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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). Karena PTK sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. 

Pelaksanaan tindakan kelas (PTK) tidak mengganggu tugas pokok peneliti 

sebagai guru karena PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang 

terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Sehingga 

dengan melakukan PTK merupakan kegiatan nyata yang dilakukan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.  

Suharsimi, A (2006:3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan. 

 

Kunandar, (2008) dalam Iskandar (2011:20) penelitian tindakan 

(action resesrch) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

atau bersama-sama dengan orang lain (kolaboratif) yang bertujuan untuk 

memperbaiki/meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya. 

 

Hakikat dilakukannya penelitian tindakan kelas (PTK) adalah dalam 

rangka guru bersedia untuk mengintropeksi, bercermin, merefleksi atau 

mengevaluasi dirinya sendiri sehingga kemampuannya sebagai seorang 

guru/pengajar diharapkan cukup professional untuk selanjutnya, diharapkan 

dari peningkatan kemampuan diri tersebut dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas anak didiknya, baik dalam aspek penalaran; keterampilan; 

pengetahuan hubungan sosial maupun aspek-aspek lain yang bermanfaat bagi 

anak didik untuk menjadi dewasa. 

Dengam dilaksanakan penelitian tindakan kelas berarti guru atau dosen 

(tenaga pendidik) juga berkedudukan sebagai peneliti, yang senantiasa bersedia 

meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya. Upaya peningkatan mutu 

atau kualitas tersebut diharapkan melakukan kegiatan kajian ilmiah secara 
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sistematis, realitis, dan rasional yang disertai dengan meneliti semua aksinya 

didepan kelas sehingga gurulah yang tahu persis kekurangan dan kelebihannya.  

Ditinjau dari karakteristiknya, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

setidaknya memilki karakterstik antara lain: 

1. Didasarakn pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional; 

2. Adanya kolabolasi dalam pelaksanaanya; 

3. Penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi; 

4. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek 

instruksional; 

5. dIlaksanakan dalam rangkaian langkah beberapa siklus. 

Menurut Richart Winter dalam Iskandar (2011:24-26) ada enam 

karakteristik penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu kritik reflektif, kritik 

dialektis, kolaboratif, resiko, susunan jamak, dan intenasionalisasi teori dan 

praktek. 

Sasaran atau objek penelitian tindakan kelas adalah siswa itu sendiri, 

guru yang sedang mengajar, materi pelajaran, media atau peralatan 

pembelajaran yang digunakan, hasil pembelajaran, lingkungan pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas atau pengaturan yang dilakukan oleh pimpinan sekolah 

(Arikunto, S, dkk. 2008). 

Secara lebih rinci Iskandar (2011:33) menyebutkan tujuan penelitian 

tindaka kelas (PTK) sebagai berikut: 

1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu isi, masukan, proses, serta hasil 

pendidikan dan pembelajaran di kelas dan sekolah. 

2. Membantu guru dan dosen, serta tenaga kependidikan lainnya mengatasi 

masalah pembelajaran di dalam dan luar sekolah. 

3. Mencari jawaban secara ilmiah (rasional, sistematis, empiris) mengapa 

masalah tesebut dapat dipecahkan melalui tindakan. 

4. Meningkatkan sikap profesionalisme sebagai pendidik. 

5. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, sehingga 

tercipta perbaikan dan peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran secara 

berkelanjutan.  
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Bentuk penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan profesionalisme 

guru SD dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD, serta mampu 

menjalin kemitraan antara peneliti dengan guru SD dalam memecahkan 

masalah aktual pembelajaran IPA di lapangan. 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatan hasil 

belajar siswa dengan penggunaan media film. Penelitian Tindakan Kelas ini 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan yang tepat dan dilaksanakan secara kolaboratif.  

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah perubahan, perbaikan dan 

peningkatan pada proses pembelajaran di kelas. Penelitian Tindakan Kelas 

digambarkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah (a spiral of steps). 

Secara umum pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat digolongkan 

menjadi empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 

observasi dan tahap refleksi. 

 

B. Model Penelitian  

Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan digunakan adalah 

model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc.Taggart. Penelitian Tindakan 

Kelas  Model Kemmis dan Mc.Taggart ini menggambarkan sebuah spiral dan 

dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang dari beberapa siklus yang setiap 

siklusnya terdiri dari perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), refleksi (reflecting), dan perencanaan kembali yang tersaji dalam 

bagan berikut ini: 
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Gambar 3.1.  Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Iskandar, 2011:114) 
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Secara rincian kegiatan pelaksanaan penelitian kelas (PTK) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan merupakan yang menjelaskan apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan. 

Perencanaan tindakan pada siklus pertama harus berdasarkan pada 

identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap pra penelitian tindakan kelas 

(PTK). Rencana tindakan ini mencakup semua langkah-langkah tindakan 

secara rinci. Segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi/bahan 

ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode/tekhnik mengajar, serta 

tekhnik atau instrumen observasi/evaluasi, dipersiapkan dengan matang 

pada tahap perencaan ini. Dalam tahap ini perlu juga diperhitungkan segala 

kendala yang mungkin timbul pada saat tahap implementasi berlangsung. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama ini merupakan 

implementasi (pelaksanaan) dari semua rencana tindakan yang telah dibuat. 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama ini, yang berlangsung di dalam 

kelas, adalah realisasi dari segala teori pendidikan dan tekhnik mengajar 

yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat tindakan dilaksanakan oleh 

peneliti di kelas maka pengumpulan data yang berkaitan dengan tindakan  

dapat dilakukan oleh peneliti atau tim peneliti yang ada dalam situasi terkait. 

Acting (intervensi) dilaksanakan oleh peneliti untuk memperbaiki atau 

menjawab masalah dengan menganalisis organisasi kelas. Langkah pertama 

yang diambil oleh peneliti yakni memberdayakan siswa sehingga menajdi 

agent of change bagi diri dan kelasnya. Kelas diciptakan sebagai komunitas 

belajar (learning community). Pelaksaan tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti mengacu pada program atau rencana yang telah disepakati bersama 

teman sejawat. 
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3. Pengamatan atau Observasi Tindakan (Action Observation) 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksaan tindakan.  

Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksaan tindakan dan 

rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan 

yang dikembangkan oleh peneliti. Dalam tahap obsevasi ini guru dibantu 

oleh pengamat dari luar (sejawat/pakar). Dengan kehadiran orang lain dalam 

penelitian ini, PTK yang dilaksanakan menjadi bersifat kolaboratif. 

 

4. Refleksi Terhadap Tindakan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengkaji dan memproses data 

yang didapat saat dilakukan pengamatan/obsevasi tindakan. Dalam proses 

refleksi ini segala pengalaman, pengetahuan, dan teori instruksional yang 

dikuasai dan relevan dengan tindakan kelas yang dilaksanakan sebelumnya 

menjadi bagian pertimbangan dan perbandingan sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan yang mantap dan sahih. Proses refleksi ini memegang peran 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu PTK. Dengan 

suatu refleksi yang tajam dan terpercaya akan didapat suatu masukan yang 

berharga dan akurat bagi penentuan langkah  tindakan selanjutnya. Jika 

terdapat masalah dalam tindakan maka dilakukan tindakan ulang melalui 

siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan/observasi tindakanan refleksi tindakan sehingga 

permasalaha dapat terjawab dengan kebenaran ilmiah. Siklus ini kemudian 

diikuti oleh siklus-siklus lain secara berkesinambungan seperti sebuah 

spiral.  
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C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Tempat yang dipergunakan dalam penelitian adalah tempat peneliti 

mengajar yaitu di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Karang Mulya yang 

berada di Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. 

 

2. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Karang 

Mulya Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang berjumlah 35 orang 

yang  terdiri dari 16 orang perempuan dan 19 orang laki-laki. 

 

D. Prosedur Penelitian  

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dirancang untuk 

dilaksanakan dalam 3 siklus, dimana setiap siklusnya terdiri dari 1 kali 

pertemuan.  

Siklus I dirancang untuk dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan (2x35 menit). 

Siklus II dirancang untuk dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan (2x35 menit). 

Siklus III dirancang untuk dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan (2x35 menit). 

Setiap siklus dijalankan dalam 4 tahap, yaitu perencanaan (Planning), 

pelaksanaan (Acting), pengamatan (Observing), dan refleksi (Reflecting). 

SIKLUS 1 

1. Perencanaan  

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I dengan 

pokok bahasan Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

dan menekankan pada tujuan pembelajaran sebagai berikut: 

1) Melalui pengamatan film siswa mampu menemu-tunjukkan tiga 

contoh hewan pemakan tumbuhan dengan tepat. 

2) Melalui pengamatan film siswa mampu menemu-tunjukkan tiga 

contoh hewan pemakan daging tepat 
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3) Melalui pengamatan film siswa mampu menemu-tunjukkan tiga 

contoh hewan pemakan tumbuhan dan daging dengan tepat  

4) Melalui pengamatan film siswa mampu menjelaskan konsep hewan 

herbivora 

5) Melalui pengamatan film siswa mampu menjelaskan konsep hewan 

karnivora 

6) Melalui pengamatan film siswa mampu menjelaskan konsep hewan 

onmivora 

b. Menyiapkan sumber belajar dan merancang media pembelajaran berupa 

penggunaan media film pada mata pelajara IPA kelas IV SD tentang 

materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

c. Membuat lembar kerja siswa (LKS) berisikan kegiatan unjuk kerja siswa 

yang dilengkapi dengan format isian untuk hasil pengamatan terhadap 

film hewan dan menggolongkan hewan berdasarkan makanannya melalui 

diskusi kelompok. 

d. Membuat instrument berupa tes yaitu lembar evaluasi siswa berupa tes 

objektif bentuk pilihan ganda. Untuk mengukur peningkatan pemahaman 

siswa mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makananya. 

e. Membuat instrument non test berupa lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa untuk mengukur aktivitas guru dan siswa 

f. Diskusi tentang rencana pelaksaan tindakan dengan teman sejawat dan 

meminta satu orang untuk mengamati 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan 

rencana pembelajaran yang telah dibuat atau direncanakan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau melakukan perubahan sesuai yang 

diharapkan.  

Adapun hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan tindakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan tes awal, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makannya. 
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b. Siswa mengamati film hewan yang telah disiapkan guru 

c. Mencatat hasil pengamatan berupa contoh hewan dengan makanannya 

sesuai dengan film dan diskusi untuk menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanan yang dimakannya. 

d. Aktivitas lanjutan dapat berupa tanya jawab guna mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan, demonstrasi, 

presentasi dan mengerjakan LKS. 

e. Pemberian evaluasi pada setiap akhir pertemuan  

f. Pengisian lembar observasi aktivitas guru dan siswa (dilakukan oleh 

observer) dari awal kegiatan sampai akhir. 

g. Diskusi dengan pengamat/observer mengenai hasil pengamatannya pada 

lembar observasi 

3. Observasi  

 Kegiatan mengamati yang dilakukan peneliti bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan, untuk mendapatkan temuan-temuan penting baik 

terhadap aktivitas siswa maupun guru selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. 

Peneliti melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan sedangkan 

pengamat/observer mengamati dan mencatat seluruh kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa dari awal samapi akhir.  

4. Refleksi 

Pada tahap Refleksi peneliti dan pengamat mengkaji apa yang telah 

terjadi, apa yang telah dihasilkan, atau apa yang belum tuntas pada langkah 

pelaksanaan sebelumnya. Hasil refleksi tersebut diambil sebagai acuan 

dalam mengambil langkah tindakan selanjutnya bila dirasakan pelaksanaan 

tindakan yang telah disajikan kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan dalam proses pembelajaran selanjutnya dijadikan revisi atau 

perbaikan perencanaan yang menjadi dasar dalam merancang kegiatan pada 

siklus II. 
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Siklus II 

 

1. Perencanaan  

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan siklus II 

ini sama seperti tahapan yang dilakukan pada siklus I berdasarkan 

kekurangan dan kelemahan yang didapat pada hasil temuan pada siklus I 

dan menetukan alternatif pemecahan masalah pada siklus II serta menetukan 

bahasan yang lebih luas dari siklus I.  

2. Pelaksanaan Tindakan 

Adapun hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan tindakan siklus II 

adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat atau 

direncanakan dengan perbaikan dan perubahan sesuai refleksi siklus I. 

Dengan menyajikan contoh penggolongan hewan yang lebih variatif 

melalui media film. Sehingga diharapkan siswa lebih mampu 

menggolongkan hewan berdasarkan makanannya di kelas IV  melalui 

media film yang dirancang guru. 

b. Pengisian lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang digunakan 

untuk sumber data pada tahap refleksi 

c. Diskusi dengan pengamat/observer mengenai hasil pengamatannya pada 

lembar observasi 

3. Observasi  

 Kegiatan mengamati pada siklus II sama hal dengan pengamatan 

pada siklus I yaitu: 

a. Pengamat mencatat semua aktifitas guru dan siswa melalui lembar 

pengamatan yang telah dibuat. 

b. Peneliti mempertimbangkan apakah kegiatan siklus I ini telah sesuai yang 

diharapkan. 

4. Refleksi 

Pada tahap Refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi dan 

evaluasi data yang telah terkumpul secepatnya dalam melakukan kegiatan 
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pengamatan. Sehingga segera diketahui apakah tindakan yang dilakukan 

telah mencapai tujuan atau belum. Interpretasi atau pemaknaan hasil 

observasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan sehingga dapat 

disusun langkah perencanaan dalam siklus berikutnya. 

 

Siklus III 

 

1. Perencanaan  

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan siklus III 

ini tidak berbeda dengan Siklus I dan II dengan memperhatikan hasil 

refleksi siklus II.  

2. Pelaksanaan Tindakan 

Hal-hal yang dilakukan selama pelaksanaan tindakan siklus III adalah 

dengan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat 

atau direncanakan berdasarkan perbaikan dan perubahan sesuai refleksi 

siklus II. Dalam pelaksaan pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator dan 

selama pembelajaran siswa dibimbing untuk mencari ciri-ciri hewan dengan 

bantuan media film. 

3. Observasi  

 Kegiatan mengamati pada siklus III sama hal dengan pengamatan 

pada siklus I dan II yaitu: 

a. Pengamat mencatat semua aktifitas guru dan siswa melalui lembar 

pengamatan yang telah dibuat. 

b. Peneliti mempertimbangkan apakah kegiatan siklus III ini telah sesuai 

yang diharapkan atau belum.  

4. Refleksi 

Kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi dan evaluasi 

semua informasi yang telah diperoleh. Peneliti mengkaji, melihat, 

mempertimbangkan dan mengharapkan setelah akhir siklus III ini, hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Karang Mulya Kec. Jalancagak, Kab. Subang 
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pada mata pelajaran IPA tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya melalui penggunaan media film ini  dapat meningkat. 

 

5. Membuat Kesimpulan Hasil Penelitian 

Setelah semua proses selesai dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh kebenaran yang obyektif dalam pengumpulan data, 

diperlukan adanya instrumen yang tepat sehingga masalah yang diteliti akan 

bisa direfleksi dengan baik. 

Intstrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

instrumen pendukung yang cukup mewakili untuk keberhasilan penelitian 

pembelajaran. Diantaranya adalah : 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP digunakan untuk acuan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

denga menggunakan media film. RPP dissun berdasarkan standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang ada dalam kurikulum 

dengan mengembangkan Indikator dan tujuan pembelajaran sesuai yang 

sesuai. 

2) Tes hasil belajar siswa 

Tes hasil belajar siswa adalah serentetan pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa pada ranah kognitif mengenai 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik digunakan untuk 

tes kemampuan awal atau kemampuan akhir. Tes dalam penelitian ini 

menggunakan tes individu secara tertulis berupa tes objektif yakni bentuk 

pilihan ganda. Yang dilaksanakan pada awal dan akhir siklus sebagai 

perbandingan keberhasilan peningkatan hasil pembelajaran siswa dengan 

menggunakan media film. Selain itu dilakukan juga penilaian aspek  

keterampilan dan aspek sikap melalui pengamatan. 
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3) Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja peserta didik memuat petunjuk kegiatan yang harus 

dilakukan siswa dalam mengamati film. Yang memuat beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab dengan kelompoknya. Dalam mengisi LKS siswa 

dituntut diskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dan saling 

membatu dalam memahami materi. 

4) Lembar observasi 

Lembar observasi dilaksanakan berupa observasi dalam perencanaan 

dan observasi dalam pelaksanaan tindakan. Tekhnik observasi yang 

dilakukan penelitian ini dalam pelaksanaan tindakan adalah pengamatan 

langsung oleh teman sejawat mengenai aktivitas guru dan siswa selama 

proses pembelajaran. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri 

dari tes, observasi dan diskusi teman sejawat. 

1. Tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar yang 

dikumpulkan melalui instrumen tes berbentuk pilihan ganda yang diberikan 

pada setiap siklus. 

2. Observasi untuk mendapat data tentang aktivitas guru dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media film. Observasi 

dilakukan oleh seorang pengamat melalui lembar observasi. 

3. Diskusi teman sejawat untuk refleksi hasil siklus PTK 

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengorganisasi secara sistematis dan 

rasional guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Tahapan 

analisis data dapat dilakukan dengan cara mereduksi data yaitu berupa kegiatan 

yang berkaitan dengan memfokuskan data mentah menjadi informasi yang 

bermakna, menyajikan data tersebut dalam bentuk penjelasan yang tepat 

menggunakan tekhnik persentase. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
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dilakukan dengan menelaah semua data yang diperoleh melalui tes hasil belajar 

dan observasi sejak awal sampai akhir pelaksanaan tindakan. Jenis data yang 

didapat pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

1. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa berupa tes setiap 

siklusnya. Untuk menganalisis data kuantitatif dilakukan beberapa langkah 

beriku ini: 

a. Pengolahan tes hasil belajar 

Data mentah yang diperoleh dari tes tertulis baik di awal atau akhir 

pembelajaran diolah melalui cara penyekoran dengan menghitung nilai 

setiap siswa dan menghitung nilai rata-rata kemampuan siswa. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kognitif siswa dalam menyimak film 

mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.  

1) Untuk menghitung nilai setiap siswa dilakukan dengan pemberian 

bobot nilai pada setiap soal. Setiap jawaban soal yang benar mendapat 

bobot nilai 10. Dan setiap jawaban yang salah mendapat nilai 0. 

Sehingga nilai siswa adalah jumlah semua jawaban yang benar. Yakni 

nilai maksimal 100 dan minimal 0. 

2) Menghitung rata-rata nilai hasil belajar siswa 

Sedangkan untuk menghitung nilai rata-rata siswa didapat 

dengan cara menjumlahkan skor yang ada kemudian dibagi berapa 

banyak skor yang ada.  

 

 

 

 
Sumber: Wahyudin dkk, 2007:23) 

 

Keterangan :    ̅:   Mean atau nilai rata-rata kelas 

  : Simbol skor 

∑   Jumlah (∑ :  jumlah skor yang ada) 

  : Jumlah Peserta Tes (Banyaknya Skor ) 

 

Rumus:    ̅  
∑ 
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3) Menghitung persentase banyaknya siswa yang telah menuntaskan 

hasil belajar dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

% ketuntasan hasil belajar = 
                        

                           
          

 Sumber: Hani, 2010:34-35 

 

4) Menghitung gain nilai pre test dan post test dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Gain = skor pre test - post test 

Sumber: Hani, 2010:34-35 

 

Untuk mengukur ketuntasan dilakukan dengan mengikuti sekolah 

dengan ketentuan “siswa dinyatakan tuntas, jika nilai siswa lebih dari 

atau sama dengan 68 dan siswa dinyatakan tidak lulus, jika nilai siswa 

kurang dari 68”. Penilaian aspek keterampilan (psikomotorik) dan aspek 

sikap (afektif) dirancang oleh peneliti untuk menilai kemampuan siswa 

dalam proses pembelajaran dalam menggunakan media film. 

 

2. Data Kualitatif  

1. Lembar Observasi 

Data kualitatif diperoleh dari lembar pengatan aktifitas siswa dan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tekhnik yang digunakan 

pada lembar pengamatan ini adalah tekhnik pengamatan terbuka. Dimana 

lembar pengamatan berisikan format yang harus di isi secara bebas pada 

kolom yang telah disediaka dan tidak ada penekanan dan rincian yang 

mengarahkan pada satu jawaban. Disini pengamat benar-benar diberi 

kebebasan mengisi sesuai persepsinya. Pengolahan data kualitatif ini 

dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan pengamat jika terdapat 

jawaban pengamat yang tidak sesuai dengan pelaksanaan. Jika 

banyaknya pengamat yang menjawab aktifitas guru dan siswa sesuai 

dengan RPP dan menunjukkan nilai baik, maka aktivitas guru atau siswa 
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dalam pembelajaran sudah sesuai dengan harapan penelitian. Jika terjadi 

sebaliknya, maka aktivitas guru atau siswa dalam pembelajaran tidak 

sesuai dengan harapan penelitian. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data kualitatif secara 

keseluruhan, dapat disimpulkan apakah penggunaan media film telah 

dilaksanakan dengan baik dalam pembelajaran IPA tentang 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terhadap siswa 

Kelas IV SDN Karang Mulya Kec. Jalancagak Kab. Subang. 

 

 

 

 


