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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian pada rancangan penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui kondisi pembelajaran menggunakan 

media scrapbook untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi bangun ruang 

pada siswa kelas 1 sekolah dasar, serta untuk mengetahui hasil belajar siswa 

materi bangun ruang sertelah menggunakan media scrapbook untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Jenis rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas  

(PTK). Penelitian ini merupakan suatu implementasi riset tindakan ( Action 

Research ) pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Penelitian ini 

dilakukan untuk menemukan berbagai permasalahan yang terkait dengan 

penyelenggaraan proses pembelajaran dan mencari upaya perbaikannya dan 

soulusinya. Hal ini bertujuan untuk melakukan berbagai tindakan untuk 

memecahkan berbagai permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini 

dihadapi, baik disadari maupun tidak disadari. Fokus kepada alternatif-altenatif 

yang kemudian diujicobakan dan dievaluasi untuk mengetahui keefektifan 

tindakan alternatif tersebut. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Kehadiran dan peran peneliti terlibat langsung dan bekerja sama dengan guru 

dalam melaksanakan  penelitian. Memahami permasalahan pembelajaran di kelas, 

merencanakan tindakan untuk solusi atas permasalahan pembelajaran di kelas 

dengan merancang program pelakasanaan pembelajaran dan media untuk 
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alternatif pemecahan permasalahan dikelas. Menganalisa data penelitian dan 

melaporkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SDN Sumber Sekar 2 yang terletak di Banjar 

Tengah Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2017/2018 Maret pada saat 

kegiatan belajar mengajar di kelas 1. 

D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah guru kelas 1 SDN Sumber Sekar 2 dan siswa kelas 

1 dengan jumlah 11 siswa di SDN Sumber Sekar Kabupaten Malang terdiri dari 3 

perempuan dan 8 laki-laki . 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data yang dikumpulkan pada penelitian adalah sebagi berikut : 

a.) Data hasil wawancara dengan guru kelas 1 yang berhubungan dengan 

penelitian. 

b.) Data  awal hasil belajar peserta didik materi bangun ruang 

c.) Data hasil belajar belajar peserta didik di setiap siklus yaitu ulangan harian. 

d.) Data hasil observasi atau pengamatan kegiatan peserta didik pada setiap 

siklus saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

e.) Data dokumentasi selama penelitian berlangsung di setiap siklusnya. 

2. Serta Sumber data pada penelitian ini yaitu guru kelas 1 SDN Sumber 

Sumber Sekar 2 dan siswa kelas 1 SDN Sumber Sekar Kabupaten Malang. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan narasumber guru kelas 1 SDN 

Sumber Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang. Jenis wawancara yang dilakukan 

merupakan wawancara terstruktur untuk mengentahui secara pasti informasi yang 

apa yang akan diperoleh, menggunakan instrumen pedoman wawancara. 

Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui informasi faktual dan kondisi di 

lapangan dan masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dilakukan 

sebelum melakukan peneltian tindakan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan sebelum melakukan penelitian tindakan dan selama 

proses pembelajaran pemberian tindakan kelas. Hal ini untuk mengetahui dan 

menganalisa hasil belajar peserta didik sebelum dan seduah adanya pemberian 

tindakan. 

3. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan guru dan peserta didik di kelas 

1 SDN Sumber Sekar 2 Kabupaten Malamg pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Scrapbook serta mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan 

dan perencanaan tindakan yang telah direncanakan.  

4. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah belajar 

materi  yang telah dipelajari. Tes ini dilakukan pada akhir pembelajaran pada saat 

pemberian tindakan di setiap siklus.  
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Lembar Instrumen Panduan Wawancara 

Instrumen panduan wawancara digunakan untuk sebagai panduan untuk 

wawancara  memperoleh data informasi faktual dan kondisi di lapangan sebelum 

melakukan tindakan, dan untuk memahami masalah yang terdapat di lapangan 

khususnya pembelajaran. Pertanyaan yang diajukan pada wawancara dengan 

indikator pertanyaan yaitu pertama tentang bahan ajar yang digunakan sebagai 

sumber belajar, kedua yaitu media yang digunakan, berikutnya karakter siswa saat 

pembelajaran dan kemampuan serta hasil belajar siswa pada materi bangun ruang.  

Tabel 3.1. Indikator Pertanyaan Wawancara 

No Indikator Nomer  Pertanyaan 

1.  Bahan ajar yang digunakan saat 

pembelajaran. 

1,2 

2.  Media yang digunakan saat 

pembelajaran 

3 

3.  Karakter siswa saat kegiatan 

pembelajaran. 

4 

4.  Pembelajaran dan hasil pembelajaran 5,6 

 

2. Instrumen Lembar Butir Soal / Tes  

Tes berupa tes ujian tulis. digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta 

didik setelah  adanya tindakan yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

materi bangun ruang pada kelas 1 sekolah dasar. Dilaksanakan di setiap akhir 

siklus. soal tes terdapat tiga bagian yaitu pertama 3 soal uraian, kedua 5 soal 

pilihan ganda, yang ketiga 5 soal uraian. Nilai akhir siswa skor yaitu perolehan 

Nilai jumlah jawaban benar dikalikan dengan 8. 
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3.2. Tabel Kisi-Kisi Soal 

No. Indikator Kriteria Nomer Soal Tipe Soal 

1. 3.6.2. Mengidentifikasi 

benda-benda berbentuk 

bola, tabung, kubus. 

C 1 1 Pilihan 

Ganda 

C 2 3 Pilihan 

Ganda 

C 2 3,5  Uraian  

2. 3.6.2. Menghitung 

banyaknya benda bangun 

ruang. 

C 2 1,2,3 Uraian 

C 2 4 Uraian 

3. 4.6.1. Mengelompokkan 

benda –benda kongkrit 

berdasarkan bentuk bangun 

ruang  

C 2 2,4,5 Pilihan 

Ganda  

C 2 1 Uraian 

4. 3.6.3. Mengurutkan benda 

bangun ruang dari yang 

terkecil ke terbesar  

C 3 2 Uraian 

 

 

3. Lembar Observasi Siswa  

Lembar Observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran oleh 

guru dan peserta didik. Mengamati kegiatan proses belajar mengajar 

menggunakan media Scrapbook  oleh guru dan peserta didik. Lembar observasi 

siswa sebagai pedoman untuk mengamati kegiatan siswa saat pembelajaran 

dengan indikator mengamati pada aspek kriteria kognitif, afektif dan psikomotor 

dengan masing-masing skor 1-4 .  

Hal aspek yang diamati pada masing-masing indikaor kemudian dinilai 

perolehan jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan skor maksimal 

dikali 100.   

3.3. Tabel Indikator Observasi 

No. Indikator  Nomer Pernyataan  

1. Kognitif  1a, 1b 

2. Afektif  2a, 2b 

3. Psikomotor 3a 
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4. Catatan Lapangan  

Instrumen catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian atau 

peristiwa yang terjadi pada peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 

Peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak termasuk kategori observasi di tulis 

dalam catatan lapangan. 

H. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data pada rancangan penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan tehnik analisis data kualitatif. Beberapa langkah tehnik analisis data 

kualitatif yaitu 1) reduksi data; 2) display data ; 3) kesimpulan dan verifikasi. 

1. Reduksi data  

Reduksi data ini, peneliti melakukan seleksi seluruh data. Memfokuskan data 

pada permasalahan yang dikaji dan memilah data yang bersifat kesan pribadi dari 

proses analisis data, kemudian penyederhanaan data yang menggambarkan butir-

butir pokok data . 

2. Display data (Penyajian Data) 

Merupakan langkah mengorganisasikan data dalam suatu tatanan informasi 

yang padat atau pemaknaan sehingga dapat memudahkan menarik kesimpulan dan 

untuk menyimpulkan data. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah melakukan langkah-langkah reduksi dan display data, langkah 

terakhir menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang 

dibuat. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap masalah riset yang dilakukan. 

Hali ini dapat dilihat dengan hasil belajar peserta didik yaitu nilai tes dan hasil 

obeservasi kegiatan guru dan peserta didik. 
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Nilai :  
           

              
 X 100  

Tabel 3.4. Standar Kualifikasi Nilai 

Interval Skor Kualifikasi Skor 

85-100 Sangat baik  A 

70-84 Baik  B 

55-69 Cukup  C 

40-54 Kurang  D 

0-39 Sangat Kurang  E 

 Sumber diadopsi dari ( Pratiwi: 2015) 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah rancangan peneltian tindakan kelas bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang pada siswa kelas 1 sekolah dasar 

dengan menggunakan media Scrapbook. Jenis penelitian memiliki prosedur 

tahapan penelitian sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Siklus pelaksanaan riset tindakan kelas ( Mc Taggart : 1992 ) 

Permasalahan 

Perencanaan 

Tindakan  
Siklus 1 Pelaksanaan 

Tindakan  

Observasi Refleksi 

Permasalahan Baru 

Hasil refleksi 

Perencanaan 

Tindakan  

 

Pelaksanaan 

Tindakan  

Obeservasi Refleksi 

 
Penyimpulan dan 

pemaknaan hasil 

Siklus 2 
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1. Perencanaan , yaitu menyusun rencana tindakan dengan mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah dan menetapkan cara-cara untuk melakukan tindakan. 

2. Tindakan, melaksanakan tindakan pada saat proses pembelajaran berlangsung 

yang sesuai dengan perancanaan tindakan yang sudah disusun sebelumnya. 

3. Obeservasi, melakukan obeservasi terhadap tindakan yang sedang dilakukan 

dan mencatat hal penting dari pengamatan tindakan tersebut. Dilakukan 

bersaman dengan pelaksanaan tindakan. 

4. Refleksi, yaitu mencermati, mengkaji, menganalisis secara keseluruhan 

tindakan  yang telah dilaksanakan yang berdasarkan data yang telah 

terkumpul.   

Berikut adalah pelaksanaan dari siklus penelitian : 

a. Siklus 1 

1.) Perencanaan Tindakan 

a.)  merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b.)  menetapkan menggunakan media Scrapbook pada pembelajaran. 

c.) Membuat instrumen soal tes evaluasi dan observasi. 

2.) Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan awal : 

a.) Guru mengucapkan kepada siswa dan berdoa bersama siswa. 

b.) Guru memeriksa presensi kehadiran siswa. 

c.) Guru bertanya kepada siswa bentuk penghapus yang ada dikelas 

(apersepsi). 
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Kegiatan Inti : 

a.) Siswa mengenal bentuk-bentuk  bangun ruang dengan memperhatikan 

media gambar bentuk bangun ruang. 

b.) Siswa menyebutkan bentuk gambar bangun ruang ditunjuk oleh guru. 

c.) Siswa menyebutkan bentuk bangun ruang benda-benda disekitar dengan 

media gambar yang ditunjuk oleh guru.  

d.) Siswa menempel gambar bangun ruang sesuai dengan bentuk bangun 

ruang dengan media Scrapbook. 

Kegiatan penutup : 

a.) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b.) Siswa diberi kesempatan bertanya kepada guru tentang materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

c.) Siswa mengerjakan soal tes evaluasi  

d.) Guru dan siswa berdoa bersama mengakhiri pembelajaran . 

e.) Guru mengucapkan salam kepada siswa. 

3.) Observasi  

Peneliti melakukan observasi terhadap : 

a.) Proses kegiatan belajar mengajar 

b.) Penggunaan media Scrapbook  

c.) Aktifitas guru 

d.) Aktifitas siswa  

 

 



27 
 

 
 

4.) Refleksi 

Peneliti menyimpulkan dengan menganalisis data yang terdapat siklus I dan 

mengkajinya. Kemudian merencakan siklus berikutnya sesuai dengan hasil 

kesimpulan dari siklus pertama apabila siklus pertama belum mencapai hasil 

kriteria ketuntasan minimal. Siklus II  prosedur dan tahapan yang sama dengan 

siklus sebelumnya yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi.  Pada siklus II harus mengacu pada hasil refleksi siklus I yaitu 

kesimpulan hasil dari siklus I. Siklus penelitian selesai apabila pemberian 

tindakan sudah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang diharapkan, siswa 

memperoleh hasil belajar yang maksimal yaitu hasil belajar materi bangun ruang 

pada siswa kelas 1 sekolah dasar di SDN Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang 

meningkat.  


