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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

PTK merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok 

peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan. 

Tindakan tersebut dilakukan oleh guru bersama dengan siswa untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran (Mulyasa, 2010: 11). Dalam hal ini, 

peneliti bisa bertindak sebagai pemeran aktif kegiatan pokok, agen perubahan, dan 

subjek atau objek yang diteliti memperoleh manfaat dari hasil tindakan yang 

diberikan secara terencana oleh peneliti. 

3.2.Kehadiran dan Peran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, mengingat 

penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini 

menjadikan si peneliti orang pertama yang merasakan masalah dalam proses 

pembelajarannya. Masalah-masalah yang dirasakan peneliti kemudian 

diidentifikasi oleh peneliti. Setelah menemukan solusi terhadap masalah yang ada, 
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kehadiran peneliti di kelas sangat diperlukan untuk menerapkan solusi yang telah 

diberikan oleh peneliti yaitu permainan es jawab dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas. Peneliti 

berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, dan pelapor 

penelitian sedangkan guru kelas berperan sebagai observer. Kehadiran peneliti 

diketahui statusnya oleh kepala sekolah dan guru-guru di SDN Tlogomas 1 Malang. 

Peneliti menggali data yang ada di lapangan melalui observasi ataupun memperoleh 

data dari pihak sekolah. Kemudian data diolah serta peneliti menerapkan permainan 

dalam pembelajaran. Setelah itu peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan dan diperoleh. 

3.3.Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Tlogomas 1 Malang yang 

berlokasi di jalan Raya Tlogomas VIII/4 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018 semester genap 

tepatnya bulan Februari - Maret 2018 dengan menyesuaikan jam pelajaran tematik 

kelas I pada sekolah tersebut. 

3.4.Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang akan peneliti kaji adalah siswa kelas I SDN 

Tlogomas 1 Malang. Kelas I siswanya berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 16 siswa 

perempuan dan 12 siswa laki-laki. Dalam satu kelas ini nantinya akan dibagi 

menjadi 5 kelompok secara heterogen. 
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3.5. Data dan Sumber Data 

3.5.1. Jenis Data 

3.5.1.1. Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data informasi berbentuk kalimat yang memberi 

gambaran tentang tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran (kognitif), 

sikap siswa terhadap model pembelajaran baru (afektif), aktivitas dalam mengikuti 

pembelajaran, perhatian siswa, dapat dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2008: 

131). Data kualitatif ini dijabarkan dengan kalimat penjelas dari instrumen 

penilaian dengan berbagai deskriptor melalui penskoran yang merupakan hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran. Data kualitatif ini diperoleh dari 

pengolahan data yang didapat dari instrumen pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa.  

3.5.1.2.Data Kuantitatif 

Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Misalnya nilai rerata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain (Arikunto, 

2008: 131). Data berjenis kuantitatif merupakan data hasil uji kompetensi siswa 

yang diwujudkan dengan angka selama mengikuti pembelajaran tematik dengan 

menggunakan metode permainan es jawab. 

3.5.2. Sumber Data 

3.5.2.1. Siswa 

Sumber data siswa kelas I SDN Tlogomas 1 Malang sebanyak 28 siswa, 

yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Hasil tersebut 

diperoleh melalui pengamatan dari aktivitas siswa yang diperoleh dari lembar 
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pengamatan dan hasil belajar yang diperoleh dari data hasil tes selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus berikutnya. 

3.5.2.2. Guru  

Sumber data guru didapat dari guru yang mengajar di kelas I. Sumber data 

guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan mengajar guru dalam 

menggunakan metode permainan. 

3.5.2.3. Data Dokumen 

Data dokumen dalam penelitian ini menggunakan foto. Data yang 

didokumentasikan berupa kegiatan atau aktivitas siswa dan guru ketika 

pembelajaran berlangsung sebagai bukti otentik penelitian. 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik untuk 

mengumpulkan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 2008 : 127). 

Teknik pengamatan atau observasi adalah tindakan atau pengambilan informasi, 

atau data melalui media pengamatan. Yang berperan sebagai observer yaitu guru 

kelas dengan kualifikasi sarjana pendidikan. Observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan proses pembelajaran tematik untuk melihat 

perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukannya sebuah tindakan. 

Observasi terhadap guru difokuskan pada kemampuan guru dalam mengelola 

kelas serta merangsang keaktifan siswa dalam pembelajaran yang sedang 
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belangsung. Sedangkan observasi terhadap siswa difokuskan pada keaktifan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh pada saat 

observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan data-data yang 

mencakup peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran secara konkret mengenai 

kegiatan siswa serta dapat menggambarkan suasana aktivitas belajar siswa di 

kelas. 

c. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru dan sejumlah siswa untuk 

mengetahui pendapat mereka tentang proses pembelajaran tematik. Wawancara 

dilaksanakan baik sebelum siklus maupun sesudahnya. Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari guru 

maupun siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran tematik menggunakan 

metode permainan. 

d. Tes   

Tes merupakan kumpulan beberapa pertanyaan yang harus dijawab, harus 

ditanggapi, atau tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang di tes. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam tes dapat berupa materi pelajaran yang 

sebelumnya sudah diajarkan kepada siswa. Tes ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus pertama sampai siklus 

berikutnya. 
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3.7.Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi lembar observasi keterampilan guru, keaktifan 

siswadan dan lembar tes belajar siswa. 

3.7.1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Tabel. 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek Indikator 

1. 
Kegiatan emosional dan 

mental 
Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran 

2. 
Kegiatan visual dan 

mendengarkan  

Memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan materi pelajaran 

3. Kegiatan lisan dan menulis Berdiskusi dengan teman secara berkelompok 

4. Kegiatan lisan Pemaparan hasil diskusi di depan kelas 

5. 
Kegiatan metrik, mental dan 

emosional 
Ikut dalam game antar kelompok 

6. Kegiatan emosional 
Mendapatkan penghargaan kepada kelompok tercepat 

dan poin tertinggi 

7. Kegiatan lisan dan menulis Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

 

3.7.2. Lembar Tes Belajar Siswa 

Tabel. 3.2 Kisi-Kisi Lembar Tes Belajar Siswa 

Kompetensi Dasar Indikator 
Nom

or 

Juml

ah 

Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, 

permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, 

ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa 

yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat 

dibantu dengan kosakata bahasa daerah 

Menunjukkan kalimat yang 

merupakan ungkapan 

pentunjuk 

1, 9, 

10  

4 

Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 

cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan 

pengurangan 

Mengidentifikasi masalah 

sehari-hari yang melibatkan 

proses pengurangan 2 

bilangan 21-40 tanpa teknik 

meminjam 

3, 4, 

7, 8 

4 

Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah 

Menjelaskan aturan yang 

harus diterapkan di rumah  

2, 5, 

6  

3 
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3.7.3. Lembar Instrumen Wawancara 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Instrumen Wawancara 

No. Indikator  

1. Proses pembelajaran tematik pada kelas 1 SDN Tlogomas 1 Malang. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan ketika pembelajaran tidak kondusif. 

3. Jumlah siswa yang telah mencapai KKM. 

4. Solusi dari jumlah siswa yang belum mencapai KKM. 

5. Metode pembelajaran yang digunakan ketika proses pembelajaran tematik. 

6. Penggunaan metode permainan ketika proses pembelajaran tematik. 

7. Kesesuaian penggunaan metode permaianan dalam pembelajaran tematik. 

8. Strategi yang digunakan ketika siswa bermain dalam mengikuti pembelajaran. 

9. Merasa kesulitan ketika menyampaikan pembelajaran tematik pada siswa. 

 

3.8.Teknik Analisis Data 

Indikator keberhasilan metode permainan terhadap hasil belajar siswa 

ditentukan dengan cara menganalisis data hasil tes menggunakan kriteria Kriterian 

Ketuntasan Minimal (KKM). KKM pembelajaran tematik yang ditetapkan oleh 

SDN Tlogomas 1 Malang yang dianggap tuntas dalam pembelajaran apabila hasil 

belajar siswa ≥ 70 dan ketuntasan klasikal ≥ 80. 

Untuk mengetahui presentase subyek yang mencapai ketuntasan belajar 

digunakan rumus: 

a. Menentukan ketercapaian siswa 

𝐾𝐵 =
𝐵

𝑆𝑡
 𝑥 100% 

Keterangan: 

KB = Ketuntasan Belajar 

B    = Jumlah skor jawaban yang benar 

St   = Skor teoritis / jumlah skor maksimal 

b. Menentukan rata-rata kelas 

 𝑆𝐾𝑂𝑅 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑆𝑡 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

c. Mengetahui hasil ketuntasan klasikal 
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 𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =  
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

Tabel 3.4 Penentuan Ketuntasan Belajar Siswa 

No  Presentase Ketuntasan Belajar (%) Kriteria 

1. 80 – 100  Sangat baik 

2. 70 – 79  Baik 

3. 60 – 69  Cukup 

4. 50 – 59  Kurang 

5. 0 – 49  Sangat kurang 

(Mulyasa, 2004:99) 

Keterangan: 

a. Dengan demikian proses aktivitas pada hasil belajar bisa dinyatakan 

meningkat jika rata-rata presentase masing-masing kegiatan yang dinilai 

lebih dari 80%. 

b. Proses aktivitas dan hasil belajar dinyatakan belum meningkat jika rata-rata 

presentase masing-masing kegiatan kurang dari 80%. 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi 

keterampilan guru serta aktivitas siswa diorganisasikan ke dalam kategori sangat 

baik, baik, cukup, dan kurang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan. Adapun 

kriteria penilaian terhadap pencapaian masing-masing indikator yaitu: 

a. Mendapat skor nol bila tidak ada deskriptor yang muncul 

b. Mendapat skor satu bila satu deskriptor muncul 

c. Mendapat skor dua bila dua deskriptor muncul 

d. Mendapat skor tiga bila tiga deskriptor muncul 

e. Mendapat skor empat bila empat deskriptor muncul 

Menurut Sugiyono (2007: 247-249) langkah-langkah pengolahan data 

skor dapat dilakukan sebagai berikut: 
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a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median (nilai tengah) 

Untuk menentukan median, digunakan rumus: 

Median = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙+𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

2
 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

Kemudian setelah langkah di atas kita tentukan kita dapat menghitung data 

skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

n = ( T – R ) + 1 

Keterangan: 

n = banyakya skor 

T = skor tertinggi 

R = skor terendah 

Untuk menentukan kuartil digunakan rumus sebagai berikut: 

1) Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4
 ( 𝑛 + 2 ) untuk data genap atau Q1 = 

1

4
 ( 𝑛 + 1 ) untuk data ganjil. 

2) Q2 = median 

Letak Q2 = 
2

4
 ( 𝑛 + 1 ) untuk data ganjil dan genap 

3) Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 ( 3𝑛 + 2 ) untuk data genap atau Q3 = 

3

4
 ( 𝑛 + 1 ) untuk data 

ganjil 

4) Q4 = kuartil keempat = T 
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Nilai yang didapat dai lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Kategori Kualifikasi 

Q3 < skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 < skor ≤ Q3 Baik Tuntas 

Q1 < skor ≤ Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R < skor ≤ Q1 Kurang Tidak Tuntas 

(Herrhyanto, 2008: 5.3) 

Keterangan: 

T = nilai tertinggi 

R = nilai terendah 

Q1 = nilai kuartil 1 

Q2 = nilai kuartil 2 

Q3 = nilai kuartil 3
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Dari hasil perhitungan yang dipaparkan, maka didapatkan klasifikasi 

tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut: 

Jumlah indikator keterampilan guru adalah 7. Skor maksimal untuk setiap 

indikator keterampilan guru adalah 4, sedangkan untuk nilai minimal indikatornya 

adalah 0. Sehingga berdasarkan rumus di atas didapatkan klasifikasi tingkatan nilai 

pada keterampilan guru sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Klasifikasi Tingkatan Nilai pada Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

22,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 22,25 Baik 

7,75 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,75 Kurang 

(Herrhyanto, 2008: 5.3) 

Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 7. Skor maksimal untuk setiap 

indikator aktivitas siswa adalah 4, sedangkan untuk nilai minimal indikatornya 

adalah 0. Sehingga berdasarkan rumus di atas didapatkan klasifikasi tingkatan nilai 

pada aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Klasifikasi tingkatan aktivitas siswa 

Skor Kategori 

22,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 222,5 Baik 

7,75 ≤ skor < 15 Cukup 

0 ≤ skor < 7,75 Kurang 

(Herrhyanto, 2008: 5.3) 

3.9. Prosedur Penelitian  

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian dengan bagan 

yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui 

empat tahapan ini adalah ciri khas dari suatu PTK, yaitu (1) Perencanaan, (2) 

Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi (Tampubolon, 2014:27). Adapun 

siklus pelaksanaan PTK menurut Kemmis dan Mc. Taggart sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Siklus Pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Mc. Taggart (Tampubolon, 

2014:27) 

 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

3.9.1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan sebagai berikut: 

1. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran tematik melalui metode permainan. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran yang berupa tabel observasi untuk 

memperkuat hasil observasi. 

3.9.2. Pelaksanaan  

Plan  

Act & Observe 

Reflect  

Revised Plan 

Act & Observe 

Reflect  Next  
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Skenario pembelajaran menggunakan permainan es jawab dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Guru membentuk kelompok menjadi 4 kelompok 

3. Setiap kelompok diberikan kartu-kartu kata 

4. Masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan jawaban (menyusun 

ungkapan petunjuk) 

5. Kelompok menempati kertas titian 

6. Masing-masing siswa dari kelompok yang berada di ujung mengambil 1 kata 

awal dari kalimat ungkapan petunjuk yang sebelumnya telah didiskusikan. 

Kemudian kelompok mengestafetkan jawaban tersebut ke depan dan siswa 

tidak boleh keluar dari kertas titian. Siswa yang berada paling depan 

menempelkan kata tersebut pada papan puzzle yang telah disediakan di depan. 

7. Langkah nomor 4 diulang kembali sampai jawaban habis 

8. Kelompok yang paling cepat mengestafetkan jawaban akan diberikan bintang 

9. Guru memberikan klarifikasi jawaban pada materi yang ada dalam permainan 

tadi 

10. Guru memberikan siswa tes evaluasi untuk mengkur sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah diajarkan 

11. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

12. Guru memberikan kegiatan tindak lanjut pada siswa secara individual yaitu 

siswa menuliskan aturan yang adad di rumah 
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13. Guru dan siswa menyanyikan lagu daerah sebagai penguatan karakter terhadap 

siswa 

14. Guru dan siswa berdoa bersama-sama 

3.9.3. Pengamatan 

Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi terhadap kegiatan yang dilakukan (Sanjaya, 2010: 57). Hal- hal yang akan 

diamati dalam penelitian ini adalah pelaksanaan metode permainan oleh guru serta 

aktivitas belajar siswa. Pada setiap pertemuan peneliti dibantu rekan sejawat dan 

guru kelas untuk mengamati pelaksanaan metode permainan yang dilaksanakan 

oleh peneliti dalam pembelajaran tematik yang menerapkan metode permainan. 

Pengamat pelaksanaan metode permainan menggunakan instrumen berupa lembar 

keterampilan guru. Pengamat aktivitas belajar siswa menggunakan instrumen 

berupa lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

3.9.4. Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, guru, dan suasana kelas. Pada tahap ini, guru sebagai peneliti 

menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how), sejauh mana (to what 

extent) intervensi ini telah menghasilkan perubahan secara signifikan. Peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas akan memainkan peran sentral dalam 

memutuskan. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, dengan mencoba 

mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta 

hasil belajar pada siswa kelas I SDN Tlogomas 1 Malang, apakah sudah efektif 

melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Kemudian tim 
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kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada 

siklus sebelumnya. Jika hasil penelitian telah mengacu pada target indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian ini diberhentikan. 


