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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cimanggu I Kecamatan Cisalak 

Kabupaten Subang. Kondisi fisik sekolah baik, terdiri dari 6 ruang belajar, 1 

ruang kantor, 1 mushola, dan 1 ruang UKS.  Di SDN Cimanggu I memiliki 15 

karyawan, terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 13 orang  guru, dan 1 orang penjaga  

sekolah.  Adapun kualifikasi pendidikan yang sudah ditempuh oleh kepala 

sekolah yaitu strata 1, 7 orang guru strata 1, dan 6 orang  guru  diploma 2. 

Pemilihan lokasi penelitian tindakan kelas ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa sebagai berikut ini. 

a. Sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian merupakan tempat peneliti 

mengajar, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dan jalur birokrasinya tidak terlalu sulit. 

b. Masih adanya sejumlah masalah yang dihadapi oleh peneliti di sekolah 

tersebut dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, salah satunya 

pelajaran IPS. 

c. Lebih hafal terhadap  sifat,  karakter,  dan  kebiasaan siswa dan memudahkan 

untuk memantau, merevisi serta mencari data yang diperlukan.  

2. Waktu Penelitian 
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Adapun waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini  mulai bulan  

Maret sampai dengan bulan Juni  tahun 2012. Selama  bulan  Maret dilakukan  

pembuatan proposal, bulan April seminar proposal, bulan Mei perencanaan 

penelitian, pelaksanaan tindakan dan mulai penyusunan laporan dan menyusun 

skripsi, serta bulan Juni digunakan untuk perbaikan dan sidang skripsi. 

B. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Cimanggu I 

Tahun Pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 20 Orang, yang terdiri dari 8 orang 

siswa laki-laki  dan 12 orang siswa perempuan. Latar  belakang ekonomi orang 

tua siswa adalah menengah  ke bawah. Pendidikan  orang tua siswa  70% SD, 

mata pencahariannya 50% petani dan sisanya sebagai pedagang, buruh dan 

wiraswasta. 

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif berupa 

penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan 

kelas ini merupakan  suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar-mengajar 

berupa  sebuah tindakan  yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam  sebuah 

kelas secara bersama, tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan 

guru yang dilakukan oleh siswa. Melalui penelitian tindakan kelas ini 

permasalahan-permasalahan yang dirasakan dan ditemukan oleh guru dan siswa 

langsung dicarikan terapi dan solusinya. 
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2. Desain Penelitian 

Model ini sebagai bahan visualisasi tentang langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu model spiral dari Kemmis dan Taggart (Wiratmadja, 

2006: 66), secara rinci Kemmis dan Taggart menjelaskan tahapan-tahapan 

penelitian tindakan yang terdiri dari perencanaan (plan), pelaksanaan (action), 

pengamatan (observing), refleksi (reflecting). 

Tahapan ke-1 dalam penelitian ini yaitu perencanaan (plan), dalam tahapan 

ini dijalaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. Kegiatan ini dilakukan secara  kolaboratif antara 

pihak yang melakukan tindakan (observer) dan pihak yang mengamati proses 

(peneliti) jalannya tindakan. 

Tahapan ke-2 dalam pelaksanaan tindakan ini, pelaksanaan tindakan (action) 

yang merupakan implementasi isi rancangan dalam tahapan ini, guru harus ingat 

dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus 

berlaku wajar dan tidak dibuat-buat. 

Tahapan ke-3 yaitu kegiatan pengamatan (observing). Pengamatan ini 

dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan pelaksanaan tindakan dan 

pengamatan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Guru dan peneliti sebagai 

pelaksana  yang berstatus sebagai pengamat agar melakukan pengamatan balik 

terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan 

pengamatan balik, dicatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh 

data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 



 

Unis Herlinda, 2012 
Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Melalui Diskusi Pada Pembelajaran IPS Tentang 

Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Di Kelas V SDN Cimanggu I 

: Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V SD Negeri Cimanggu I Kecamatan Cisalak Kabupaten 

Subang Tahun Ajaran 2011/2012 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 
 

Tahapan ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan, yaitu kegiatan refleksi (reflecting). Kegiatan refleksi ini sangat 

tepat dilakukan ketika guru dan siswa  sudah selesai melakukan tindakan, 

kemudian mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. 

Keempat  tahapan dalam penelitian tindakan tersebut merupakan kegiatan 

untuk melakukan  sebuah siklus yaitu satu putaran kegiatan beruntun yang 

kembali ke langkah semula. Jadi siklus dari tahapan penyusunan  rancangan 

sampai dengan refleksi untuk melakukan evaluasi. 
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3.1        

Model Spiral Kemmis & Taggart ( Wiriaatmadja, 2005: 66 ) 
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Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus,  

Masing-masing siklus terdiri satu  kali tindakan. Hal ini sesuai dengan perubahan 

yang ingin dicapai, sebagaimana telah didesain dalam penelitian tindakan.  

  Langkah–langkah prosedur penelitian dalam model ini siklus tersebut 

meliputi kegiatan sebagai berikut ini.  

 

1. Perencanaan tindakan 

a. Membuat skenario pembelajaran dengan menggunakan metoda diskusi. 

b. Membuat lembaran observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar 

mengajar di kelas V SD Negeri Cimanggu I ketika menggunakan metoda 

diskusi. 

c. Mendesain alat evaluasi belajar untuk melihat apakah siswa mampu 

memahami tentang  peristiwa disekitar proklamasi melalui penggunaan 

metoda diskusi. 

2. Pelaksanaan tindakan  

 Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini yaitu 

melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan. 

a. Tahapan Awal Pembelajaran 

1) Mengkondisikan siswa kearah pembelajaran yang baik 

2) Menyiapkan media pembelajaran yaitu  gambar tokoh-tokoh proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

3) Mengadakan apersepsi  
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4) Menyampaikan tujuan dan langkah–langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metoda diskusi.  

b. Tahapan Inti pembelajaran 

1. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dengan cara menyuruh siswa 

untuk berhitung 1 - 4 

2. Siswa mencari teman dengan nomor yang sama untuk membentuk 

kelompok 

3. Setelah terbentuk kelompok guru mempersilahkan duduk kemudian 

siswa menentukan ketua kelompok 

4. Guru membagikan LKS yang berisikan kegiatan untuk dikerjakan siswa 

5. Menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan LKS 

6. Menyimak penjelaskan yang disampaikan oleh guru 

7. Setiap siswa dalam kelompok mempelajari materi yang disediakan 

kemudian berdiskusi untuk mengerjakan LKS 

8. Guru memantau kegiatan siswa dengan berkeliling kesetiap kelompok 

dan mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan 

9. Setelah selesai berdiskusi siswa dipersilahkan untuk mempresentasikan 

hasil diskusi melalui perwakilan dari setiap kelompok 

10. Guru memberikan kesempatan kepada siswa bertanya apabila ada yang 

belum dipahami 

11. Guru memberi penegasan dengan memperjelas materi disertai 

memperlihatkan media gambar tokoh-tokoh proklamasi 
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12. Tahapan Akhir pembelajaran  

1) Mengadakan evaluasi dengan membagikan lembaran soal evaluasi 

2) Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi 

3) Siswa dengan bimbingan guru membahas soal-soal latihan. 

4) Koreksi dan perbaikan pekerjaan  

3. Tahapan Observasi 

 Kegiatan observasi dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan, yaitu sebagai 

berikut ini. 

a. Melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Merekam data secara lengkap mengenai hal–hal yang terjadi selama proses 

pembelajaran. 

4. Tahapan Refleksi  

 Refleksi merupakan bagian yang amat penting untuk memahami dan 

memberikan makna terhadap proses dan kreativitas pembelajaran (perubahan) 

yang terjadi, yang dilakukan yaitu sebagai berikut ini : 

a. Pengecekan kelengkapan data yang terjadi selama proses tindakan. 

b. Mendiskusikan dan pemaknaan data yang dilakukan antara guru, praktikan, 

dan pihak lainnya yang terlibat. 

c. Penyusunan rencana tindakan berikutnya yang dirumuskan dalam skenario 

pembelajaran dengan berdasarkan pada analisis data dari proses dalam 

tindakan sebelumnya. 
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 Refleksi penelitian dilakukan setelah tindakan berakhir, peneliti akan 

mencoba melihat/merencanakan kembali apa yang telah peneliti lakukan dan 

apa dampaknya bagi proses belajar siswa yang lebih penting pula peneliti 

akan merenungkan alasan suatu tindakan dikaitkan dengan dampaknya, 

dengan cara ini peneliti dapat mengenal kekuatan dan kelemahan dari 

tindakan yang akan dilakukan. 

 Dari hasil refleksi pembelajaran IPS ditemukan bahwa pembelajaran 

dikatakan belum berhasil apabila belum mencapai KKM yang diharapkan, 

untuk mengetahui berkhasil atau tidaknya proses perbaikan pembelajaran 

ditentukan KKM secara kuantitatif dengan nilai 70.  

E. Instrumen Penelitian 

 

 Untuk memperoleh informasi yang objektif dalam pengumpulan data 

diperoleh adanya  instrumen agar masalah yang diteliti terekam dengan baik. 

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagi 

berikut ini. 

1. Lembar Obervasi 

 Untuk mengamati dan merekam seluruh aktivitas siswa dan guru pada saat 

pembelajaran IPS kelas V SD Negeri Cimanggu 1.  Observasi yaitu suatu teknik 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan 

secara sistematis seperti yang dikatakan oleh Arikunto ( 2002: 30), “Observasi itu 

adalah  cara untuk memperoleh data prilaku yang dapat diamati selama proses 

belajar dan mengajar, yang dilakukan oleh praktikan dan observer”.  Observasi ini 
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dilakukan pada saat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

pada saat evaluasi pembelajaran, prilaku siswa yang terjadi pada saat 

pembelajaran pun menjadi objek penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

  Wawancara dilakukan pada saat penelitian berlangsung dengan tujuan 

untuk mengetahui gambaran pelaksanaan proses dan kreativitas pembelajaran IPS 

siswa kelas V SD Negeri Cimanggu 1, menurut Arikunto  (2002: 30), 

“Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan 

jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak”. Hal ini karena 

wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan hanya diajukan oleh subjek 

evaluasi. 

  Wawancara  yang  dilakukan berupa wawancara  bebas di mana responden 

mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh 

patokan-patokan yang telah dibuat subjek evaluasi. Wawancara yang dilakukan 

sifatnya fleksibel tidak mengikat dan tidak terfokus pada suatu konsep wawancara 

yang sudah dilakukan siswa. 

  Teknik wawancara ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari data atau 

informasi tentang pendapat siswa mengenai proses belajar mengajar yang dialami 

oleh siswa sebelum dan sesudah menggunakan metoda diskusi dalam pemahaman 

materi tentang peristiwa disekitar praklamasi. 

3. Soal Tes 
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 Menurut Bukhori (Arikunto, 2002: 32), “Tes adalah suatu percobaan yang 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kreativitas-kreativitas pelajaran tertentu 

pada seorang murid atau kelompok murid”. Tes yang dilakukan berupa pretest 

dan  posttest. Pretest dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa 

sebelum siklus dilakukan, sedangkan  posttest dilakukan setelah pemberian materi 

dengan menggunakan metoda diskusi  untuk melihat  bagaimana kreativitasnya. 

Kedua tes ini dilakukan yakni untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa 

sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat diberikan perlakuan 

yang tepat.  

Bentuk tes yang digunakan yaitu tes objektif dan isian. Tes ini digunakan 

agar siswa dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, sehingga siswa 

mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Soal-soal bentuk isian ini menuntut 

kemampuan siswa  mengorganisasi, menginterpretasi, menghubungkan 

pengertian-pengertian yang dihubungkannya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini berasal dari 

kreativitas wawancara, observasi, dan tes kreativitas belajar  yang dilakukan 

terhadap siswa kelas V SDN Cimanggu 1, Kecamatan Cisalak, Kabupaten 

Subang, berupa data proses dan dan data kreativitas belajar siswa.  

a. Pengolahan Data Proses  
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 Data proses diolah dengan memberikan penilaian terhadap aspek yang 

terdapat pada lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa. Pada lembar 

observasi kegiatan guru diisi dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai 

dengan kriteria deskriptor, dengan deskriptor pada masing-masing berbeda, untuk 

deskriptor kegiatan guru terlampir. Semua keterangan yang diperoleh dari setiap 

aspek dijumlahkan dan  dipresentasikan. Hal ini  dapat terlihat peningkatan 

kualitas kegiatan guru pada proses pembelajaran atau pada pelaksanaan tindakan 

dan dapat dijadikan bahan refleksi untuk pelaksanaan siklus berikutnya.  

Pada lembar observasi kreativitas siswa, masing-masing aspek yang dinilai 

memiliki skala skor 4-3-2-1-0 dengan deskriptor penilaian yaitu siswa mendapat 

skor 4 apabila empat indikator dilaksanakan,  skor 3 apabila tiga indikator 

dilaksanakan, siswa mendapatkan skor 2 apabila dua indikator dilaksanakan,  

siswa mendapatkan skor 1 apabila satu indikator dilaksanakan, dan skor 0 jika 

tidak ada indikator yang dilaksanakan.   

b. Pengolahan Data Kreativitas Belajar 

Data hasil  belajar diolah dari  tes tertulis. Dalam mengolah data hasil  

belajar, maka terlebih dahulu harus  ditentukan  aspek-aspek yang akan dinilai. 

Aspek-aspek  yang  dinilai mengacu pada indikator  menceritakan peristiwa 

penting yang terjadi disekitar proklamasi ( Peristiwa Rengasdengklok, Perumusan 

teks Proklamasi, dan Detik-detik Proklamasi). Adapun  batas ketuntasan  skor 

didasarkan pada KKM yang telah ditetapkan diawal tahun pelajaran, seperti 

terlihat dalam Tabel 3.2. berikut ini. 
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Tabel 3.2 

Rentang Nilai (Interval) pada Setiap Kriteria KKM 

 

Kriteria Tingkat Nilai 

Kompleksitas 

Tinggi 50 – 64 

Sedang 65 – 80 

Rendah 81 – 100 

Intak Siswa 

Tinggi 81 – 100 

Sedang 65 – 80 

Rendah 50 – 64 

Daya Dukung 
Tinggi 81 – 100 

Sedang 65 – 80 

 Rendah 50 – 64 

 

Tabel 3.3 

Nilai  KKM  

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Kriteria KKM 

KKM Komplek

sitas 

Intake 

Siswa 

Daya 

Dukung 

Menghargai Jasa 

dan  

Menceritakan 

peristiwa penting  
65 80 65 70 

peran tokoh 

dalam 

memproklamasik

an kemerdekaan 

yang terjadi 

sekitar proklamasi     

Yang telah dijadikan rentangan batas ketuntasan adalah dengan 

menggunakan KKM yang telah ditentukan oleh guru wali kelas V SDN Cimanggu 

I adalah  70. Siswa yang mendapat skor 70 atau lebih dikatakan siswa itu tuntas. 

Siswa yang mendapat skor kurang dari 70 dikatakan tidak tuntas. 

Langkah selanjutnya menghitung berapa siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. Dengan demikian, akan diketahui aspek mana yantg belum dicapai siswa 

sehingga dapat ditentukan  tindakan selanjutnya. 
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Deskriptor KKM 

1. Kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap kompetensi dasar/indikator 

yang harus dicapai oleh siswa. Jika tingkat kompleksitas tinggi, skor yang 

dicantumkan rendah, begitu juga sebaliknya. Tingkat kompleksitas tinggi, 

jika dalam pelaksanaanya menuntut sumber daya manusia memahami 

kompetensi yang harus dicapai siswa dan harus kreatif dan inovatif dalam 

melaksanakan pembelajarannya.  

2. Daya dukung yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan 

yang sangat dibutuhkan termasuk media pembelajaran, biaya, manajemen 

sekolah, komite sekolah dan kepedulian stakeholders sekolah. Jika daya 

dukung tinggi, skor yang dicantumkan tinggi, begitu juga sebaliknya. 

3. Intake (tingkat kemampuan rata-rata siswa) adalah didasarkan pada tingkat 

pencapaian KKM siswa pada semester atau kelas sebelumnya. 

2. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah dan 

mempelajari seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, kemudian data 

tersebut direduksi dengan jalan membuat abstraksi yaitu dengan merangkumnya 

menjadi intisari yang terjaga kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut disusun dan 

dikategorisasikan, disajikan, dimaknai, disimpulkan, dan diperiksa keabsahannya. 

G. Validasi Data 

 

Validasi data pada penelitian ini merujuk pada pendapat Hopkins 

(Wiriaatmadja, 2005: 168), yaitu sebagai berikut. 
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a. Member Check, yaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi yang diperoleh selama observasi atau wawancara dengan cara 

mengkonfirmasikan dengan guru/mitra dan siswa melalui diskusi pada akhir 

tindakan. Pada kesempatan ini peneliti mengemukakan kreativitas temuan 

sementara untuk memperoleh tanggapan, sanggahan atau informasi tambahan 

baik dari guru maupun siswa sehingga terjaring data yang benar dan memiliki 

drajat validasi yang tinggi. 

b. Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan 

membandingkan terhadap kreativitas yang diperoleh mitra peneliti secara 

kolaboratif. Selain itu dilakukan kegiatan wawancara dengan siswa dengan 

tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi siswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunakan metoda diskusi. 

c. Audit Trail, yaitu mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan 

data dengan cara mendiskusikannya dengan guru, peneliti senior, dan 

pembimbing. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan validasi 

yang tinggi.  

d. Expert Opinion, yaitu pengecekan terakhir terhadap kesahihan temuan 

peneliti kepada pakar profesional, dalam hal ini kreativitas penelitian 

dikonsultasikan kepada pembimbing, dan atau dosen untuk memperoleh 

arahan dan masukan sehingga validasi temuan penelitian  dapat 

dipertangungjawabkan. 

H. Jadwal Penelitian 



 

Unis Herlinda, 2012 
Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Melalui Diskusi Pada Pembelajaran IPS Tentang 

Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Di Kelas V SDN Cimanggu I 

: Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V SD Negeri Cimanggu I Kecamatan Cisalak Kabupaten 

Subang Tahun Ajaran 2011/2012 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 
 

NO URAIAN KEGIATAN 

BULAN 

KET MARET APRIL MEI JUNI 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Penyusunan Proposal 

Judul Penelitian 

v                   

2 Proses Perizinan 

Penelitian 

 v                  

3 Penyusunan BAB I   v                 
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14 Sidang                 v   
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