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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

tindakan kelas (PTK). Menurut Sanjaya (2013:26), penelitian tindakan kelas dapat 

diartikan sebagai pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui 

refleksi diri untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai 

tindakan terencana dalam situasi nyata serta menganalisis pengaruh dari tindakan 

tersebut. Sedangkan menurut Mulyasa (2013:34), penelitian tindakan kelas 

merupakan upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran atau memecahkan 

masalah yang dihadapai dalam pembelajaran.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kulitatif, 

pendekatan kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis 

datanya bersifat induktif/kualitatif (Sugiyono, 2013:15). Penelitian ini akan 

mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dalam bentuk kalimat. Untuk melengkapi 

data kualitatif, digunakan juga data kuantitatif yaitu untuk mengukur hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari hasil tes yang diberikan pada siswa. Menurut Mulyasa 

(2013:68), dalam penelitian tindakan kelas selalu berhubungan dengan data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka tentang hasil 

belajar siswa, sedangkan data kualitatif merupakan ungkapan yang menunjukkan 

tentang proses dan hasil belajar yang diperoleh siswa. 

3.2.  Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model yang 

dikemukakan oleh Kemmis & Mc Taggart (Arikunto, 2010:137). Penelitian  
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tindakan kelas ini terdiri dari empat tahap yaitu (1) perencanaan (2) 

pelaksanaan (3) pengamatan (4) refleksi yang diwujudkan dalam siklus-siklus. 

Tahapan-tahapan penelitian yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Siklus 1 

 

 

 

    Siklus 2 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Siklus PTK Menurut Kemmis Mc Taggart dalam 

Arikunto (2010:137) 

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian dilakukan 

secara bersiklus. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam dua siklus, 

akan tetapi jika dalam dua siklus belum mencapai target yang diinginkan oleh 

sekolah yaitu ≥70 % (ketuntasan klasikal) dari KKM yang telah ditentukan yaitu 

≥70, maka akan dilanjutkan kesiklus berikutnya. 

3.3.  Lokasi, Waktu Penelitian dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Wonokusumo, penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan November 2016 pada semester genap tahun pelajaran 
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2016/2017 dengan rentang waktu penelitian selama 2 minggu. Subjek penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa kelas III SDN wonokusumo semeseter genap 

tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 24 siswa. 

3.4.  Data dan Sumber Data  

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu:  

1. Penerapanpembelajaran di kelas melalui metode picture and picture dengan 

pendekatan saintifik tema perubahan di alam,  diperoleh dengan cara 

melakukan penilaian dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung melalui lembar penilaian observasi keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode picture and picture 

2. Hasil belajar siswa melalui metode picture and picture dengan pendekatan 

saintifik, diperoleh dengan cara melakukan penilaian setelah dilaksanakan 

evaluasi pembelajaran 

3. Aktifitas belajar siswa melalui metode picture and picture dengan 

pendekatan saintifik, diperoleh dengan cara melakukan penilaian secara 

individu kepada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung melalui 

lembar penilaian aktivitas siswa yang akan diisi oleh peneliti yang bertindak 

sebagai guru dan observer 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh. Data 

aktivitas guru mengajar bersumber dari guru. Sedangkan data aktivitas siswa, 

kemampuan menalar siswa, dan kemampuan komunikasi siswa bersumber dari 

siswa kelas III SDN Wonokusumo 
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Arikunto (2010:265) Pengumpulan data merupakan kegiatan yang 

penting dalam penelitian. Menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani 

dengan serius, supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu 

pengumpulan variabel yanng tepat. Data-data yang digunakanakn untuk 

melengkapi penelitian tindakan kelas (PTK) ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data diataranya sebagai berikut: 

1).  Observasi  

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati kegiatan yang 

nampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran tematik berlangsung. Observasi ini dilakukan 

pada saat penelitian berlangsung pada siswa kelas III SDN Wonokusumo oleh 

pengamat. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung dan juga mengamati tindakan mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan observer 

2).  Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data berbagai peristiwa 

dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Kegiatan 

dokumentasi ini peneliti dibantu oleh teman sejawat. Pada penelitian ini 

dokumentasi berupa hasil belajar dan lembar kegiatan siswa, peneliti juga 

mengumpulkan foto-foto kegiatan pada saat pembelajaranberlangsung dan data-

data yang berhubungan dengan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

metode Picture and Picturedengan pendekatan saintifik. 
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3).  Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian ini, tes yang diberikan berupa tes tertulis secara individu dalam bentuk 

lembar evaluasi. Tes dilakukan yaitu supaya dapat mengetahui hasil belajar yang 

diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Picture and Picturedengan pendekatan saintifik. 

3.6.  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Menurut Mulyasa (2013:69), dalam memilih dan mengembangkan 

instrumen harus sesuai dengan tujuan penelitian, supaya data yang dikumpulkan 

tepat dan dapat memecahkan masalah secara tepat serta mencapai tujuan secara 

efektif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1) Lembar observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati keterlaksanaan 

pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran terdiri dari dua macam yaitu lembar observasi untuk guru atau 

peneliti dan lembar observasi untuk siswa. Dalam pada lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dua observer yaitu guru kelas dan 

teman sejawat. Sedangkan lembar aktivitas siswa secara individu dilakukan 

sendiri oleh peneliti yang bertindak sebagai guru. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui keterlaksanaan kegiatan siswa dan guru, serta keaktifan (aktivitas) 

siswaselama pembelajaran berlangsung menggunakan metode Picture and 

Picturedengan pendekatan saintifik. 

 



45 
 

Tabel 3.1 Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

metode Picture and Picture oleh guru 

Interval kualifikasi 

Skror Rata-Rata kategori 
0-39% Sangat kurang 
40-54%  Kurang 
55-69%  Cukup 
70-84%  Baik 
85-100%  Sangat baik 
    (sumber :Depdiknas dalam Rasida (2009:25) 

Perhitungan persentase keterlaksanaan pembelajaran menggunakan metode 

Picture and Picture. 

Persentase keterlaksanaan=
jumlah skor yang diperoleh 

jumlah skor maksimal
×100% 

Tabel 3.2 Lembar Observasi Guru pada Keterlaksanaan Pembelajaran 

Menggunakan metode Picture and Picture dengan pendekatan saintifik 

No

. 
Aspek yang diamati  

 

Taraf 

Keterlaksanaa

n 

1 2 3 4 

1. Pra kegiatan     
a. Menyiapkan media gambar      
b. Mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa      
c. Presensi     
Kegiatan awal  

2. a. Menyampaikan tema dan sub tema yang akan 
dipelajari  

    

b. Memberikan apersepsi dan menggali pengetahuan 
awal  

    

c. Menyampaikan informasi tentang tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai siswa  

    

Kegiatan inti      
3. a. Menyampaikan konsep utama atau penjelasan 

materi kepada siswa  
    

b. Membagi siswa menjadi empat kelompok      
c. Membagikan media dan LKS kepada setiap 
kelompok  

    

d. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran  

    

e. Memberi kesempatan kepada setiap kelompok     
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untuk menyampaikan pendapat atau bertanya  
f. Membimbing siswa untuk pembagian tugas kepada 
masing-masing kelompok  

    

h. Menyuruh setiap kelompok berdiskusi membuat 
laporan  

    

i. Meminta perwakilan kelompok mengumpulkan LKS      
j. Menyuruh perwakilan kelompok untuk melakukan 
presentasi  

    

l. Membimbing siswa membahas tugas kelompok     

m. Melakukan evaluasi      

Kegiatan akhir      

4. a. Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan 
kegiatan pembelajaran  

    

b. Mengevaluasi hasil pembelajaran      
c. Menanyakan kesan-kesan selama pembelajaran      
d. Mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam      
     

 

Penilaian keterlaksanaan pembelajaran pada siswa kelas III, data dapat 

menggunakan lembar observasi sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Lembar Observasi Siswa pada Keterlaksanaan 

Pembelajaran Menggunakan metode Picture and Picturedengan 

pendekatan saintifik 

NO Aspek yang diamati Taraf 

Keterlaksanaan 

1 2 3 4 

1. Mendengarkan penjelasan dari guru dan langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran  

    

2. Berkumpul dengan kelompok yang sudah dibentuk dan 
menerima media pembelajaran serta LKS  

    

3. Melakukan pengamatan terhadap media yang sudah 
diberikan  

    

4. Bertanya jawab tentang hasil pengamatan      
5. Mencoba memasang atau mengurutkan gambar menjadi 

urutan yang logis terhadap objek yang diberikan 
    

6. Menalar hasil pengamatan dan menuliskan hasilnya     
7. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kela      
8. Mengumpulkan hasil kerja kelompok secara tertulis      
9. Membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipelajarai      
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Adapun lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dan keaktifan siswa 

secara individu yang digunakan oleh peneliti menggunakan skala nilai 1-4, 

dengan kategori sebagai berikut: 

1 :Terlaksana kurang baik (Apabila setiap aspek tidak terlihat pada kegiatan 

pembelajaran) 

2 : Terlaksana cukup baik (Apabila setiap aspek kurang terlihat pada kegiatan 

pemebelajaran)  

3 : Terlaksana dengan baik (Apabila setiap aspek cukup terlihat pada kegiatan 

pembelajaran)  

4 : Terlaksana dengan sangat baik (Apabila setiap aspek sudah terlihat pada 

kegiatan pembelajaran). 

Secara individu, aktivitas siswa dikatakan baik apabila nilai yang diperoleh 

siswa sudah mencapai persentase ≥70%. 

Tabel 3.4 Penilaian Aktivitas Siswa 

No Indikator Skala 
Penilaian 

1 2 3 4 

1. Mengamati 
a. Mengamatai objek yang diberikan oleh 

guru  
b. Mengumpulkan data yang           

diamati dari objek  

    

2. Menanya 
a. Melakukan tanya jawab dengan guru 
b. Mengajukan pendapat dan pertanyaan 

saat kelompok lain presentasi 

    

3. Menalar 
a. Melakukan percobaan untuk 

menyelesaikan permasalahan 
b. Menarik kesimpulan dari hasil 

percobaan 

    

4. Mencoba 
a. Mencoba memasang atau mengurutkan 
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gambar menjadi urutan yang logis 
terhadap objek yang diberikan 

a. Menyelesaikan soal yang telah 
diberikan guru  

5. Membentuk Jejaring  
a. Membuat kesimpulan dari hasil 

percobaan. 
b. Menyajikan hasil diskusi kelompok 

secara tertulis  
c. Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas  

    

 

Persentase aktivitas siswa pada pembelajaran tematik menggunakan metode 

picture and picture 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

 
Interval kualifikasi 

Skror Rata-Rata kategori 

0-39% Sangat kurang 
40-54%  Kurang 
55-69%  Cukup 
70-84%  Baik 
85-100%  Sangat baik 

(sumber : Depdiknas dalam Rasida (2009:25) 

Perhitungan nilai aktivitas siswa pada pembelajaran tematik menggunakan 

metode Picture and Picture dengan pendekatan saintifik menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Nilai Aktifitas  = jumlah skor yang diperoleh 

jumlah skor maksimal
×100% 

2)  Dokumentasi: Instrumen untuk mengumpulkan data tentang peristiwa 

yang didokumentasikan. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto-foto 

pada saat pembelajaran berlangsung. Tujuan penggunaan dokumentasi yaitu untuk 

mengumpulkan peristiwa selama kegiatan berlangsung.  
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3)  Tes: Tes yang diberikan dalam penelitian ini merupakan jenis tes tulis 

objektif dan uraian dalam bentuk lembar evaluasi yang digunakan untuk 

mengukur tingkat pemahaman materi yang sudah diberikan oleh guru. Tes akan 

diberikan pada akhir siklus dan dikerjakan secara individu. Melalui tes bisa dilihat 

hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal. 

3.7.  Teknik Analisis Data  

1.  Analisis keterlaksanaan pembelajaran  

Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh observer melalui lembar observasi yang sudah 

disiapkan oleh peneliti dengan cara memberi tanda ceklist (√ ) yaitu apakah 

kegiatan pembelajaran sudah dilakukan atau tidak sesuai dengan keterlaksanaan 

metode Picture and Picturedengan pendekatan saintifik. 

Adapun panduan analisis keterlaksanaan pembelajaran menggunakan 

metode Picture and Picture dipaparkan dalam tabel berikut ini:  

2.  Analisis Hasil Belajar Siswa  

Untuk melihat ketuntasan belajar yang dicapai oleh siswa dapat diketahui 

dari hasil tes evaluasi yang diberikan pada setiap akhir siklus.  

a.  Ketuntasan individu  

Ketuntasan individu dikatakan tuntas apabila siswa telah mencapai 

ketuntasan belajar jika mencapai nilai ≥70 sesuai dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah.  

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individu digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Nilai tes = skor yang diperoleh 

skor maksimal
×100% 
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b.  Ketuntasan Klasikal  

Penilaian ketuntasan klasikal merupakan penilaian yang dilihat dari jumlah 

siswa yang tuntas secara individu dibagi dengan jumlah siswa yang hadir 

mengikuti proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan pada akhir siklus untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian ini dikatakan 

berhasil apabila secara klasikal, siswa mampu mencapai tingkat ketuntasan ≥70%. 

Untuk mengetahi ketuntasan klasikal siswa digunakan rumus sebagai berikut:  

Ketuntasan Klasikal= jumlah siswa yang tuntas 

jumlah siswa yang hadir
×100% 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian hasil belajar 

 
Interval kualifikasi 

Skror Rata-Rata Kategori 

00-39%  Sangat kurang 
40-54%  Kurang 
55-69%  Cukup 
70-84%  Baik 
85-100%  Sangat baik 

(sumber : Depdiknas dalam Rasida (2009:25). 

 


