
 

 

BAB III     
METODOLOGI PENELITIAN  

A. Metode dan Pendekatan  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau classroom action research yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran di 

kelas. 

                  Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriftif adalah 

penelitian yang berusaha mendeskipsikan suatu gejala, peristiwa atau 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang (N. Sudjana & Ibrahim, 995: 

64 ). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memandang bahwa 

kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh, merupakan 

kesatuan, dan berubah. Oleh karena itu rancangan dalam tindakan ini 

tidak dapat disusun secara rinci dan baku karena disesuaikan dengan 

perkembangan selama proses penelitian berlangsung. 

        Ada beberapa cirri dari penelitian kualitatif, yaitu : 

1) Penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman makna tindakan 

manusia, dalam tindakannya dengan sesama anggota masyarakat. 

2) Penelitian ini tidak banyak memerlukan statistika. 

3) Data hasil penelitian diperoleh secara langsung, sehingga dapat 

disimpulkan sebagaimana adanya. 



 

 

4) Kesimpulan penelitian terbatas oleh konteks ruang dan waktu 

tertentu, (Sudjana & Ibrahim, 1995 ). 

 

            B.  Desain Penelitian 

1. Rencana (planning)  

          Rencana adalah tindakan yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau merubah perilaku dan sikap. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus saja, dengan 

alasan karena aspek yang diteliti adalah tingkat aktivitas belajar 

siswa. Model portofolio yang digunakan menitikberatkan pada 

portofolio proses (process oriented )   atau melihat partisipasi 

siswa pada proses belajar mengajar berlangsung serta penilaian 

produk. Pada setiap siklus terdiri dari masing-masing satu tindakan 

saja, hal ini boleh dilakukan karena berpijak pada pedoman dalam 

PTK yang menerapkan model Kemmis dan Mc Taggart (Aqib, 

2006) menyebutkan bahwa peneliti tindakan kelas menggunakan 

siklus dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan dalam setiap 

siklus terdiri dari beberapa kali tindakan. 

2. Tindakan (Action)   

         Tindakan yaitu apa yang dilakukan guru atau peneliti sebagai 

upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. 

Bahwa penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh peneliti, tetapi 



 

 

dalam proses observasi peneliti bermitra atau berkolaborasi dengan 

guru kelas, yang dibantu dengan beberapa alat yang diperlukan 

serta warga sekolah lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk 

membantu siswa agar dapat dengan mudah memahami konsep 

masalah-masalah sosial. 

3.  Observasi (Observation) 

         Observasi  memiliki dua fungsi pokok diantaranya adalah 

pertama untuk mengetahui kesesuaian pelaksanan tindakan dengan 

rencana tindakan, dan yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan 

tindakan yang sedang berlangsung yang diharapkan akan 

menghasilkan perubahan yang diharapkan. 

           d.  Refleksi 

        Salah satu aspek penting dari kegiatan refleksi adalah evaluasi  

terjadinya peningkatan dalam profesionalisasi jabatan guru. 

Dinyatakan demikian karena salah satu indikasi profesionalnya 

seorang guru adalah selalu adanya keinginan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan 

secara berkelanjutan. Untuk keperluan ini guru dituntut untuk 

berani melakukan evaluasi diri secara terus menerus dan 

termotivasi untuk memperbaiki proses pembelajaran dapat 

berkelanjutan. 



 

 

             Desain penelitian di atas, lebih jelas digambarkan dalam bagan 

berikut : 

                                          

 

        

 

 

 

 

                                                  

 

                    Gambar 3.1 

                          Spiral Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc Taggart                          
(Suharsimi Arikunto, et al. 2006: 16) 

 

            C. Lokasi dan Subjek Penelitian     

                Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gardusayang IV  

Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Jumlah siswa kelas IV pada 

Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah 21 orang, dengan perbandingan 12 

orang siswa perempuan dan 9 orang siswa laki-laki. Sekolah tersebut 

dipilih dengan alasan bahwa penulis mengajar di sekolah tersebut 

sehingga akan lebih memudahkan dalam proses penelitiannya. 

Disamping pertimbangan lain bahwa sekolah tersebut memerlukan 

inovasi dalam proses pembelajaran. 
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      D. Prosedur Penelitian 

                             Prosedur yang ditempuh dalam penelitian tindakan kelas ini 

terdiri dari dua siklus. Pada setiap siklus terdiri dari empat tindakan. 

Pelaksanaan setiap siklus disesuaikan dengan perubahan yang ingin 

dicapai.  

                            Tahapan penelitian tindakan kelas ini terdiri atas :                      

a) Perencanaan (planing), b) Pelaksanaan (action), c) Observasi 

(observe),   dan   d) Refleksi (reflection) dalam setiap siklus. 

                  1).  Siklus 1                

                                 Pada pembelajaran siklus I ini dipersiapkan  mengenai hal-

hal penunjang yang diperlukan seperti Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), Lembar observasi, 

catatan lapangan, Format penilaian fortofolio (process oriented) 

untuk siswa yang digunakan selama tindakan, alat peraga, dan alat-

alat lain yang mungkin dibutuhkan, seperti lembar soal untuk 

evaluasi atau tes . Dalam Siklus I tindakan pembelajaran yang 

dilakukan bertujuan untuk menanamkan konsep dan contoh-contoh 

masalah-masalah sosial. 

      2). Siklus II 

                Dalam siklus II tindakan yang dilakukan dalam 

pembelajaran bertujuan untuk menanamkan kepada siswa tentang 

penyebab, akibat  dan cara-cara mengatasi masalah-masalah sosial 



 

 

yang terjadi di lingkungan setempat. Pada pembelajaran siklus II 

ini hal-hal yang perlu dipersiapkan tidak jauh berbeda dengan 

persiapan pada siklus I. Diakhir pembelajaran pada siklus II ini 

setelah siswa melaksanakan tes, siswa diberikan angket yang 

tujuannya untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam siklus II ini tindakan 

pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang penyebab, akibat dan cara-cara 

mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungan setempat. 

E. Instrumen Penelitian 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, observasi, 

angket, dan wawancara. Penelitian ini difokuskan kepada peningkatan 

hasil belajar IPS pokok bahasan masalah-masalah sosial siswa kelas IV 

SD Negeri Gardusayang IV menggunakan  metode portofolio. 

    1). Tes 

                  Tes Formatif berfungsi sebagai umpan balik (feed Back) 

penyempurnaan proses belajaran mengajar, dan membantu kesulitan 

belajar siswa dalam mengusai materi pembelajaran. Sehubungan 

dengan fungsi tes formatif, maka tes formatif dikenal pula sebagai 

tes yang bersifat diagnostik. Dalam artian tes formatif diarahkan 

untuk mendiagnosa dan memperbaiki kesulitan belajar siswa 

(kelompok & individual). 



 

 

                2). Observasi 

    Obsevasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

terhadap aktivitas diskusi kelompok siswa, dan hasil belajar.  

Observasi dilakukan oleh observer yang bertujuan untuk menilai 

aktivitas siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Observer dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar kelas IV 

karena beliau mengetahui tentang keadaan sehari-hari siswanya dan 

memudahkan peneliti didalam memadukan hasil temuan selama 

kegiatan belajar mengajar. Pedoman observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti sendiri dan dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing sebelum digunakan.  

                3). Wawancara 

        Wawancara adalah  sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 76 ) Wawancara dilakukan antara guru 

(peneliti) dengan observer , sedangkan kepada siswa diberikan 

angket untuk mengetahui sejauh mana tanggapan siswa tentang 

metode pembelajaran portofolio..  

                4). Catatan lapangan 

Catatan lapangan adalah salah satu alat penilaian untuk 

mencatat mengenai kegiatan-kegiatan penting yang terdapat dalam 



 

 

proses pembelajaran dan dibuat oleh peneliti kemudian diisi oleh 

observer dalam hal ini yang menjadi observer adalah guru kelas IV 

SDN Gardusayang IV kecamatan Cisalak kabupaten Subang.  

                 5). Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam penelitian tindakan kelas ini untuk melihat aktivitas 

siswa dalam pembelajaran  serta meningkatkan pemahaman siswa 

dalam konsep masalah sosial, maka diberikan lembar kerja siswa 

(LKS) yang dikerjakan secara berkelompok. Tujuannya adalah untuk 

lebih mempermudah dan memperjelas penyampaian materi serta 

pemahaman siswa tentang masalah-masalah sosial.  

                 6). Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. ( Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 124)  

 Angket dibuat untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap  

proses pembelajaran  disajikan hasilnya dalam bentuk tabel berisi 

tentang efektifitas rencana pelaksanaan pembelajaran IPS SD dan 

tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran tersebut. Angket ini 

diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan. 

 



 

 

             F. Pengolahan dan Analisis Data  

         Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian melakukan 

analisis terhadap data tersebut. Analisis data merupakan usaha (proses) 

memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan data untuk 

menjawab masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Proses 

analisis dimulai dari menelaah seluruh data yang terkumpul kemudian 

semua data dideskripsikan, dengan menampilkan hasil dalam 

persentase dan digambarkan dalam tabel atau diagram. Setelah itu, 

peneliti melakukan refleksi dan disimpulkan. Data yang diperoleh pada 

setiap tindakan penelitian dianalisis dengan menggunakan prinsip 

triangulasi.  Menurut Denzim (Solihin,2003), prinsip triangulasi 

adalah sebagai berikut : 

1) Data penelitian berdasar dari sumber 

2) Melakukan studi kasus dari fakta berdasarkan masing-masing 

sumber data 

3) Melihat hubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. 

    Beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data 

dengan menggunakan prinsip triangulasi sebagai berikut : 

1) Menyeleksi Data 

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan data yang 

refresentatif yang dapat menjawab fokus penelitian dan 

memberikan gambaran tentang hasil penelitian. 



 

 

2) Mengklasifikasikan data 

        Pengelompokan data yang telah diseleksi dengan cara 

mengklasifikasikan data berdasarkan tujuan untuk memudahkan 

pengolahan data dan pengambilan keputusan berdasarkan 

persentase yang dijadikan pegangan. 

3) Mentabulasikan Data 

         Setelah data diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian, 

kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk 

mengetahui frekuensi masing-masing alternatif jawaban yang satu 

dengan yang lain, juga untuk memudahkan dalam membaca data. 

                Untuk menganalisis data lebih lanjut, langkah-langkah untuk 

pengolahan datanya sebagai berikut : 

1) Tes 

      Untuk mengolah data hasil tes formatif dari setiap siklus 

menggunakan dua tahap pengukuran, yaitu : 

a. Tahap pertama dengan menggunakan skor   

       Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai evaluasi 

belajar siswa pada setiap siklus. Acuan yang digunakan 

untuk tahap pertama ini adalah dengan memberikan skor 

dengan rentang antar 0-20 untuk jawaban 1 soal. 

             b. .Tahap kedua dengan menafsirkan nilai rata-rata kelas 



 

 

        Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan 

pembelajaran secara klasikal, menggunakan rumus : 

n

N
X

∑=  

Keterangan : 

Nilai Rata-rata kelas  

 n   = Jumlah siswa 

∑ =N Total nilai yang diperoleh siswa 

2) Pedoman Observasi Siswa 

Pedoman observasi siswa ini diisi oleh guru atau observer selama 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung, khususnya dalam kegiatan 

diskusi kelompok dan diskusi kelas. Dalam lembar observasi ini 

terdapat beberapa item dalam tahap pembelajaran portofolio. 

Untuk mengukur keberhasilan pembelajarannya digunakan rumus 

persentase sebagai berikut : 

%100x
Si

Sr
P =  

 
Keterangan : 
P =    Persentase aktivitas siswa  

Sr =    Skor yang diperoleh 

Si =    Skor ideal / maksimal       
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