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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatiif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan 

perilaku yang diamati dan penelitian kuantitatif merupakan prosedur penelitian 

menghasilkan data angka berdasarkan hasil tes keseluruhan siswa. Sedangkan 

jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan beberapa siklus dimana setiap siklusnya 

terdiri dari 4 komponen dan dua kali pertemuan dalam proses pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas ini berpedoman pada model Kemmis dan Mc. Taggart. 

Hal ini karena model Kemmis dan Mc. Taggart berorientasi pada 4 alur penelitian  

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi) dan refleksi serta 

perencanaan kembali untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan guru kelas V 

SDN I Temuguruh-Banyuwangi dan teman sejawat yang membantu mencatat 

semua hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 

dilakukan agar semua data dapat terkumpul secara lengkap. Kehadiran peneliti 

dalam penelitian ini memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor hasil penelitian dalam 
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pembelajaran. Pada saat guru mengajar, peneliti sebagai observer. Sedangkan 

peran guru dalam penelitian ini yaitu sebagai pelaksana dan observer pada saat 

peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN I Temuguruh-Banyuwangi yang 

beralamatkan di. Jalan Sultan Agung No. 54 Temuguruh, Kecamatan Sempu, 

Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini telah dilaksanakan  pada semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017 pada 13−25 Maret 2017. Penentuan waktu penelitian 

mengacu pada kalender akademik sekolah.  

 

D. Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah kelas V SDN I Temuguruh-

Banyuwangi  yang berjumlah 19 orang, terdiri dari 10 siswa perempuan dan 9 

siswa laki-laki. Siswa di kelas V ini dipilih sebagai subjek penelitian karena 

ditemukan permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti yang telah 

dipaparkan pada latar belakang. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah proses pembelajaran IPA 

dengan model pembelajaran experiential dan peningkatan pemahaman belajar 

IPA. Data dari proses pembelajaran IPA dengan penerapan model pembelajaran 

experiential tersebut, sumber datanya diambil dari guru, siswa, teman sejawat, dan 

dokumen. Sumber data dari guru model ini untuk melihat penerapan model 

pembelajaran experiential, sumber data dari siswa untuk melihat respon siswa 

dalam penerapan model pembelajaran experiential, sumber data dari teman 
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sejawat untuk melihat penerapan model pembelajaran experiential secara 

komprehensif, baik dari siswa maupun dari guru atau peneliti, dan dokumen untuk 

melihat keselarasan antara rencana yang telah dibuat oleh guru dengan penerapan 

model pembelajaran experiential yang dilakukan.  

Data dari peningkatan pemahaman belajar IPA, sumber datanya diambil 

dari siswa. Oleh karena itu untuk mengukur pemahaman siswa yaitu dengan 

melihat hasil tes siswa sebelum dilakukannya tindakan dan setelah dilakukannya 

tindakan. Dilakukannya tes tersebut untuk melihat perbedaan pemahaman siswa 

sebelum dan setelah diberikan tindakan dengan penerapan model pembelajaran 

experiential. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi 

terbuka yaitu observasi yang dilakukan dengan menggambarkan situasi kelas 

selengkapnya sehingga urutan-urutan kejadian tercatat semua. Observasi 

dilakukan untuk mengamati penerapan model pembelajaran experiential pada 

pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya oleh guru dan respon siswa saat guru 

menerapkan model pembelajaran experiential tersebut.  

2. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dimana 

wawancara menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan 

memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan selain itu wawancara ini berguna 
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untuk menemukan jawaban yang lebih terbuka dari pihak yang diajak wawancara 

dimintai pendapat dan ide-idenya. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa 

sebelum dan setelah dilaksanakannya penerapan model pembelajaran experiential. 

Wawancara yang dilakukan bersama guru bertujuan untuk mendapatkan informasi 

proses pembelajaran dan respon siswa selama mengikuti pembelajaran IPA serta 

untuk mendapatkan saran tentang pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti baik 

berupa kendala, keberhasilan maupun perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

Wawancara dilakukan juga dengan siswa menitikberatkan pada tanggapan siswa 

sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

experiential. Penentuan wawancara siswa ini menggunakan sampel berdasarkan 

nilai siswa dan wawancara peneliti dengan guru yaitu dengan memilih kategori 

tinggi, kategori sedang, dan kategori kurang.  

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh teman sejawat. Hasil 

pencatatan lapangan digunakan untuk melengkapi data. Catatan lapangan ini tidak 

ada pedoman secara khusus, catatan tersebut memuat data dari segala perbuatan 

peneliti/guru dan siswa selama proses pembelajaran tentang proses pembelajaran 

IPA dengan model pembelajaran experiential.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa  

suatu kegiatan atau peristiwa telah terjadi. Dokumen bisa berwujud tertulis, 

gambar, maupun audio visual. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu 

berupa RPP, hasil tes siswa, foto dan video kegiatan pelaksanaan penelitian 

tindakan di kelas dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 
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Dokumentasi tersebut untuk mengamati keselarasan antara rencana yang dibuat 

dengan penerapan model pembelajaran experiential yang dilakukan.  

5. Tes 

Tes yang dilakukan oleh peneliti kepada siswa adalah tes tertulis. Tes 

dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan. Tes tersebut untuk mengetahui 

tingkat pemahaman belajar IPA siswa sebelum dan sesudah dilakukannya 

tindakan dengan penerapan model pembelajaran experiential.  Hasil tes tersebut 

juga digunakan untuk menghitung nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar 

siswa.  

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi terdiri atas lembar observasi penerapan model 

pembelajaran experiential oleh guru dan respon siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi guru dan siswa digunakan untuk mengamati 

penerapan langkah-langkah model pembelajaran experiential dalam pembelajaran. 

Komponen lembar observasi guru dalam penerapan model pembelajaran 

experiential dan lembar observasi respon siswa dalam penerapan model 

pembelajaran experiential diantaranya adalah (1) pengalaman konkret; (2) 

observasi refleksi, (3) konseptualisasi abstak, (4) percobaan aktif. Observer 

mengamati penerapan model pembelajaran experiential yang dilakukan oleh guru 

dan respon siswa dengan menjawab “Iya” atau “Tidak” kemudian setiap poin 

komponen diberikan keterangan penjelasan jawaban yang telah diberikan.   
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2. Lembar Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mewawancarai guru dan siswa kelas V SDN I Temuguruh-Banyuwangi. 

Wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara semi terstruktur yang 

dilakukan setelah dilakukannya tindakan. Lembar wawancara guru sebelum 

tindakan terdapat 6 pertanyaan. Komponen tersebut meliputi: (1) proses 

pembelajaran IPA; (2) model/metode yang digunakan; (3) media yang digunakan; 

(4) respon siswa terhadap pembelajaran IPA; (5) pemahaman belajar IPA siswa; 

(6) hasil belajar IPA siswa. Sedangkan lembar wawancara guru setelah tindakan 

terdapat 8 pertanyaan. Komponen tersebut meliputi: (1) proses pembelajaran IPA 

dengan model pembelajaran experiential; (2) respon siswa terhadap pembelajaran 

IPA; (3) pemahaman (terjemahan, interpretasi, dan ekstraplorasi) belajar IPA 

terhadap model pembelajaran experiential; (4) hasil belajar IPA siswa.  

Lembar wawancara siswa sebelum tindakan terdapat 4 pertanyaan. 

Komponen tersebut meliputi: (1) proses pembelajaran IPA; (2) keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran IPA; (3) penggunaan media IPA; (4) kesulitan dalam 

pembelajaran IPA. Sedangkan pada lembar wawancara siswa setelah tindakan 

terdapat 9 pertanyaan. Komponen tersebut meliputi: (1) pembelajaran IPA; (2) 

cara mengajar guru; (3) pendapat siswa terhadap IPA dengan model pembelajaran 

experiential; (4) pemahaman siswa terhadap IPA dengan model pembelajaran 

experiential. 
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3. Soal Tes 

Penelitian ini menggunakan tes tertulis yaitu dalam bentuk soal pilihan 

ganda dan essay dengan pertanyaan-pertanyan seputar cahaya dan sifat-sifatnya 

untuk mengukur pemahaman belajar siswa sesuai dengan penerapan model 

pembelajaran experiential. Soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal pilihan ganda 

dan soal essay terdiri dari 5 soal. Penilaian tes kemampuan siswa dalam 

pemahaman belajar IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya ditunjukkan dengan 

angka. Berikut merupakan kriteria penilaian tes siswa: 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Tes Siswa 

Nilai Predikat 

87 – 100 Sangat Baik 

73 – 86 Baik 

56  – 72 Cukup 

45  – 55 Kurang 

0  – 44 Kurang Sekali 

                Sumber : Suharsimi (2015, 98) 

H. Teknik Analisis Data  

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini diantaranya hasil observasi, wawancara, tes, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengolah data adalah : 

1. Analisis Kualitatif 

Data dari proses pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

experiential berdasarkan hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi siswa akan dikumpulkan dan setelah itu data tersebut akan dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
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verifikasi/penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-

hal pokok, dan mengfokuskan ke hal-hal yang penting sehingga mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang 

diperlukan. Setelah data direduksi, maka diperlukan penyajian data berupa 

berntuk uraian singkat atau bagan yang akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika data 

semua sudah terkumpul, maka selanjutnya membuat penarikan kesimpulan yang 

akan menjawab rumusan masalah yaitu proses penerapan model pembelajaran 

experiential. Kesimpulan ini juga menghasilkan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.  

2. Analisis Kuantitatif 

Data dari peningkatan pemahaman belajar IPA dilihat dari hasil tes siswa 

dianalisis menggunakan analaisis kuantitatif, dimana analisis kuantitatif bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau presentase ketuntasan belajar siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung pada tiap siklusnya, dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes subjektif pada akhir siklus.  

Zainal (2009:204) mengemukakan bahwa analisis data dapat dihitung 

dengan menggunakan statistik sederhana sebagai berikut: 

a. Penilaian Rata-Rata 

Cara menghitung penilaian rata-rata kelas terhadap tes sebagai berikut : 

 

 

Keterangan  :  

x = Nilai rata-rata 

x = 
∑𝑋

∑𝑁
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X = Jumlah semua nilai siswa 

N = Jumlah siswa 

b. Data Ketuntasan Belajar Siswa  

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan : 

P = Persentase  

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa Klasikal 

Tingkat 

Ketuntasan % 
Nilai Huruf Bobot Predikat 

87 – 100 A 4 Sangat Baik 

73 – 86 B 3 Baik 

56  – 72 C 2 Cukup 

45  – 55 D 1 Kurang 

0  – 44 E 0 Kurang Sekali 

 Sumber : Suharsimi (2015, 98) 

I. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas dikatakan berhasil apabila terdapat minimal 75% 

dari keseluruhan siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 

sebesar 73. Kriteria keberhasilan ini mengacu pada pedoman kriteria keberhasilan 

yang dipakai oleh guru yang bersangkutan, yaitu guru kelas V SDN I Temuguruh-

Banyuwangi. Artinya peserta didik dikatakan berhasil apabila ia menguasai atau 

dapat mencapai nilai diatas 73.  

 

 

 

 

 

P = 
 ∑𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 
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J. Prosedur Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus membuat rancangan 

penelitian terlebih dahulu. Dalam penelitian ini rancangan penelitian terdiri dari 

beberapa siklus sesuai dengan hasil yang diharapkan, dimana setiap siklus terdiri 

dari dua pertemuan. Apabila setelah dilakukan tindakan siklus I dan II ternyata 

belum berhasil maka dilakukan siklus selanjutnya sampai kriteria keberhasilan 

tercapai.  

Kusnandar (2011:96) mengemukakan bahwa model Kemmis Mc Taggart 

memiliki 4 alur penelitian. Model penelitian Kemis dan Mc. Taggart  ini memiliki 

tiap-tiap siklus kegiatan yang terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan 

(planing), pelaksanaan tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi 

(reflection). Dalam model penelitian ini sesudah siklus selesai diterapkan, 

khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan 

ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian seterusnya, 

atau dengan beberapa kali siklus.  Adapun alurnya dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur dalam PTK model Kemmis dan Mc Taggart 

(Kusnandar, 2011:96) 
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 Berikut merupakan alur penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan 

model Kemmis dan Taggart pada siklus 1: 

1. Perencanaan (planing) 

a. Melakukan observasi dan pertemuan dengan guru kelas untuk menemukan 

masalah. 

b. Menentukan materi yang sesuai dengan permasalahan. 

c. Menetapkan model pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan di 

sekolah. 

d. Membuat RPP sesuai dengan model pembelajaran experiential. 

e. Membuat lembar kerja siswa 

f. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 

g. Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

h. Menentukan waktu penelitian. 

2. Pelaksanaan tindakan (action) 

a. Pengalaman Konkret 

1) Siswa diberikan pertanyaan mengenai pengalaman yang pernah dialami.  

2) Siswa diberikan kesempatan untuk mengamati lingkungan/peristiwa yang 

ada di sekitar dengan bimbingan guru. 

3) Siswa menceritakan pengalaman dengan pengamatan yang dilakukan 

dengan bimbingan guru 

b. Observasi Refleksi 

4) Siswa merefleksi pengalaman/pengamatan yang dilakukan 
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c. Konseptualisasi Abstrak

5) Siswa mengonseptualisasi pengamatan yang telah dilakukan dengan

bimbingan guru

d. Percobaan Aktif

6) Siswa dibagi menjadi 3 kelompok.

7) Siswa diberikan lembar kerja siswa  dan guru mendemonstrasikan

kegiatan percobaan yang dilakukan.

8) Siswa melakukan percobaan aktif.

9) Siswa menyajikan hasil percobaan aktif ke dalam tulisan/laporan.

10) Siswa merumuskan kesimpulan hasil percobaan aktif.

11) Siswa mempresentasikan hasil diskusi percobaan aktif.

12) Siswa didorong untuk memberikan penjelasan dari percobaan aktif yang

telah dikonsepkan.

3. Observasi

Pada tahap observasi dilakukan bersamaan pada waktu proses 

pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi penelitian tindakan kelas 

dilakukan oleh observer dengan menggunakan lembar obsevasi untuk mengetahui 

proses penerapan guru dalam menggunakan model pembelajaran experiential, 

respon siswa dalam penerapan model pembelajaran experiential dalam 

pembelajaran, hasil catatan lapangan saat pembelajaran berlangsung dan hasil 

wawancara dengan guru dan siswa setelah dilakukannya proses pembelajaran. 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan mencatat 

hasil belajar yang diperoleh dari evaluasi hasil belajar IPA setelah siklus tindakan 

dilaksanakan. 
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4. Refleksi (reflection) 

Tahap refeleksi peneliti ini melakukan analisis data dengan melakukan 

kategorisasi dan penyimpulan data yang terkumpul dalam tahapan pengamatan. 

Tahap refleksi ini peneliti juga melakukan evaluasi terhadap kekurangan atau 

kelemahan dari implementasi tindakan sebagai bahan dan pertimbangan untuk 

perbaikan siklus berikutnya. 


