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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research), yaitu suatu metode penelitian dimana guru 

sebagai penelitinya dan dilakukan dikelasnya sendiri dengan cara merencanakan, 

melaksanakan, mengobservasi dan merefleksi pembelajaran. Adapun tujuannya  

untuk memperbaiki praktik pembelajaran guru tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswanya.  

Adapun definisi Penelitin Tindakan Kelas menurut Mohammad Asrori 

(2009:6), sebagai berikut: 

Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentuuntuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas 

secara lebih berkualitas sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 

lebih baik. 

Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas juga merupakan penelitian yang 

bersifat reparatif. Artinya, penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran agar siswa bisa mencapai hasil yang maksimal. 

 

 Dari uraian diatas, PTK sangat cocok untuk penelitian ini karena sesuai 

dengan masalah yang sering dijumpai guru di kelas. Melalui penelitian tindakan 

kelas  ini, diharrapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang selama ini 

timbul di kelas melalui tindakan-tindakan tertentu sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat. 
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B. Model Penelitian 

 Rancangan model PTK yang dilaksanakan ini adalah model spiral atau 

siklus yang diadaptasi dari Kemmis dan Taggart. Sebagaimana dikemukakan 

Hermawan et al. (2008:126) bahwa: 

... penelitian tindakan kelas bersifat siklus (berputar seperti arah jarum 

jam) dan spiral. Artinya, semakin lama kegiatan berlangsung semakin 

menigkat perubahan dan pencapaian hasilnya. ... desain Kemmis ini 

menggunakan model yang dikenal sistem spiral refleksi diri yang dimulaI 

dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali 

merupakan dasar untu ancang-ancang pemecahan permasalahan. 

 

 Pelaksanaan siklus tidak hanya satu kali melainkan sampai tercapai tujuan 

pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat sesuai dengan yang diharapkan. 

Selain itu juga, pelaksanaannya mengacu kepada prosedur pelaksanaan tindakan 

yang terdiri dari perencanaan/planning, pelaksanaan/action, observasi/observation, 

dan refleksi/reflection. 

 Pada setiap siklus terdapat: (1) perencanaan (planning) tindakan yang akan 

dilaksanakan untuk memperbaiki praktik pembelajaran dan kinerja guru dengan 

menggunakan metode Eksperimen dalam pembelajaran IPA pada onsep energi 

panas dan bunyi di kelas IV, (2) tindakan (action) yang akan dilaksanakan guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa, (3) observasi (obsevation) segala 

aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, (4) refleksi 

(reflection) dari hasil pengamatan tindakan yang dilaksanakan guna memperbaiki 

pembelajaran selanjutnya.  
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Langkah penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada bentuk 

desain PTK model Kemmis & Mc. Taggart (Hermawan et al., 2007; Fitria: 2010) 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Langkah-langkah Penelitian 
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C. Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini, akan dilaksanakan di kelas IV-D SDN 

Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Subjek peneltian adalah 

siswa SD kelas IV-D tahun pelajaran 2011/2012. Karakteristik dari subjek 

penelitian tersebut adalah:  

a. SDN Caringin berada di pinggir jalan, tepatnya Jl. Holis No. 424. 

Lokasinya cukup strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat.  

b. Karena berdekatan dengan kawasan industri tekstil (Cigondewah) 

sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai buruh dan pedagang kain. 

Dengan demikian rata-rata orang tua siswa berlatar belakang sosial “kuya” 

(kumuh tapi kaya). Hanya saja perhatian untuk segi pendidikan masih 

kurang. 

c. Siswa yang menjadi subjek penelitian sebanyak 38 orang dari jumlah 

seluruhnya 39 orang siswa, yang terdiri dari 19 orang siswa laki-laki dan 

20 orang siswa perempuan. Namun, 1 orang siswa laki-laki tidak termasuk 

subjek penelitian karena siswa tersebut berkebutuhan khusus.  

Adapun fokus dalam penelitian tindakan kelas ini adalah pembelajaran IPA 

tentang konsep energi panas dan bunyi di kelas IV SD.  
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D. Prosedur Penelitian 

 Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi Lapangan (Penelitian Awal) 

a. Mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran untuk memperoleh 

gambaran pelaksanaan pembelajaran IPA selama ini. 

b. Mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang dijumpai di kelas 

tempat penelitian. 

2. Tahap Perencanaan 

a. Menetapkan pokok bahasan yang akan dipergunakan dalam penelitian. 

b. Merancang dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

akan dilakukan sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan, 

sehingga pembelajaran lebih terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam hal ini, karena penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus maka RPP 

yang dibuat sebanyak tiga RPP. 

c. Menyusun instrumen penelitian yang berfungsi untuk merekam data-data 

yang dibutuhkan, sehingga data penelitian tersusun dengan baik. 

d. Mengonsultasikan instrumen kepada dosen pembimbing, agar instrumen 

yang dibuat memiliki kualitas yang baik. 

e. Merevisi instrumen jika diperlukan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan sebanyak 3 siklus. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 3.1.  Pelaksanaan Tindakan 

 

Siklus / Tidakan Hari/Tanggal Pelaksanaan 

I 
Rabu/  

02 Mei 2012 

II 
Sabtu/ 

26  Mei 2012 

III 
Rabu/ 

30 Mei 2012 

 

b. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. 

c. Melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang penigkatan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang konsep energi panas dan 

bunyi dalam setiap siklus, maka dilakukan tes formatif. 

d. Diskusi dengan observer untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari 

aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

4. Analisis dan Revisi 

Pada setiap siklus data yang diperoleh dianalisis sesegera mungkin 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Setelah dianalisis 

kemudian direfleksi sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam memperbaiki 

siklus berikutnya. 

5. Membuat Kesimpulan Hasil Penelitian 

Kesimpulan hasil penelitian dibuat dari hasil analisis data yang diperoleh dari 

kegiatan pada sikls I, II, dan III. 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Pembelajaran 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dibuat per siklus (siklus I,II, dan III) yang berisi standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat/bahan/sumber 

belajar, dan penilaian. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam LKS memuat kegiatan-kegiatanyang harus dilaksanakan oleh 

siswa dalam proses pembelajaran. penyajian materi dalam LKS diawali 

dengan petunjuk langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan siswa 

dan dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-prtanyaan yang 

mengarahkan siswa untuk memahami konsep IPA sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. 

 

2. Insrumen Pengumpulan Data 

a. Lembar Observasi Pembelajaran 

Lembar observasi ini digunakan untuk melihat kesesuaan antara 

perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran. juga digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu atau terjadinya suatu proses kegiatan 

yang dapat diamati. Orang yang bertugas mengisi lembar observasi 

adalah observer. 
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b. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan-temuan selama 

pelaksanaan penelitian berlangsung. Sepeerti respon siswa dan kendala 

yang dihadapi. Catatn lapangan dibuat oleh guru sekaligus peneliti. 

c. Lembar Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes akhir pada setiap 

siklus (postest). Postest ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

(hasil belajar) siswa dan sebagai bahan refleksi pembelajaran yang 

dilaksanakan untuk memperbaiki proses pembelajarab berikutnya. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

 Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data terhadap data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berupa hasil tes (postest) yang dilakukan 

pada setiap akhir siklus. Sedangkan data kualitatif berupa lembar observasi dan 

catatan lapangan.  

Prosedur analisis dari data yang  diperoleh dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengolahan data kualitatif 

Data kualitatif terdiri atashasil observasi dan catatan lapangan. Teknik 

pengolahan data yang dilakukan adalah dengan cara menafsirkan hasil 

kemudian dideskripsikan dan selanjutnya disimpulkan. 
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2. Pengolahan data kuantitatif 

Data kuantitatif berasal dari data tes (postest) pada setiap siklus, berupa 

jawaban siswa terhadap soal-soal yang diberikan guru, dengan patokan 

jawaban benar sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal tersebut. Untuk 

mengetahui  kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA pada konsep energi 

panas dan bunyi, digunakan rumus sebagai berikkut: 

 

Persentase penguasaan = jumlah skor yang diperoleh X 100% 

       Skor total 

 

Sedangkan untuk menghitung rata-rata kelas dilakukan dengan rumus: 

𝑥    =  
∑𝑥

𝑁
   

Keterangan: 

 𝑥   = rata-rata (mean) 

∑ X = jumlah seluruh skor   

N  = banyaknya subjek  

Untuk menghitung persentase jumlah siswa yang sudah mencapai KKM 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase pencapaian KKM = Jumlah siswa yang mencapai KKM  X 100% 

Jumlah siswa keseluruhan 
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Dalam menganalisis data hasil belajar siswa pada setiap siklus, maka peneliti 

menggunakan kategorisasi penilaian yang diadaptasi dari Arikunto (2009:35) 

Tabel 3.2 

Pedoman Nilai 

Nilai Kategori 

85-100 Sangat Baik 

74-84 Baik 

60-74 Cukup 

40-55 Kurang 

< 39 Sangat Kurang 

 

 

 

  


