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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian dan jenis penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan dua 

jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif 

untuk hasil berupa deskriptif sedangkan kuantitatif berupa angka. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas disebut 

dengan classroom action research yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat refleksi dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. 

Untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran dikelas secara lebih 

berkualitas sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik(Asrori,2007:5).  

 

3.2 Desain Penelitian  

Proses pelaksanaan tindakan kelas ini  didesain model dari Kemmis & Mc. 

Taggar (dalam Akbar,2009:28), yang perangkatnya terdiri dari empat komponen 

yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Model 

penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 
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Siklus 1:  --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus 2:  --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus 3:  --------------------------------------------------------------------------- 

Gambar  3.1 Tahapan PTK, Kemmis & Mc. Taggar (dalam Akbar,2009:28) 

 

  

1.Planning-1 

2. Acting & observing-1 4. Revise Plan-1 

3. Reflecting 

4.Planning-2 

 5. Acting & observing-2 7. Revise Plan-2 

6. Reflecting-2 
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3.3 Konteks Penelitian 

a. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Paseraman II yang beralamat 

di Desa Paseraman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 4 april 2016. Penelitian tindakan ini dilakukan 

bertahap hingga memperoleh peningkatan hasil belajar yang diinginkan. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas V SDN Paseraman II Desa 

Paseraman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang berjumlah 16 siswa 

yang terdiri dari 12 siswa putra dan 4 siswa putri. Kondisi keadaan fisik siswa 

adalah sehat jasmani dan rohani (tidak berkebutuhan khusus). 

 

3.4 Jenis Tindakan 

Prosedur PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dilaksanakan melalui empat 

tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Keempat tahapan yang saling berkaitan 

tersebut disebut dengan siklus. Kegiatan PTK ini menggunakan metode PTK 

kolaborator dengan acuan siklus yang dikembangkan oleh Kemmis & Taggart. 

Jumlah siklus yang dilakukan pada penelitian ini ditentukan oleh ketercapaian 

tujuan penelitian. Adapun penjabarannya sebagai berikut :  

3.4.1 Perencanaan  

Perencanaan adalah persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas. Adapun yang dilakukan peneliti pada tahap 

perencanaan yaitu: 
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1) Menentukan tujuan pembelajaran. 

2) Merancang tujuan pelaksanaan pembelajaran ( RPP). 

3) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS Menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

4) Menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

5) Membuat lembar kerja siswa (LKS). 

6) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

7) Menyusun instrument penelitian yang akan digunakan dalam siklus PTK. 

Instrumen yang digunakan selama penelitian sebagai berikut: 

a. Lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran 

b. Lembar observasi aktivitas guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.4.2 Pelaksanaan 

Pada tahap ini, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

disusun dan direncanakan oleh peneliti. Tahap pelaksanaan tindakan kelas berupa 

penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) IPS dengan menggunakan media kargawan. Satu siklus 

terdiri dari dua kali pertemuan, jika siklus I belum berhasil dengan maksimal 

maka peneliti akan melakukan refleksi yaitu siklus II, dan begitu seterusnya. 

3.4.3 Pengamatan / Observasi 

Tahap ketiga ini adalah tahap observasi atau pengamatan. Kegiatan ini 

dilakukan oleh guru atau peneliti terhadap proses pembelajaran di kelas dan aktivitas 

siswa dalam belajar. Dalam tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan oleh peneliti. 



34 
 

3.4.4 Refleksi 

Tahap ini merupakan tahap akhir untuk mengidentifikasi hal-hal yang belum 

terlaksana dan masih merupakan kesulitan siswa yang perlu ditindak lanjuti melalui: 

1. Mendiskusikan langkah-langkah yang akan ditempuh bersama guru kelas  untuk 

mengatasi hambatan atau gangguan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. 

2. Merangkum dan menganalisis hasil observasi.  

3. Menganalisis hasil lembar kerja siswa dan hasil evaluasi siswa. 

Jika penelitian pada siklus I belum berhasil mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah SDN Paseraman II Kecamatan 

Arjasa Kabupaten Sumenep untuk mata pelajaran IPS yaitu 70, maka akan 

dilanjutkan pada siklus II  dengan menggunakan langkah-langkah yang ada pada 

siklus I. Apabila  siklus II tidak berhasil juga maka akan dilanjutkan lagi pada siklus 

selanjutnya dengan perbaikan sesuai masukan dari hasil refleksi siklus sebelumnya. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulam data merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan 

data dan mengetahui kondisi di lapangan atau sekolah yang akan digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Berikut di bawah ini macam-macam teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain : 

3.5.1 Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengamati proses pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V SDN Paseraman II Kabupaten Sumenep dan mengamati atau mengumpulkan 

data tentang kejadian-kejadian yang tampak dalam proses pembelajaran, kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal-soal, kerjasama dalam diskusi kelompok dan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil pekerjaannya. 
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Pada penelitian ini terdapat 2 orang observer yaitu teman sejawat dan guru 

kelas yang mengawasi aktivitas siswa dan peneliti (saat mengajar/menerapkan 

metode pelajaran) ketika proses pembelajaran berlangsung. 

3.5.2 Wawancara 

 Wawancara digunakan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

hasil penyebaran angket dan observasi awal. Wawancara ini dilakukan kepada 

guru kelas dan beberapa siswa yang diambil secara acak sederhana untuk 

memeberikan pendapat mengenai proses pembelajaran berlangsung melalui 

penggunaan media kargawan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan tes. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa 

arsip RPP, hasil observasi, hasil pekerjaan siswa yang dapat memberi informasi 

data, tugas, dan hasil tes. Selain itu dokumen digunakan untuk memberikan 

gambaran secara visual mengenai kegiatan siswa dalam bentuk foto-foto aktivitas 

siswa dalam kelas di SDN Paseraman II Arjasa Sumenep. 

3.5.4 Tes 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

digunakan untuk mengukur kemampuan hasil belajar IPS proklamasi  

kemerdekaan Republik Indonesia Tes ini diberikan di awal (pretest) sebelum di 

beri perlakuan dan di akhir (posttest) sesudah di beri perlakuan dengan 

menggunakan menggunakan media kargawan. Bentuk soal yang diberikan adalah 

soal isian dan uraian. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2010:203). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

  Lembar observasi digunakan untuk mengetahui segala kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Aspek yang diamati antara 

lain: mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru, merespon dan menjawab 

pertanyaan guru, berdiskusi/ bertanya pada guru atau siswa lain, berdiskusi 

dengan kelompok, melaksanakan simulasi (termasuk menggunakan atau 

mengamati media yang telah disediakan), menyampaikan ide/ 

mempresentasikan hasil kerja. Pengamat menuliskan skor kategori dengan 

interval 1 (kurang sekali), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik) dan 5 (baik sekali) 

dengan cara melingkari angka yang telah tertera di kolom interval skor. 

2. Lembar Observasi Aktivitas Guru  

Selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, aktivitas guru/peneliti diamati 

oleh dua orang pengamat yaitu guru kelas V dan teman sejawat sebagai observer. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas guru dalam 

mengajar dan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang terdiri dari 

lembar observasi dan penilaian ketrampilan aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Pengamat menuliskan skor kategori dengan interval 1 (kurang sekali), 2 (kurang), 3 

(cukup), 4 (baik) dan 5 (baik sekali) dengan cara melingkari angka yang telah tertera 

di kolom interval skor. 
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3. Lembar Soal Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dalam 

proklamasi  kemerdekaan Republik Indonesia mennggunakan media kargawan. 

Tes ini diberikan disetiap akhir siklus sesuai materi pelajaran yang diajarkan 

dengan memberikan butir soal. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPS. 

4. Lembar Wawancara 

Wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Wawancara 

ini dilakukan dengan tanya jawab dengan guru dan siswa. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung sebelum dan setelah penerapan pembelajaran 

proklamasi  kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan media kargawan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan tujuan mengetahui ada tidaknya perubahan 

tentang hasil belajar siswa pada setiap siklus, skor tes pada setiap siklus 

dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) perseorangan dan 

klasikal. Skor yang diperoleh dari setiap akhir siklus selanjutnya dinyatakan 

dalam bentuk persentase yang menyatakan ketuntasan belajar secara klasikal 

menurut ketentuan dari SDN Paseraman II Kabupaten Sumenep 

1. Secara perseorangan siswa telah tuntas belajar apabila kriteria ketuntasan 

minimal mencapai skor tes minimal 70 untuk mengetahui ketuntasan belajar 

secara individual digunakan rumus sebagai berikut: 
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2. Secara klasikal dianggap tuntas belajar apabila telah mencapai 70% dari 

jumlah siswa yang mencapai daya serap minimal 70. Ketuntasan belajar 

klasikal siswa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan belajar klasikal = 
∑                 

∑                 
        

 

Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam %  

Tingkat Keberhasilan   Kategori 

>80%     Sangat tinggi 

60-79%      Tinggi 

40-59%     Sedang 

20-39%     Rendah 

20%          Sangat rendah 

 

(Aqib, dkk., 2010:41) 

 

 

 


