar adalah Hasil belajar merupakan suatu konsep yang sifatnya 

umum yang didalamnya terdapat apa yang disebut prestasi belajar. Hasil 

belajar dan prestasi belajar merupakan dua hal yang erat kaitannya. 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:700) “Prestasi belajar 

adalah sebagai tingkat penguasaan keterampilan yang dikembangkan oleh 
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mata pelajaran, lazimnya oleh nilai tes atau kerangka nilai yang 

diberikan.” 

 

D. Instrumen Penelitian 

       Untuk memperoleh kebenaran  yang akurat dalam pengumpulan data 

diperlukan alat pengumpul data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan 

dalam penelitian instrument yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lembar  Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa yang dimaksud  dalam penelitian ini adalah berupa 

permasalahan soal yang harus dikerjakan siswa secara berkelompok dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah alat penilaian yang banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku  individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati misalnya tingkah laku siswa waktu belajar, tingkah laku pada 

waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa pada waktu belajar, partisipasi 

dalam waktu diskusi dan penggunaan alat peraga. 

3. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara adalah alat penelitian yang digunakan untuk mengathui 

pendapat, aspirasi, harapan prestasi, keinginan, keyakinan dan lain-lain. 

Wawancara dibutuhkan untuk mengungkapkan data yang diungkapkan 

dengan kata-kata secara lisan oleh sumbernya. 

4. Catatan Lapangan 
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Catatan lapangan adalah alat pengumpul data atau catatan seketika yang 

berisi peristiwa-peristiwa atau kenyataan yang spesifik dan menarik 

mengenai sesuatu yang diamati atau terlihat secara kebetulan. Catatan 

lapangan berguna untuk mencatat hal-hal yang tidak termasuk dalam 

lembar catatan lapangan dianggap penting dalam kagiatan penelitian 

tindakan kelas hasilnya didiskusikan dengan observer. 

5. Alat Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang prestasi belajar 

siswa secara individu setelah dilakukan tindakan, hasil evaluasi selain 

diperoleh sejumlah data tentang prestasi belajar siswa secara individu juga 

dapat mengetahui tarap setahap tingkat keberhasilan terhadap materi 

pembelajaran yang diberikan dan dapat mengukur tingkat keberhasilan 

guru dalam mengajar. Sasaran evaluasi menemukan bukti-bukti nyata dan 

peningkatan yang terjadi. Setelah dilaksanakan tindakan, tujuannya adalah 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

berlangsung. 

 

E. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Tujuan 

Kriteria atau ukuran keberhasilan tujuan ditentukan oleh hasil evaluasi 

belajar siswa, analisis hasil observasi, analisis hasil wawancara, dan tingkat 

triangulasi. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroom action 

reseach) ini, dapat menjadi penentu baik tidaknyya penelitian tindakan kelas 

ini. Data yang diperoleh berupa data kuantitatf dan data kualitatif, kedua data 

ini menjadi gambaran perubahan yang terjadi diantaranya: perubahan situasi 

belajar didalam kelas, perubahan strategi pembelajaran, dan perubahan 

kreatifitas anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar  Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa yang dimaksud  dalam penelitian ini adalah berupa 

permasalahan soal yang harus dikerjakan siswa secara berkelompok dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2.  Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah alat  penilaian yang banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku  individu atau proses terjadinya suatu kegiatan 

yang dapat diamati misalnya tingkah laku siswa waktu belajar, tingkah 

laku pada waktu  mengajar, kegiatan diskusi siswa pada waktu belajar, 

partisipasi dalam waktu diskusi dan penggunaan alat peraga. 

3. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara adalah alat penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui pendapat, aspirasi, harapan prestasi, keinginan, keyakinan dan 

lain-lain. Wawancara dibutuhkan untuk mengungkapkan data yang 

diungkapkan dengan kata-kata secara lisan oleh sumbernya. 

4. Catatan Lapangan 
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Catatan lapangan adalah alat pengumpul data atau catatan seketika yang 

berisi peristiwa-peristiwa atau kenyataan yang spesifik dan menarik 

mengenai sesuatu yang diamati atau terlihat secara kebetulan. 

5. Alat Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang prestasi belajar 

siswa secara individu setelah dilakukan tindakan, hasil evaluasi selain 

diperoleh sejumlah data tentang prestasi belajar siswa secara individu juga 

dapat mengetahui tarap setahap tingkat keberhasilan terhadap materi 

pembelajaran yang diberikan dan dapat mengukur tingkat keberhasilan guru 

dalam mengajar. Sasaran evaluasi menemukan bukti-bukti nyata dan 

peningkatan yang terjadi. Setelah dilaksanakan tindakan, tujuannya adalah 

untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

berlangsung. 

Data yang diperoleh melalui lembar observasi, catatan lapangan, lembar 

wawancara, dan kamera diolah dengan cara analisis kualitatif sedangkan 

lembar evaluasi siswa dengan cara analisis kuantitatif. 
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G. Teknik Analisis Data 

Kriteria atau ukuran keberhasilan tujuan ditentukan oleh hasil evaluasi 

belajar siswa, analisis hasil observasi, analisis hasil wawancara, dan tingkat 

triangulasi. 

Analisis data untuk pengujian keberhasilan tujuan dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil kerja siswa. Teknik analisis data yang digunakan, 

yaitu analisis kualitatif dengan mengunakan presentase dan analisis 

kuantitatif  dengan mencari rata-rata yang dimaksudkan sejauh mana 

keberhasilan siswa setelah dilakukan tindakan dan variansi, serta simpangan 

baku yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran peningkatan 

keberhasilan proses pembelajaran dari satu tindakan ketindakan yang 

berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


