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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas berupa penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki kinerja guru kelas dengan 

cara, 1) merencanakan, 2) melaksanakan, dan 3) merefleksikan tindakan secara 

kolaboratif dan partisipatif. Penelitian Tindakan Kelas dapat didefinisikan sebagai 

suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai 

peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan 

jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif 

dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

(kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) 

tertentu dalam suatu siklus (Kusnandar, 2010:45). Model prosedur penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart (dalam Arikunto, 2013:137) yang disajikan dalam gambar berikut:   
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B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam setiap kegiatan di tempat 

penelitian karena peneliti berperan sebagai pengamat, perencana, pelaksana 

tindakan, dan sebagai pelapor hasil penelitian. Sebagai subyek pelaksana 

tindakan, peneliti bertindak sebagai pengajar atau guru model yang bertugas 

membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penentuan tempat penelitian yang ditentukan secara sengaja berdasarkan 

atas tujuan dan pertimbangan tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 

Lelateng Negara Bali dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan pokok bahasan kurang 

bervariasi 2) kurangnya variasi media pembelajaran yang digunakan 3) sdn 1 

lelateng negara belum pernah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

media kotak misteri 4) hasil belajar pada kelas IV di SDN 1 Lelateng Negara 

masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan SDN 1 Lelateng Negara yang 

tercermin dari perbaikan proses dan hasil belajar siswa. 

Waktu pelaksanaan dan pengambilan data penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 18-25 September pembelajaran semester ganjil  tahun ajaran 2017/2018. 
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D. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Lelateng Negara. Subjek 

penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Lelateng Negara yang 

berjumlah 31 siswa yang terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, 

dengan rata-rata umur 10-11 tahun. 

E. Data dan Sumber data 

Data kualitatif  berupa bentuk pengelolaan kelas dan aktivitas siswa di 

kelas saat pembelajaran dilakukan dan data hasil belajar siswa sesudah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model picture and picture dan 

media kotak misteri. Sumber data adalah guru dan siswa selama melakukan proses 

pembelajaran 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data kualitatif tentang penggelolahan kelas dan 

aktifitas siswa selama pembelajaran dilakukan  dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi langsung pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan 

data hasil belajar siswa adalah menggunakan tes. Berdasarkan uraian di atas, 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada saat tindakan dengan menerapkan 

model picture and picture dan media kotak misteri. Pada kegiatan ini, observasi 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran picture and picture dan media kotak misteri untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk mendapatkan data-data 

tertulis, seperti daftar nama siswa, nilai hasil belajar siswa, dan daftar-daftar 

lainnya yang dipergunakan dalam kepentingan selanjutnya. Selain itu, 

dokumentasi ketika proses belajar mengajar berlangsung yang berupa foto dan 

video sebagai bukti hasil penelitian tindakan kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

c.  Tes 

Penelitian ini menggunakan tes tertulis, hal ini bertujuan agar peneliti dapat 

menilai dan mengukur tingkat pemahaman siswa dalam ranah kognitif terhadap 

materi yang diberikan karena, tes tertulis dapat mengetahui langkah-langkah yang 

dilakukan siswa dalam menjawab permasalahan atau soal yang diberikan guru.  

d. Wawancara 

Fungsi wawancara pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi awal pembelajaran sebelum mengunakan model pembelajaran 

picture and picture dan media kotak misteri. Selain itu wawancara juga 

dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran dengan model 

pembelajaran picture and picture dan media kotak misteri. Wawancara dilakukan 

peneliti dengan menjadikan guru sebagai sumber informasi. 

G. Instrumen Penelitian  

a. Panduan observasi 

Hal yang diobservasi adalah kegiatan atau aktivitas siswa dan guru selama 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah 
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disediakan. Kegiatan kelas yang diamati meliputi: aktivitas peneliti sebagai 

pengajar, aktivitas siswa dalam pembelajaran, membuat rencana, melaksanakan 

rencana, menelaah kembali hasil jawaban yang diperoleh, menjawab pertanyaan, 

merespon jawaban guru/siswa, kerjasama dalam kelompok, dan perilaku yang 

tidak relevan. 

b.  Pedoman wawancara 

Lembar wawancara yang digunakan berupa format wawancara dengan responden 

guru dan siswa. Wawancara diberikan sebelum peneliti mengadakan penelitian 

dan sesudah siklus berakhir. Indikator pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 

guru pada wawancara yaitu: 

1. Bagaimana perancangan RPP 

2. Bagaimana penggunaan model dan media pembelajaran 

3. Bagaimana hasil belajar siswa. 

c.  Instrumen tes  

     Lembar tes yang digunakan berupa soal untuk uji kompetensi yang dilakukan 

di akhir pemberian materi. Pada penelitian ini, tes dilakukan dengan bentuk soal 

pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, dan esai dengan jumlah 5 soal.  

H. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, dengan memaparkan data tentang aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

picture and picture dan media kotak misteri yang terjadi dalam suatu siklus secara 

keseluruhan. Analisis data dideskripsikan menggunakan penskoran dalam bentuk 
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tabel dan diinterpretasikan secara naratif sehingga dapat dibuat kesimpulan. 

Adapun analisa data yang dihasilkan sebagai berikut: 

1) Aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung dapat dianalisis 

dengan menggunakan rumus: 

       

Keterangan : 

 P1  = Presentase keaktifan siswa/guru 

 m  = Skor yang dicapai siswa/guru 

 M  = Skor Maksimal 

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat dan 

kategori pada tabel berikut: 

     Tabel 3.1 Kriteria Aktivitas Siswa dan Guru 

Presentase Kategori 

 

P1 ≥ 90% 

80% ≤ P1 < 90% 

60% ≤ P1 < 80% 

50% ≤ P1 < 60% 

P1 < 50% 

 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Kurang 

Depdiknas (dalam Yanti, 2008:32) 

 

P1 = 
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2) Data hasil belajar siswa  

1. Ketuntasan individu 

Ketuntasan individu tercapai apabila siswa memperoleh nilai ≥70 

yang sesuai dengan kreteria ketuntasan minimal yang disepakati oleh 

sekolah. Ketuntasan individu siswa dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

Tablel 3.2. Kategori tingkat hasil belajar siswa 

Nilai hasil belajar Taraf ketercapaian 

90 – 100 Sangat Baik 

70 – 89 Baik 

50 – 69 Cukup 

30 – 49 Kurang 

10 – 29 Sangat Kurang 

   (Sumber: Jihad : 2015) 

2. Ketuntasan klasikal 

Penilaian ketuntasan klasikal merupakan penilaian yang dilihat dari 

jumlah siswa yang tuntas secara individu dibagi dengan jumlah siswa 

yang hadir dalam pembelajaran. Penilaian ketuntasan klasikal 

dilakukan di akhir siklus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

Penilaian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa secara 

klasikal mampu mencapai tingkat ketuntasan ≥70%. Ketuntasan 

klasikal siswa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 
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𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟
× 100 

Tabel 3.3 Kreteria ketuntasan klasikal 

Rentangan Prestasi Keterangan 

85-100% Sangat baik 

70-84% Baik  

55-69% Cukup  

40-54% Kurang  

0-39% Sangat kurang 

               (Arikunto, 2008: 245) 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus atau putaran sampai 

tercapainya ketuntasan hasil belajar, maka siklus akan terus berlanjut apabila 

belum tercapainya ketuntasan hasil belajar dan akan berhenti apabila sudah 

tercapainya ketuntasan hasil belajar. Kemmis & McTaggrat dalam 

(Arikunto:2013:137) menyatakan bahwa desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berbentuk spiral dengan masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Apabila dalam siklus pertama telah 

diperoleh ketuntasan belajar, baik secara individual maupun klasikal, maka 

pelaksanaan siklus dihentikan. Namun apabila belum tuntas, maka dilaksanakan 

siklus kedua. 

1. Rencana Siklus 1 

a) Tahap perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti terlebih dahulu menentukan dan 

merencanakan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, antara lain: 
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1. Menetapkan waktu yang digunakan dalam tiap siklus pada proses

pembelajaran, yaitu dilaksanakan 1x pertemuan (5x35menit).

2. Menentukan dan membuat instrumen penelitian yang diperlukan dalam

pelaksanaan penelitian ini, yaitu: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

a. Memilih dan menyiapkan model picture and picture dan media kotak

misteri dalam pembelajaran.

b. Menyiapkan lampiran materi

c. Menyusun lembar kerja siswa (lembar kerja individu dan lembar kerja

kelompok)

d. Membuat lembar pengamatan aktivitas untuk melihat aktivitas siswa

ketika proses pembelajaran.

b) Tahap pelaksanaan tindakan

Pada tahap ini kegiatan difokuskan pada pelaksanaan RPP dalam pembelajaran.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus ini adalah:

1) Pembukaan

a. Guru membuka pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar.

b. Guru melakukan apersepsi untuk memasuki materi yang akan dibahas.

c. Guru menyampaikan KD dan indikator beserta tujuan.

2) Kegiatan inti

Guru melaksanakan pembelajaran dengan model picture and picture dan media

kotak misteri sesuai RPP yang telah dirancang.

3) Kegiatan penutup

Guru mengajak siswa merefleksi materi pembelajaran yang telah dilaksanakan

dan memberikan penghargaan dari hasil pembelajaran yang menggunakan
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model pembelajaran picture and picture dan media kotak misteri kemudian 

menutup kegiatan pembelajaran. 

c) Tahap pengamatan 

Guru mengamati jalannya proses pembelajaran melalui lembar pengamatan 

tentang pengelolaan kelas dan aktifitas belajar siswa, kemudian menganalisis data 

siklus satu dari hasil pengamatan yang dilakukan.  

d) Tahap refleksi 

Guru melakukan analisis berupa temuan-temuan yang telah terjadi pada saat 

proses pembelajaran, yaitu berupa hambatan, kekurangan, kelemahan atau 

memberikan umpan balik pertanyaan kepada siswa selama melaksanakan siklus 1 

yang selanjutnya dapat dijadikan masukan pada siklus berikutnya. 

2. Rencana Siklus berikutnya 

Pelaksanaan siklus II akan dilakukan sesuai dengan tahapan pada siklus 1 meliputi 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Namun pelaksanaan siklus II 

akan berpedoman pada kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada pelaksanaan 

siklus I. Hal tersebut diperoleh dari refleksi pada pelaksanaan siklus I tentang hal 

yang perlu dipertahankan dan hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Pada siklus II ini merupakan penyempurnaan dari siklus I, apabila 

pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan tercapainya tujuan 

yang diharapkan maka penelitian ini akan dihentikan. Jika siklus II tidak 

memenuhi tujuan yang diharapkan, maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya. 

  

 


