
 

Ade Iwan Sumantri, 2014 
Penggunaan Pendekatan Spiral  Untuk Meningkatkan Prestasi  Belajar Siswa  Dalam Mata 
Pelajaran Ips Kelas Iv 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas 

(PTK) pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang 

bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin selanjutnya 

dikembangkan oleh ahli – ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robbin McTaggart, 

John Elliot, Dave Ebbutt, dan sebagainya. 

 PTK dilakukan dengan diawali oleh suatu kajian masalah secara sistematis. 

Kemudian hal tersebut dijadikan dasar kajian untuk mengatasi masalahnya itu 

sendiri. Dalam proses pelaksanaan rencana yang telah disusun, kemudian 

dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang dipakai sebagai masukan untuk 

melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada tahap upaya dan perbaikan rencana 

tindakan selanjutnya (Iskandar 2011: 3) 

Hopkins (Wiraatmadja, 2007:11) penelitian tindakan kelas (PTK) untuk 

membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi 

dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dan ilmu 

pendidikan dengan kerja sama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. 

 Kunandar, (2008) Penelitian tindakan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru atau bersama – sama dengan orang lain yang bertujuan untuk 

memperbaiki/meningkatkan mutu proses pembelajaran dikelasnya. 

(http://marwanhamid.wordpress.com/2012/11/17/marwan/) 

 PTK merupakan suatu bentuk refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh 

peserta – pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan 

keadilan praktik – praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik – 

praktik tersebut ( Kemmis dan Taggart, 1998). 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/21/penelitian-tindakan-kelas-part-

ii/) 

http://marwanhamid.wordpress.com/2012/11/17/marwan/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/21/penelitian-tindakan-kelas-part-ii/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/21/penelitian-tindakan-kelas-part-ii/
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McNiff (Suharsimi, 2008: 106) menegaskan bahwa dasar utama bagi 

dilaksanakannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah untuk perbaikan, 

tindakan-tindakan yang direncanakan merupakan fokus dari PTK dan juga 

merupakantindakan alternatif yang direncanakan oleh guru. Tindakan-tindakan ini 

diimplementasikan dan selanjutnya dievaluasi agar dapat diketahui bahwa 

tindakan tersebut memang dapat memecahkan masalah yang sedang dialami oleh 

guru. 

(http://peteka-guru.blogspot.fr/2012/04/penelitian-tindakan-kleas-ptk.html) 

Dalam penelitian ini di lakukan oleh peneliti terhadap masalah yang ditemui 

dalam proses pembelajaran di kelas dengan melibatkan partisipan 

(observer) dengan melihat kondisi kelas untuk mencapai suatu tujuan yang lebih 

baik. 

Penelitian ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran sesungguhnya. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai guru 

yang menggunakan pendekataan spiral untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Arikunto dalam Iskandar (2011:3) ada beberapa syarat bagi seorang guru atau 

dosen untuk melakukan Penelitian tindakan kelas (PTK) , sebagai berikut : 

a. Penelitian tindakan kelas (PTK) harus tertuju atau mengenai hal – hal yang 

terjadi didalam pembelajaran (bukan pembelaaran bisaa) dan diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dikelas. 

b. Penelitian tindakan kelas (PTK) tidak boleh mengganggu tugas proses 

pembelajaran 

c. Penelitian tindakan kelas (PTK) oleh guru atau dosen (pendidik) menuntut 

dilakukan pengamatan secara terus menerus, objektif, dan sistematis, 

artinya dicatat atau direkam dengan baik sehingga diketahui dengan pasti 

keberhasilan yang diperoleh peneliti serta penyimpangan yang terjadi. 

Hasil pengamatan tersebut dijadikan landasan untuk menentukan tindak 

lanjut yang harus diambil segera oleh peneliti 

d. Penelitian tindakan kelas (PTK) hendaknya konsisten dengan 

rancangannya yang telah dibuat, dan masalah yang dikaji benar – benar 

masalah yang dihadapi guru atau dosen didalan proses pembelajaran 

e. Penelitian tindakan kelas (PTK) harus dilakukan sekurang – kurangnya 

dalam dua siklus tindakan yang berurutan atau secara simultan. Informasi 

dari siklus sebelumnya sangat menentukan untuk rancangan tindakan 

siklus selanjutnya. Oleh karena itu siklus 2, 3 dan seterusnya tidak dapat 

dirancang sebelum melakukan siklus yang pertama 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/
http://peteka-guru.blogspot.fr/2012/04/penelitian-tindakan-kleas-ptk.html
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f. Penelitian tindakan kelas (PTK) terjadi secara wajar, tidak mengubah 

aturan yang sudah ditentukan, dalam arti tidak mengubah jadwal yang 

berlaku. Tindakan yang dilakukan tidak boleh memilih siswa dalam kelas, 

tetapi harus melakukan tindakan pada semua siswa dalam kelas tersebut 

g. Penelitian tindakan kelas (PTK) hendaknya dimulai dengan masalah yang 

sederhana, nyata dan tajam 

h. Penelitian tindakan kelas (PTK) harus benar – benar menunjukan adanya 

tindakan yang dilakukan oleh peneliti terhadap sasaran tindakan, yaitu 

peserta didik yang sedang belajar 

i. Penelitian tindakan kelas (PTK) bertujuan untuk membelajarkan guru, 

dosen atau pendidik lainnya, serta peserta didik agar meningkatkan 

kemauan dan kompetensi berfikir kritis, sistematis dan inovatif 

j. Penelitian tindakan kelas (PTK) harus menjadikan focus perbaikan dan 

peningkatan mutu atau kualitas proses dan hasil pembelajaran 

2. Karakteristik PTK 

 Sebagai paradigma sebuah penelitian tersendiri, jenis penelitian tindakan 

kelas (PTK) memiliki karakteristik yang relatif agak berbeda jika dibandingkan 

dengan jenis penelitian yang lain. Penelitian tindakan kelas setidaknya memliki 

karakteristik antara lain : 

a. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional 

b. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaanya 

c. Penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi 

d. Bertujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek 

instruksional 

e. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus 

  

Richart Winter dalam iskandar (2011:24) ada enam karakteristik penelitian 

tindakan kelas (PTK), yaitu : 

a. Kritik Refeksi 

b. Kritik Dialektis 

c. Kolaboratif 

d. Resiko 

e. Susunan Jamak 

f. Internalisasi Teori dan Praktik 

3. Jenis – jenis penelitian tindakan kelas (PTK) 

 Ada empat jenis penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu : PTK diasnogtik; 

PTK partisipan; PTK empiris; dan PTK eksperimental (Chein, Cook, dan 

Harding:1990) dalam (Madya, Suwarsih:2006:66). 
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4. Tujuan 

Suhardjono dalam Iskandar (2011:33) tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) 

adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil 

pembelajaran, memecahkan atau mengatasi msalah di kelas, mencari jawaban 

atau solusi ilmiah mengapa masalah tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan, 

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik (guru atau dosen), dan 

menumbuhkan budaya akademik.   

Adapun lebih rincinya adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan agar guru atau tenaga 

kependidikan dapat memperbaiki mutu kinerja atau meningkatkan proses 

pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat pada 

terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban oleh guru. 

Dengan demikian PTK merupakan salah satu cara yang strategis dalam 

memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan layanan pendidikan atau 

pembelajaran.  

b. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk mengembangkan 

kemampuan/keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan yang 

nyata dalam proses pembelajaran pada kelasnya dan di sekolahnya sendiri.  

c. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat digunakan sebagai alat untuk 

memasukkan novasi pembelajaran kedalam sistem yang ada karena sulit 

dilakukan oleh upaya pembeharuan yang dilakukan pada umumnya. 

5. Manfaat 

Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut : 

a. Mohammad Asrori (2007:15) menyatakan bahwa manfaat Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dapat dikaji dari beberapa pembelajaran dikelas. 

Manfaat yang terkait dengan komponen  pembelajaran antara lain : 

1) Inovasi pembelajaran 

2) Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas  

3) Peningkatan profesionalisme guru 
(http://zulfaidah-indriana.blogspot.fr/2013/07/manfaat-penelitian-tindakan-kelas-

ptk.html) 

b. Sukayati (2008: 13) manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terkait 

dengan pembelajaran hampir sama dengan yang disampaikan oleh 

Mohammad Asrori antara lain mencakup hal-hal berikut: 

1) Inovasi, dalam hal ini guru perlu selalu mencoba, mengubah, 

mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar 

mampu merencanakan dan melaksanakan model pembelajaran 

yang sesuai dengan tuntutan kelas dan zaman. 

http://zulfaidah-indriana.blogspot.fr/2013/07/manfaat-penelitian-tindakan-kelas-ptk.html
http://zulfaidah-indriana.blogspot.fr/2013/07/manfaat-penelitian-tindakan-kelas-ptk.html
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2) Pengembangan kurikulum ditingkat kelas dan sekolah, PTK dapat 

dimanfaatkan secara efektif oleh guru untuk mengembangkan 

kurikulum. Hasil-hasil PTK akan sangat bermanfaat jika digunakan 

sebagai sumber masukan untuk mengembangkan kurikulum baik 

ditingkat kelas maupun sekolah. 

3) Peningkatan profesionalisme guru, keterlibatan guru dalam PTK 

akan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses 

pembelajaran. PTK merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan oleh guru untuk memahami apa yang terjadi di kelas dan 

cara pemecahannya yang dapat dilakukan. 
(http://zulfaidah-indriana.blogspot.fr/2013/07/manfaat-penelitian-tindakan-kelas-

ptk.html) 

 Dari berbagai anggapan para ahli dapat disimpulkan bahwa manfaat dari PTK 

adalah untuk mengetahui sebab dan menemukan jalan keluar agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga dapatmenemukan solusiuntuk 

memcahkan masalah yang dihadapi di kelas dan dapat memperbaiki hasil belaar 

siswa.  

6. Model – model penelitian tindakan kelas 

 Ada beberapa model penelitian tindakan kelas (PTK) yang dapat diterapkan 

dalam dunia pendidikan, diantaranya : (a) model Kurt Lewin, (b) Model Kemmis 

dan Mc Taggart, (c) Model John Elliot, dan (d) Model Dave Ebbut 

 Model penelitian tindakan kelas yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

model Kemmis dan Mc Taggart. Konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt 

Lewin dan dikembangkan oleh Kemmis & Mc Taggart adalah komponen acting 

dan dengan observing dijadikan menjadi suatu kesatuan. Kemmis & Mc.Taggart 

(1988) pada kenyataannya kedua komponen tersebut merupakan dua kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan karena kedua kegiatan harus dilakukan dalam satu 

kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu kegiatan dilakukan, kegiatan 

observasi harus dilakukan sesegera mungkin. Bentuk model Penelitian Tindakan 

Kelas oleh Kemmis & Taggart seperti terdapat pada gambar 1.a. 

http://buatptk.blogspot.fr/2012/03/penelitian-tindakan-kelas-classroom.html 

 

http://zulfaidah-indriana.blogspot.fr/2013/07/manfaat-penelitian-tindakan-kelas-ptk.html
http://zulfaidah-indriana.blogspot.fr/2013/07/manfaat-penelitian-tindakan-kelas-ptk.html
http://buatptk.blogspot.fr/2012/03/penelitian-tindakan-kelas-classroom.html
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Adapun tahapan prosedurnya, digambarkan seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gambar 1.a. siklus pelaksanaan kegiatan tindakan) 

 Model Kemmis & Taggart bila dicermati pada hakekatnya berupa perangkat – 

perangkat atau untaian-untaian dengan suatu perangkat terdiri dari empat 4 

komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untaian – 

untaian tersebut dipandang sebagai suatu siklus. Oleh karena itu siklus adalah 

putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Banyaknya  siklus dalam penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini terdiri dari 

II siklus dan setiap siklus terdapat dua kali pertemuan. 

Uraian tahapan tindakan setiap siklus, sebagai berikut: 

a. Tahapan Perencanaan (planning) adalah merencanakan program tindakan 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Tahapan Tindakan (acting) adalah pembelajaran yang dilakukan peneliti 

sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa. 
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c. Tahapan Pengamatan (observing) adalah pengamatan terhadap siswa 

selama pembelajaran berlangsung.  

d. Tahapan Refleksi (reflection) adalah kegiatan mengkaji dan 

mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat 

dilakukan revisi terhadap proses pembelajaran selanjutnya.  

Berikut jadwal pelaksanaan tindakannya yang telah disusun oleh peneliti 

berdasarkan jumlah siklus: 

Tabel 3.a 

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Tindakan 

 
 

 

KEGIATAN 
TANGGAL PELAKSANAAN 

Juni Juli Agustus - November Desember 

Pengesahan Proposal 
    

1. Pelaksanaan Siklus I 

Tindakan  

   

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Tindakan  
  

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Draft Hasil 

Laporan Penelitian      

Pembuatan laporan Skripsi 
 

   

B. Subjek penelitian 

Subyek dalam peniltian ini adalah siswa kelas IV SDN  Anjatan 1. Jumlah 

siswa 35 siswa dengan perbandingan jumlah siswa perempuan 17 dan jumlah laki 

– laki 18. Pertimbangan peneliti mengambil subyek penilitian tersebut karena 

melihat dari hasil evaluasi siswa kelas III (subyek penelitian yang naik kelas IV) 

dan kelas IV sebelumnya memiliki nilai yang rendah dalam mata pelajaran IPS 

pada materi pokok membaca peta. 

C. Tempat Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri Anjatan 1, 

kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Peneliti mengambil lokasi atau tempat 

ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut sehingga memudahkan 
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dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penlitian yang sangat 

sesuai dengan profesi peneliti. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Format wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden atau sumber data dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap 

muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah dan 

peserta didik kelas V SDN Anjatan 1 untuk mendapatkan informasi masalah yang 

dihadapi oleh kelas IV sebelumnya dan hasil observasi Kepala Sekolah di kelas 

IV sebelumnya.  

2. Lembar Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dalam 

penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data mengenai aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Dalam hal ini penulis membutuhkan rekan sejawat yang 

menjadi observer. Aspek-aspek yang diamati melalui observasi berupa: 

- Proses pembelajaran berkesinambungan dengan RPP 

- Keaktifan siswa bertanya dan menjawab pertanyaan 

- Temuan lapangan yang dapat membantu untuk memperbaiki siklus 

selanjutnya 

3. Angket 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap pembelajaran dengan 

pendekatan spiral. 

4. Tes 

Untuk mendapatkan data hasil belajar siswa untuk mengukur perubahan 

prestasi siswa tentang materi membaca peta lingkungan setempat dengan 

pendekata spiral. 
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E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Langkah dalam teknik pengumpulan data adalah pengumpulan semua data 

yang telah terkumpul berdasarkan dari instrumen penelitian diantaranya : hasil 

Observasi, tes, wawancara, dan angket. Data-data tersebut diberi identitas 

berdasarkan jenisnya sehingga memudahkan interpretasi data. Selanjutnya 

melakukan interpretasi terhadap keseluruhan data hasil pelaksanaan tindakan 

kelas.  

Adapun teknik pengumpilan data dapat diuraikan dalam bentuk table dibawah 

ini : 

Tabel 3.b 

Teknik Pengumpulan Data 

No Teknik  Data Alat Keterangan 

1 
Wawancara  Pemikiran, konsep, dan 

pengalaman 

Pedoman 

wawancara 

Sebelum 

tindakan 

2 

Observasi 
Perilaku dan interaksi 

social 

Pedoman 

Observasi, 

catatan berkala  

Dilakukan saat 

tindakan 

berlangsung 

3 

Questioner 
Respon pengalaman dan 

persepsi 
Angket 

Dilakukan 

sebelum dan  

setelah tindakan 

4` 
Tes Keterampilan, 

kompetensi 
Tes 

Dilakukan di 

akhir tindakan 

 

1. Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) analisis data dilakukan oleh peneliti 

sejak awal, pada setiap aspek kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini tahap 

analisis awal adalah untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan (SD 

Negeri Anjatan 1) utnuk merumuskannya sebagai latar belakang masalah. 

Bodgan dan Taylor dalam Iskandar (2011:74) analisis data sebagai proses 

yang mencari usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. 

Gay dalam Iskandar (2011:74) analisis data dilakukan dengan menguji 

kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. 

Patilimia dalam Musfiqon (2012:155), peneliti perlu memperhatikan beberapa 

hal dalam melakukan analisis kualitatif, yaitu : transkip wawancara, transkip 

diskusi kelompok, catatan lapangan dan pengamatan, catatan harian peneliti, 

catatan kejadian penting dari lapangan, anotasi catatan berisikan istilah dilapangan 
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yang tidak dikenal oleh pembaca dan perlu dijelaskan, memo dan refleksi peneliti, 

rekaman video, kamera, gambar. 

 

a. Analisis data Kualitatif 

Miles dan Huberman dalam Iskandar (2011:74) analiss data kualtitatif tentang 

mempergunakan kata – kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas 

atau dideskripsikan. 

Sugiyono dalam Iskandar (2011:74) analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan (observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, 

memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Untuk data kualitatif dalam laporannya berupa kata – kata atau kalimat yang 

dirancang (disusun) oleh peneliti. Untuk analisis data kualitatif ini lebih berat 

karena peneliti dituntut berfikir kreatif untuk menyusun kata – kata dari data – 

data yng terkumpul dan menarik kesimpulan dari analisis data tersebut. 

b. Analisis data Kuantitatif  

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskipriskan data dengan melihat 

aspek rata – rata (mean), varian data, atau modus data dalam penelitian. 

Yatim Riyanto dalam Musfiqon (2011:170) jenis analisis data dengan 

menggunakan statistic deskriptif memiliki karakteristik seperti berikut : (1) table 

distribusi frekuensi; (2) penyajian dalam bentuk grafik; (3) tendensi sentral (mean, 

modus, median); (4) variabilitas. 

Dalam analisis data kuantitatif instrument utamanya adalah rumus – rumus 

statistic. Mengoperasi rumus – rumus statistik menjadi langkah utama dalam 

analisis data kuantitaif berbeda dengan data kualitatif yang alat analisisnya adalah 

peneliti itu sendiri. 

1) Menghitung nilai proses pembelajaran 

a) Penilian peneliti sebagai guru 

Teknik untuk menghitung penilaian terhadap guru ada pada isntrumen 

penelitian dimana kriterianya adalah sebagai berikut : 

Jumlah point 3 s/d 5  = kurang baik 

Jumlah point 6 s/d 8 = kurang 
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Jumlah point 9 s/d 11 = baik 

Jumlah point 12 = sangat baik 

b) Penilaian peserta didik 

Penilaian kegiatan peserta didik saat proses kegiatan pembelajaran dengan 

instrument. Dan kriterianya adalah sebagai berikut : 

Jumlah point 4 s/d 7  = kurang baik 

Jumlah point 8 s/d 11 = kurang 

Jumlah point 12 s/d 15 = baik 

Jumlah point 16 = sangat baik 

2) Menghitung nilai rata – rata kelas, dengan rumus : 

X =  ∑N 

          n 

Keterangan : 

∑N  = Total nilai yang diperoleh siswa 

X   =  nilai rata – rata kelas 

n =  banyaknya siswa 

3) Menghitung presentase ketuntasan belajar siswa: 

TB =  ∑S≥71 x 100 % 

n 

Keterangan : 

∑S≥71 = Jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari atau 

sama dengan 71 (KKM) 

TB = Ketuntasan belajar siswa 

n = Banyaknya siswa 

100% = bilangan tetap untuk menjadikan persen  


