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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian tindakan 

kelas  (PTK). Artinya bentuk penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas. 

Penilitan tindakan kelas (PTK) dalam terminology bahasa Inggris lazim disebut 

“Clasroom Action Research”. Yaitu bentuk penelitian yang bercirikan pada kegiatan 

partisipatif dan kolaboratif. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Kasbolah (1999:14) 

bahwa sebagai dasar Lewin (yang mempopulerkan penelitian tindakan kelas) 

menekankan pentingnya kolaboratif dan partisipatif. Penelitian yang dilaksanakan 

oleh para praktisi pendidikan untuk meningkatkan praktek pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas bertujuan memecahkan 

masalah-masalah setempat sesuai di suatu sekolah atau lebih khusus lagi pada 

pembelajaran dan di suatu kelas tertentu, dengan menggunakan metode ilmiah. 

Penelitian jenis ini dilakukan untuk memperbaiki suatu proses atau memodifikasinya 

melalui suatu perbaikan praktek dengan menerapkan teori-teori yang ada. PTK 

merupakan suatu penelitian yang bertujuan unruk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pembelajaran (Kasbolah, 1999:29). 

Kasbolah (1999:24), menyatakan bahwa ada satu ciri yang mungkin terdapat 

padaa PTK yaitu penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. Penelitian 

tindakan kelas kolaboratif merupakan penelitian yang didalamnya  terdapat kerjasama 

antara peneliti dan guru kelas. Pendekatan ini diciptakan untuk menciptakan adanya 
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hubungan kerja kesejawatan. Sedangkan penelitian tindakan kelas partisipatif 

merupakan penelitian tindakan kelas yang pada pelaksanaannya melibatkan guru 

kelas. Lebih lanjut dikatakan PTK adalah penelitian yang merupakan suatu rangkaian 

langkah-langkah (a spirit of steps). Setiap langkah terdiri atas empat tahap yaitu, 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam roses penelitian tindakan kelas 

di buat siklus-siklus sebagai langkah untuk mengadakan tindakan. Setelah satu siklus 

diadakan refleksi untuk mengadakan tindakan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya 

rangkaian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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OBSERVASI AWAL         PLANING TINDAKAN I 
(PENETAPAN FOCUS)   

 

    REFLEKSI TINDAKAN I 

 

 

 

OBSERVASI TINDAKAN I TINDAKAN I 

 

  
 PLANING TINDAKAN II 

 

 

 

    REFLEKSI TINDAKAN II 

 

      

OBSERVASI TINDAKAN I    TINDAKAN II 

 

 

    SIMPULAN 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis & Taggart, dalam 

Metode Penelitian Pendidikan SD (Ruswandi, M. Ed dkk, 2008:128) 
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Seperti yang ditunjukan pada gambar (3.1). pada tahapan-tahapan tersebut 

berfungsi saling menguraikan karena pada masing-masing tahapan meliputi proses 

penyempurnaan yang didasarkan atas hasil dari masing-masing proses tersebut. 

Setiap tahapan dilaksanakan secara terus menerus sehingga perlu pengembangan. 

Adapun yang peneliti laksanakan pada saat ini segara berganti sebanyak dua siklus. 

Jika langkah-langkah kegiatan uang akan dilaksanakan oleh peneliti 

digambarkan dengan alur pelaksanaannya sesuai menurut siklus masing-masing 

adalah sepeti pada gambar berikut. 
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Gambar 3.2 alur kegiatan penelitian 

Rencana siklus I 

1. Menindaklanjuti hasil tes awal 

2. Merencanakan pembelajaran 

3. Menyiapkan LKS 

Pelaksanaan Siklus I 
 

1. Melaksanakan KBM  

2. Melakukan tes  

Refleksi Siklus I 
1. Analisis permasalahan yang 

diberikan kepada siswa 

2. Analisis model pembelajaran 

3. Analisis proses belajar mengajar 

Rencana siklus II 

1. Merencanakan pembelajaran 

2. Menyiapkan LKS 

3. Merubah metode 

pembelajaran 

Pelaksanaan Siklus II 

1. Mengelompokan siswa 

2. Melaksanakan KBM 

3. Memberikan media 

4. Memberikan Tes 

Refleksi Penelitian II 

1. Analisis pembelajaran 
2. Analisis model pembelajaran 
3. Analisis proses belajar 

mengajar 

 
 

Hasil Penelitaian 
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Alasan pemilihan metode penelitian dengan menggunakan PTK, karena PTK 

mempunyai ciri dari prinsip yang jelas. Ciri dan prinsip tersebut sebagai berikut : 

Ciri-ciri penelitian tindakan kelas diantaranya : 

a. Permasalahan yang dijadikan sebagai bahan kajian adalah permasalahan 

yang ditemukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

artinya permasalahan bersifat situasional dan kontekstual. 

b. Permasalahan yang terpilih sebagai kajian dalam penelitian secepatnya 

dicarikan solusi, artinya langsung ditindak lanjuti dengan suatu tindakan 

yang paling mungkin dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam 

proses pembelajaran 

c. Tindakan yang telah dilakukan sebagai alternative pemecahan masalah 

ditelaah, apakah tindakan yang dilakukan dapat memecahkan masalah atau 

belum, apa kelebihan dan kelemahannya dari tindakan yang dilakukan 

d. Dalam upaya pemecahan masalah diperlukan data-data selama proses 

pembelajaran yang memungkinkan untuk dipercaya, sehingga setiap 

temuan-temuan dilampirkan secara langsung atau dideskrifsikan 

e. Setelah terkumul semua data-data yang diperlukan maka dapat dilakukan 

pengkajian untuk memperoleh kesimpulan dari setiap tindakan yang 

dilakukan, apakah tindakan tersebut dapat memecahkan masalah atau 

tidak, apa kelebihan dan kekurangan dari setiap tindakan. Setelah 

diketemukan permasalahan lainnya maka mencari solusi lain dalam 

bentuk perencanaan tindakan ulang. 

Prinsip-prinsip tindakan kelas antara lain : 



40 

 

 

a. Tidak menuntut waktu tertentu untuk pengamatan secara khusus, karena 

dalam pelaksanaan peneliti tidak mengubah jadwal yang sudah ada di 

sekolah 

b. Metoda pemecahan masalah reliable, karena pemecahan yang dilakukan 

olah para peneliti sebelumnya. 

c. Permasalahan yang berorientasi pada pemecahan masalah guru dalam 

tugas keseharian. 

B. Sasaran Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri Wangun 

Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur semester II tahun ajaran 2010-2011. 

Sasaran atau subyek penelitian yang berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 11 orang 

siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. 

Adapun alasan peneliti memilih siswa kelas IV pada sekolah ini didasarkan 

pada  beberapa pertimbangan antara lain : 

a. Sekolah tersebut merupakan tempat peneliti bekerja sebagai guru kels IV SDN 

Wangun Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur 

b. Kegiatan penelitian tidak mengganggu suasana belajar 

c. Adanya kemudahan dalam perizinan 

d. Memiliki masalah dalam memahami dan hasil belajar yang relative rendah pada 

pembelajaran IPS 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan Tindakan 
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a. Mengidentifikasi materi pembelajaran dengan menganalisis 

kompetensi, kompetensi dasar serta indicator pembelajaran untuk 

dijadikan bahan penelitian. 

b. Melakukan diskusi pemahaman tentang pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan  yang berorientasi pada lingkungan dengan 

guru-guru terkait materi permasalahan social tentang perencaan, 

pelaksanaan dan bagaimana pengevaluasiannya. 

c. Merumuskan tindakan yang akan dilaksanakan dengan menyusun 

RPP, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan media. 

d. Sumber pebelajaran lainnya juga instrument yang berupa lembar 

pengamatan, pedoman observasi dan angket. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Peneliti pada siklus I dan II melakukan tindakan yang telah 

direncanakan dengan masing-masing siklusnya dilaksanakan pre tes, 

penerapan pembelajaran lingkungan dengan penekanan pada 

pengerjaan LKS sebagai inti proses pembelajaran dan pengevaluasian 

melalui tes akhir. 

b. Melaksanakan proses pembelajaran pada tahap pelaksanaan juga 

dilaksanakan observasi/pengamatan langsung mengenai keadaaan 

kreatifitas siswa pada saat berjalannya proses  pembelajaran dan 

pengamatan atas keefektifan pembelajaran. 
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c. Bagian akhir tahapp pelaksanaan juga dilakukan pengisian angket 

tentang efektivitas pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran 

lingkungan pada materi permasalahan social tersebut. 

3. Pengamatan  

Secara esensial, ciri penelitian tindakan adalah prosedur yang disusun 

untuk menangani masalah konkrit yang ada dilapangan. (Waseno dalam 

Supartini 2003:46). Hal ini berarti proses langkah-langkah terus dipantau 

oleh peneliti. Pengamatan terhadap tindakan ini menggunakan instrumen 

pengumpulan data yang telah ditetapkan. Pengamatan dilakukan secara 

terus menerus mulai dari siklus I samapai siklus berakhir (Siklus II) 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan bagian yang sangat penting untuk memahami, 

memaknai proses, dan hasil perubahan yang terjadi sebagai  akibat adanya 

tindakan. Jika dirinci Fungsi dari Refleksi adalah : 

a. Melakukan analisis tentang tindakan yang telah dilakukan. 

b. Mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dengan pelaksanaan 

tindakan yang telah dilakukan. 

c. Membahas kendala-kendala yang telah ditemukan berkaitan dengan 

tindaknan yang dilaksanakan. 

d. Melakukan intervensi, pemanaan, serta menyimpulkan data untuk 

selanjutnya dilihat relevansinya dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Data yang diperoleh pada setiap siklus yang berupa hasil pre tes, postes, 

pekerjaaan siswa pada LKS, data observasi dan angket ditabulasi untuk 
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kemudian direfleksikan berpa sajian data dengan memperhatian masukan dari 

rekan-rekan guru serta dosen pembimbing sebagai dasar pelaksanaan siklus 

berikutnya agar berjalan lebih baik serta adanya pencapaian hasil belajar yang 

lebih baik pula. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh kebenaran yang obyektif dalam pengumpulan data, 

penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data yaitu : angket, wawancara, 

lembar observasi, dan LKS. Data mentah yang dikumpulkan melalui angket, 

wawancara, observasi, dan LKS dirankaikan dan dideskripsikan  dalm bentuk matrix 

data. Untuk memudahkan interpretasi data, semua data yang terkumpul dikategorikan 

dengan penumbuhan kode sehingga dapat memberikan penjelasan dan makna hasil 

temuan. 

Tekhnik angket digunakan peneliti untuk mengetahui tanggapan siswa dalam 

belajar IPS. Angket ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

dengan tiga pilihan yaitu : ya, tidak, atau tidak tahu, beserta alasannya. 

Tekhnik wawancara dilakukan sebagai alat untuk pengumpulan data 

pencatatan data, informasi atau pendapat dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

lisan kepada siswa. Jenis wawancara yang digunakan adalah pembicaraan formal 

yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancara 

berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pembelajaran menggunakan Pendekatan 

Cntectual Teaching and Lerning Berwawasan Lingkungan dalam meningkatkan hasil 

belajar sisa sehingga dapat diketahui. 
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Tekhnik observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan tindakan 

pembelajaran IPS melalui Pendekatan CTL. Pengamatan dilakukan secar terbuka dan 

dikatahui siswa serta dilakukan pada proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan 

untuk melihat peristiwa yang terjadi. Tekhnikk observasi ini dilakukan secara terus 

menerus dalam setiap siklus. Kejadian selama proses belangsung, berguna untuk 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Resmini (dalam Purwanti 2002:41). 

Menjelaskan bahwa catatan lapangan dalam penelitian pendidikan berkaitan dengan 

interaksi belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Interaksi yang 

teramati dan tercatat memuat perilaku praktisi saat melaksanakan perencanaan 

pembelajaran, dalam hal itu dikaitkan dalam perencanaan yang telah disusun. Adapun 

perilaku yang dicatat berkaitan dengan kesesuaian antara perilaku belajar yang 

dilaukan siswa dan perilaku yang diharpakan sebagai indicator ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. 

Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) dibuat berdasarkan tujuan yang ingin 

dicapai, biasanya didasarkan pada materi yang diajarkan dapat berupa suruhan, 

pertanyaan ataupun melengkapi. Aaalks digunakan untuk memperoleh data tentang 

pemahaman dan keterampilan siswa pada waktu pemeblajaran berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Angket  

Pengguanan angket dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai reaksi terhadap pemelajaran IPS melalui Pendekatan 

Contectual Teaching and Learning (CTL) berwawasan lingkungan, proses 
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pembelajaran seama pembelajaran berlangsung, reaksi siwa terhadap 

penampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui PENdekatan CTL 

Berwawasan Lingkungan. 

Pemberian angket kepada siswa setelah siswa mengikuti pelajaran. 

Instrument yang utama dalam penelitian ini adalah angket, namun ada 

keuntungan dan kelemahannya menurut Arifin dan Riyanto (dalam 

Kosdiana 2002:31) menyatakan bahwa keuntungan dan kelemahan angket 

yaitu : 

Keuntungan angket : 

a. Secara psikologis responden tidak merasa terpaksa sehingga 

responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh 

hubungan dengan peneliti atau penilai. 

b. Dalam waktu singkat dapat diperoleh data yang relative banyak. 

c. Mengheat tenaga, waktu dan biaya jika dibandingkan dengan metode 

wawancara. 

 Kelemahan angket. : 

a. Dengan adanya bentuk (susunan), pertanyaan yang sama untuk 

responden yang sangat heterogen, maka penafsiran pertanyaan akan 

berbeda-eda sesuai dengan latar belakang social pendidikan, dan 

sebagainya. 

b. Hanya dapat diterapkan bagi responden yang bias baca tulis, tidak 

dapat dilakukan untuk golongan masyarakat yang buta huruf. 
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c. Apabila respnden tidak memahami pertanyaan/tak dapat menjawab, 

akan terjadi kemacetan dan mungkin responden tidak akan menjawab 

seluruh angket. 

d. Jawaban terhadap angket dapat diisikan orang lain, jika peneliti tidak 

dapat mengontrol waktu responden mengisi angket. Sehingga siswa 

bisa saja menjawab atau mengisi pertanyaan yang sebenarnya idak 

sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada waktu melaksanakan 

kegiatan belajar. Dengan demikian, jawaban siswa tidak sepenuhnya 

dapat dipercaya. 

2. Wawancara  

 Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai alat untuk 

pengumpulan dan pencatatan data, informasi atau pendapat dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada siswa secara lisan. 

 Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah suatu 

pembicaraan formal yang dilakukan secara langsung antara pewawancara 

dengan yang diwawancara. Tekhnik wawancara dalam penelitian ini 

dituukan kepada tiga kelompok siswa yang mewakili kelompok pandai, 

siswa yang mewakili kelompok sedang, dan sisa yang mewakili kelompo 

rendah. Tekhnik wawancara ini memiliki keuntungan dan kelemahan. 

Keuntungan wawancara : 

a. Dapat dilaksanakan secara langsung kepada orang yang akan 

diwawancarai sehingga data informasi yang diperoleh dapt diketahui 

objektivitasnya 
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b. Dapat memeperbaiki hasi riset yang dilakukan melalui observasi atau 

angket. 

c. Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel atau dinamis. 

 Kelemahan wawancara : 

a. Jika anggota sampai cukup besar, maka banyak menggunakan waktu, 

tenaga, dan biaya. 

b. Adakalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah sehingga 

data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. 

3. Lembar Observasi  

Peneliti menggunakan lembar observasi bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai sikap siswa dalam belajar. Sikap guru dalam 

memberikan pelajaran, serta interaksi antara siswa dengan guru juga 

antara siswa dengan siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. 

Selain itu lembar observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki atau hal-hal yang haruss 

dipertahankan dan dipertahankan pada pembelajaran selanjutnya. 

 Keuntungan observasi : 

a. Tidak perlunya biaya banyak, sudah dilakukan dan dapat digunakan 

untuk penelitian terhadap berbagai macam gejala. 

b. Tidak banyak mengganggu subjek peneliti. 

c. Dapat secara simultan melakukan pencatatan kepada observer. 

Kelemahan observasi : 
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a. Kadang-kadang memerlukan waktu yang lama, sehingga 

membosankan karena tingkah laku/gejala yang diharapakan segera 

muncul. 

b. Kadang-kadang terjadi subjektivitas dari observer. 

4. Tes Tulis 

 Digunakan unruk mengetahui tingkat penguasaan siswa yang berupaya 

untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa (kognitif) atas proses 

pembelajaran yang telah dilakukan berupa jawaban tertulis. 

5. Lembar Kerja siswa (LKS) 

 Digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap 

pelajran, baik materi yang akan dipelajari dan telah dipelajari. Tes ini 

dilakukan pada setiap siklus. 

F. Analisis Data 

Analisis merupakan proses akhir dari tiap siklus penelitian yang telah 

dilakukan yang merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. 

Pengolahan data ini diawali dengan proses pengumpulan data, pengkategorian, 

penafsiran dan penarikan kesimpulan atas data yang diperoleh. 

Adapun tekhnis dalam mengolah data tersebut, dilakukan melalui langkah-

langkah, sebagai berikut : 

a. Dalam menemukan data pretes dan postes juga LKS dilakukan dengan 

menganalisis data secara kuantitatif yakni dengan menentukan nilai rata-

rata kelas dan mempersentasikannya. 

 



49 

 

 

 Rata-rata =  ∑ skor siswa 
        Jumlah siswa 

b. Untuk hasil observasi dan angket atas pelaksanaan pembelajaran diolah 

dengan mempertasikannya. 

c. Tahap selanjutnya dilakukan analisis penafsiran data dengan 

menggunakan kategori persentasi yang disajikan dalam bentuk table. 

d. Tahap terakhir dilakukan pemeriksaan keabsahan data dan hasil penafsiran 

data disiklus pertama dijadikan pedoman pada tahap penganalisaan data di 

siklus berikutnya. 

 

 

 

 

   

  


