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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan 

suatu permasalahan. Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Metode juga merupakan analisis teoritis mengenai 

suatu cara atau metode. Jadi penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan 

masalah. 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research), penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu 

jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,  

pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok 

(Sukmadinata, 2009) 

 PTK ini menggunakan model kolaborasi, artinya mengutamakan kerjasama 

antara peneliti dengan guru sebagai kolaborator. Setelah melakukan serangkaian 

observasi, peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi dan 

menghubungkan ide dengan tindakan yang akan dilakukan secara bersiklus. 

Berdasarkan pendapat Kunandar (2008:70) tindakan yang dilakukan dalam PTK 
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di setiap siklusnya terdiri dari 4 aspek, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi/ 

pengamatan dan evaluasi, refleksi. 

 Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) memiliki 

karakteristik tersendiri, karakteristik yang dikemukakan Trianto (2011,20-21) 

adalah sebagai berikut : 

1) Sustainable  

Sustainable artinya bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara terus menerus 

meskipun kegiatan penelitian telah selesai. Dalam pelaksanaanya 

dimungkinkan beberapa perubahan guna pencapaian hasil belajar siswa yang 

maksimal.  

2) Self-evaluative 

Self-evaluative merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memeriksa, mengamati dan review terhadap tindakan yang dilakukan selama 

penelitian. Evaluasi dilakukan agar setiap saat diketahui apakah tindakan 

yang dilakukan sesuai dengan rencana apakah ada ketepatan tindakan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi.  

3) Flexsible  

Flexsible mengandung arti bahwa jika dalam penelitian memerlukan beberapa 

Siklus maka jenis tindakan yang dilakukan pada masing-masing siklus untuk 

masalah yang sama dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil evaluasi. Jenis 

tindakan antara penelitian yang satu dengan yang lain pada tempat dan waktu 

berbeda juga dapat berbeda asalkan berdasarkan data referensi yang relevan. 

Oleh sebab itu, penelitian tindakan merupakan penelitian yang bersifat 

situasional dan kontekkstual.  
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 Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kolaboratif. Guru sebagai pelaksana 

lapangan, sedangkan peneliti bertindak sebagai observer. Penelitian dilakukan 

kolaboratif karena guru kelas selaku pelaksana dianggap lebih mengenal setiap 

individu siswa sehingga tidak akan memenuhi kesulitan dalam proses penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan 

Taggrad (Sumber: Akbar, 2011: 121) 

 

Dalam penelitian tindakan kelas dilakukan secara bersiklus. Setiap siklus 

meliputi beberapa tahapan, Jadi apabila pada siklus pertama belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal maka, akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 
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Pelaksanaan  

Pengamatan 

Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan Ulang 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi SIKLUS II 

SIKLUS SELANJUTNYA 
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3.2 Kehadiran Peneliti  

 Kehadiran peneliti pada proses penelitian untuk melakukan tindakan dan 

pengumpul data, selama pelaksanaan penelitian, peneliti bekerja sama dengan 

guru SDN Bocek 03 Karangploso  

 

3.3 Lokasi, Subyek dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Bocek 03 Karangploso yang terletak di Dusun 

Supiturang  kecamatan Karangploso, pada akhir semester genap tahun ajaran 

2015/2016, sedangkan subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3 

SDN Bocek 03 Semester genap tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 30 siswa, 

terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

 

3.4 Variabel dan indikator penelitian 

  Agar memperoleh hail yang sesuai dengan tujuan penelitian maka variabel 

dan indikator dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Variabel Indikator Deskriptor 

1. Aktivitas 

siswa  

1.1 Lisan 1.1.1 siswa dapat mengajukan 

         pertanyaan  

1.1.2 siswa dapat menjawab 

           pertanyaan  

1.2 Mendengarkan  1.2.1 siswa dapat mendengarkan 

         penjelasan guru  

1.2.1 siswa dpat mendengarkan 

           pendapat teman saat berdiskusi  

1.3 Menulis  1.3.1. Siswa dapat mengerjakan soal-soal  

          latihan 

1.3.2 Siswa dapat merangkum 

         penjelasan guru  

1.4 Mental  1.4.1 Siswa dapat mengingatkan 

         Pembelajaran 

1.4.2 Siswa Memecahkan soal dengan 

          baik   

2. Hasil 

belajar  

2.1. Ketuntasan 

     belajar  

2.1.1 Hasil tes setelah pembelajaran 

         dengan metode Index Card 

         Match 
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3.5 Jenis Tindakan   

 Jenis tindakan pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang akan 

dilakukan yaitu identifikasi masalah, tahapan pelaksanaan tindakan yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan pelaksanaan 

tersebut dilaksanakan pada siklus I, jika pada siklus I masih belum mencapai hasil 

yang diharapkan maka akan dilanjutkan kembali pada siklus II. Penjelasan secara 

rinci mengenai tahapan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

3.5.1 Identifikasi Masalah 

a) Observasi awal dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dan wawancara 

dengan guru kelas III tahun ajaran 2015/2016. 

b) Menentukan jadwal penelitian 

c) Menentukan subyek penelitian 

 

3.5.2 Tahapan Perencanaan Tindakan 

a) Perencanaan Tindakan 

1) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Menyiapkan materi IPA Lingkungan  

3) Menyiapkan Metode Index Card Match 

4) Menyusun Lembar kerja siswa 

5) Menyusun instrumen penelitian 

6) Menyiapkan observer untuk  mengamati proses pembelajaran dikelas yang 

meliputi aktivitasbelajar siswa dan proses dalam mengajar yang dilakukan 

guru adapun observer yang ditunjuk adalah guru kelas III SDN Bocek 03 



34 

dan teman seangkatan (Mahasiswa PGSD FKIP universitas 

muhammadiyah 3 malang ) 

 

3.5.3 Pelaksanaan Tindakan  

Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Kegiatan guru : 

1) Guru menjelaskan indikator dan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa 

2) Memberikan stimulus dan permasalahan mengenai materi IPA dan 

menjelaskan alat peraga 

3) Guru menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mencari solusi 

kepada siswa dari permasalahan yang dihadapi 

4) Guru membimbing dalam menyiapkan laporan siswa 

5) Guru memfasilitatori individu untuk mempersiapkan dan 

mempresentasikan hasil kerja Individu  

6) Guru membantu siswa untuk menyimpulkan hasil kerja yang dilakukan 

oleh kelompok 

7) Guru  memberikan post tes individual kepada semua siswa. 

 

3.5.4 Refleksi 

 Tahap ini pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan dapat digunakan 

untuk bahan pertimbanga. Tujuan pada tahapan ini adalah untuk mengetahui 

masih adakah permasalahan yang didapatkan dalam proses pembelajaran yang 

telah dilakukan. Tahap refleksi guru: 

1) Membahas serta mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran siswa. 
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2) Menilai hasil belajar siswa apakah mencapai KKM yang ditentukan, yaitu 75 

3) Sebagai bahan dasar apakah perlu diadakan siklus dua apabila siklus 1 belum 

menunjukkn hasil adanya peningkatan pemahaman pada materi sumber daya 

alam kelas III SDN Bocek 03 Karangploso maka diperlukan adanya siklus II  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

 

3.6.1  Teknik Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran 

secara cermat tentang tindakan yang sedang dilakukan dan kemudian 

mendokumentasikan pengaruh dan dampak dari tindakan tersebut. Observasi ini 

digunakan untuk mengetahui bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan 

guru pada mata pelajaran IPA di SDN Bocek 03 Karangploso. Observasi ini 

dilakukan untuk menyesuaikan perancanaan dan pelaksanaan tindakan yang akan 

dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. 

 

3.6.2  Teknik Wawancara 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan 

bahasa lisan yang baik secara tatap muka ataupun saluran media tertentu. 

Wawancara ini dilaksanakan kepada wali kelas III SDN Bocek 03 Karangploso. 

Wawancara ini guna untuk mendapatkan data-data berupa permasalahan yang 

terjadi di kelas, tingkah laku/sikap siswa, hasil belajar siswa  sebelum pelaksanaan 

penelitian. 
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3.6.3 Teknik Dokumentasi 

Analisis dokumen adalah mencermati berbagai macam data yang telah 

didokumentasikan yang berkenaan dengan objek utama penelitian. Beberapa 

macam dokumen dalam penelitian tindakan kelas yang dianalisis diantaranya, 

lembar kerja siswa, kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar di SDN 

Bocek03 Karangploso dalam bentuk foto. 

 

3.6.4 Teknik Tes 

Teknik tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa  yang 

dilakukan dengan menggunakan lembar evalusai. Adanya teknik tes yang 

digunakan dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh metode index card match terhadap hasil belajar  dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA. Tes  yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk 

pilihan ganda. 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah sebuah alat yang digunakan oleh guru selama 

pelaksanaan tindakan sehingga dapat diketahui kemampuan yang akan 

ditingkatkan dalam penelitian yang dilakukan. Instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

 

3.7.1 Lembar Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati tanpa ada keinginan untuk 

menjustifikasi sebuah teori atau menyanggahnya (Wiraatmadja, 2010:104). Pada 

penelitian ini adanya lembar observasi yang akan diberikan kepada wali kelas III 

selaku observer akan diketahui kekurangan selama pelaksanaan tindakan yang 
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dilakukan oleh peneliti dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Sehingga 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanakan tindakan pada siklus 

berikutnya. 

Adapun lembar pengamatan adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Lembar Pelaksanaan Index Card Match  

No. Aspek yang diamati Skor 

A. Persiapan  

1. 

 

Menyiapkan alat-alat media yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran 

 

2. 

 

Menyiapkan tes yang berkaitan dengan penggunaan media  

3. 

 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyiapkan diri 

dalam pembelajaran 

 

4. Memberikan pengarahan langkah-langkah siswa dalam 

pemusatan media yang akan dilaksanakan 

 

B. Pelaksanaan   

5. 

 

 

Memperagakan metode Index Card Match  

Membimbing dan melibatkan siswa dalam penggunaan dan 

pemanfaatan media 

 

6. Memberikan tugas berupa Tes yang berkaitan dengan media 

yang telah ditayangkan 

 

7. Membimbing siswa dalam pengerjaan tes  

8. Mengeksplorasi informasi dan pengetahuan sesuai materi 

pembelajaran 

 

9. Memperhatikan penyampaian materi dan penggunaan Media 

pembelajaran dari guru 

 

C. Penutup  

10. 

 

Melakukan penyimpulan bersama siswa dengan bantuan media.  

11.  Melakukan evalusi pembelajaran   

12. Melakukan pesan moral  

JUMLAH  

 Prosentase %  

 

3.7.2 Lembar Wawancara 

Menurut Sanjaya (2010:96) wawancara atau interview dapat diartikan 

sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara 

tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu. Wawancara yang dilakukan 
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oleh peneliti ini akan diajukan kepada guru wali kelas III dan siswa kelas III 

berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

3.7.3 Lembar Tes/Lembar Evaluasi 

Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka 

melaksankan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau 

dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik (Arifin, 

2010: 118). Lembar tes atau lembar evaluasi ini akan diberikan kepada siswa 

untuk mengukur hasil belajar siswa. Lembar tes ini diberikan setelah setiap siklus 

berakhir, Sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan 

tingkat hasil belajar siswa yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran 

IPA  dengan metode Index Card Match 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Penilaian Keterlaksanaan pembelajaran  

  Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh obsever 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 Index Card Match. Adapun panduan analisis keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode Index Card Match dipaparkan dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 3.4 keterlaksanaan pembelajaran Metoe index Card Match 

No Rentangan Presentase (%) Kategori 

1 85 - 100 % Sangat Baik  

2 70 – 84% Baik  

3 55 – 69% Cukup  

4 40 – 54% Kurang  

5 0 – 39% Sangat Kurang  

(Sumber : Sultoniyah,2010) 

 Perhitungan presentase keterlaksanaan pembelajaran menggunakan 

Metode Index Card Match.  

 Presentase keterlaksanaan = Jumlah skor yang diperoleh × 100% 

     Jumlah skor maksimal  

 

3.8.2 Aktivitas belajar siswa  

Aktivitas siswa dalam penelitian ini dapat diidentifikasi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan tindakan terhadap aktivitas 

hasil belajar siswa dilihat dari prosentase aktivitas siswa. Presentase aktivitas 

belajar siswa digunakan rumus: 

    P = 

 

Keterangan  

P = Presentase setiap siswa  

a= banyaknya aktivitas yang muncul  

b= banyak aktivitas seluruhnya selahma pembelajaran  
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Tabel 3.5 Kriteria Aktivitas Siswa 

Presentase  Katagori  

84% ˂ P ≤ 100% Sangat baik 

69% ˂ P ≤ 84% Baik 

54% ˂ P ≤ 69% Cukup baik 

40% ≤ P ≤ 54% Kurang baik 

P ≤ 40% Sangat Kurang 

     (Sumber : Sultoniyah,2010) 

 

3.8.3 Ketuntasan individu  

  Ketuntasan individu dikatakan tuntas apabila siswa telah mencapai 

ketuntasan belajar jika mencapai nilai ≥ 75 sesuai dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditentukan di SDN Bocek 03 Karangploso.  

  Untuk mengetahui ketutasan belajar siswa secara individu digunakan 

rumus sebagai berikut : 

  Nilai tes = Skor yang diperoleh ×100% 

           Skor maksimal 

 

3.8.4 Ketuntasan Klasikal  

  Penilaian ketutasan 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 hsil belajar siswa. Penelitian ini dikatakan 

berhasil apabila secara klasikal, siswa mampu mencapai tingkatan ketuntasan ≥ 

75% sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan di SDN 

Bocek 03 Karangploso. Untuk mengetahi ketuntasan klasikal siswa digunakan 

rumus sebagai berikut :     

   Ketuntasan  klasikal = jumlah siswa yang tunas ×100% 

                 Jumlah siswa yang hadir 
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Tabel 3.6 Kriteria Ketuntasan Klasikal 

 No Rentangan Presentase ( %) Kategori  

1 85-100% Sangat Baik 

2 70 – 84 % Baik  

3 55 – 69 % Cukup 

4 40 – 54 % Kurang  

5 0 – 39 % Sangat Kurang  

      ( Sumber : Sultoniyah, 2010) 

3.8.5 Indikator Keberhasilan Penelitian  

 Untuk mengukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, peneliti 

merumuskan beberapa indikator keberhasilan diantaranya : 

1. Keterlaksanaan penelitian minimal kategori baik dengan presentaase 80% 

2. Hasil belajar siswa tiap siklus mencapai rata-rata kelas 75  

3. Ketuntasan klasikal dengan kategori baik atau ≥ 70 %  jumlah siswa tuntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


