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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

ialah suatu pemahaman dan proses dalam penelitian yang menyelidiki suatu 

masalah pada manusia. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan tentang orang 

atau siswa serta kondisi nyata di lapangan. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK merupakan suatu tindakan yang sudah direncanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Arikunto (2009:8) 

menyatakan tiga pengertian penelitian tindakan kelas yang meliputi: 1.) Penelitian, 

yakni kegiatan mengamati suatu objek dengan menggunakan cara atau metodologi 

tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu suatu hal, 2.) Tindakan, yaitu gerakan yang dilakukan secara 

terencana dengan tujuan tertentu dalam bentuk rangkaian siklus untuk siswa, 3.) 

Kelas, adalah tempat sekelompok siswa yang dalam waktu bersamaan menerima 

pelajaran dan guru yang sama. Pengertian penelitian tindakan kelas tersebut dapat 

disimpulkan menjadi suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan peneliti dan terjadi di dalam kelas. Penelitian 

ini menggunakan prosedur kerja dengan siklus perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Bentuk siklus yang digunakan adalah: 
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B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menyebutkan bahwa peneliti bertindak 

sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Peran peneliti dalam penelitian ini 

sebagai perencana kegiatan, pelaksana pembelajaran, pengumpul data,penganalisis, 

dan pelapor hasil penelitian. Dalam pelaksanaanya peneliti dibantu oleh guru kelas 

IV SDN Tumpukrenteng 01 yang bertugas mengamati atau melakukan pengamatan 

terhadap peneliti pada saat melaksanakan kegiatan mengajar dan sebagai orang yang 

diajak berdiskusi dalam menganalisis data-data yang terkumpul selama proses 

pembelajaran yang telah terlaksana untuk merencanakan tindakan perbaikan pada 

siklus II. 

 

 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Gambar 3.1 Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

(Saur, 2014:28) dengan modifikasi peneliti 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Tumpukrenteng 01 Jalan Protokol 01 Desa 

Tumpukrenteng, Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Waktu tersebut difokuskan pada kegiatan 

persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian, penyusunan laporan penelitian 

yang berkaitan dengan pembelajaran IPA dengan menerapkan media Magic Flower 

di kelas IV SDN Tumpukrenteng 01. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 

Tumpukrenteng 01 tahun pelajaran 2018/2019 yang sedang mengikuti pembelajaran 

IPA. Penelitian dilakukan pada siswa dengan jumlah 16 siswa, terdiri dari 10 siswa 

putra dan 6 siswa putri. Siswa kelas IV sebagian besar adalah siswa yang penurut 

dan pendiam. Di dalam kelas siswa cenderung bersikap pasif, kurangnya motivasi 

dan minat belajar dalam proses pembelajaran. Pemilihan kelas ini bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA 

di kelas IV, sedangkan yang menjadi kolaborator dalam penelitian ini adalah guru 

kelas IV yaitu Hudi Widjajanto, S.Pd. 

E. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang diambil pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni 

data primer dan skunder. Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti 

secara langsung seperti wawancara dan quisioner dengan narasumber atau guru 

kelas IV dan beberapa siswa kelas IV SDN Tumpukrenteng 01 Turen Malang. Data 

skunder yakni data yang diperoleh peneliti berdasarkan atau dari sumber yang 
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sudah ada seperti nilai hasil belajar dan dokumentasi tentang proses pembelajaran 

IPA.  

Data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa foto-foto dan video 

aktivitas belajar siswa saat pembelajaran IPA. Data yang diperoleh melalui 

wawancara, quisioner dan observasi adalah data tentang aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA materi bagian bunga dan fungsinya.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 

teknik penelitian, yakni:  

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian digunakan untuk 

mengukur sikap atau tingkah laku siswa dan proses terjadinya suatu kegiatan 

yang dapat diamati di lapangan. Observasi dalam penelitian ini berisi catatan 

yang mengambarkan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPA materi tumbuhan dan bunga.  

2. Wawancara 

Wawancara dilalukan kepada Bapak Hudi Widjajanto, S.Pd guru kelas 

IV SDN Tumpukrenteng 01 untuk mengetahui pendapat, informasi, harapan 

dan keinginan beliau dalam pembelajaran yang telah dilakukan dan yang akan 

dilakukan mengenai aktivitas dan hasil belajar siswa pembelajan IPA. 

Wawancara juga dilakukan kepada beberapa siswa mengenai pembelajaran IPA 

selama ini mengenai penggunaan media dan kegiatan pembelajaran.  
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3. Quisioner 

Quisioner atau angket digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai pembelajaran IPA dengan menggunakan media. Quisioner 

merupakan teknik pengumpulan data secara tertulis dan dilakukan hanya pada 

beberapa sampel atau beberapa siswa saja untuk perwakilan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi ini berupa dokumen foto dan video yang digunakan untuk 

mendokumentasikan data atau arsip tentang proses pembelajaran IPA di kelas 

IV yang menggambarkan langkah-langkah guru atau peneliti meliputi suasana 

kelas, proses belajar mengajar, aktivitas belajar siswa, dan pembelajaran IPA 

dengan menggunaan media Magic Flower saat pembelajaran berlangsung. 

G. Instrumen Penelitian 

        Instrument penelitian peneliti menggunakan tes formatif ilmu 

pengetahuan yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Tes tersebut bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan dan pengetahuan siswa, 

sedangkan untuk nontes peneliti menggunakan beberapa instrument yang meliputi: 

1. Lembar Observasi 

   Observasi aktivitas siswa dilakukan untuk memperoleh data tentang 

aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran IPA dengan penerapan 

media Magic Flower. Check list adalah instrumen yang digunakan pada metode 

observasi aktivitas belajar siswa yang berisi tentang kegiatan pembelajaran IPA 

dengan menerapkan media Magic Flower. Pengisian lembar observasi aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran diisi oleh guru kelas IV yang bertindak 
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sebagai pengamat. Guru kelas mengamati aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung sesuai dengan kriteria yang ada pada lembar observasi.  

   Instrumen ini dilakukan untuk memperoleh  data tentang aktivitas 

mengajar guru selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan 

penerapan media Magic Flower. Instrument yang digunakan berupa lembar 

observasi aktivitas megajar guru yang berisi tentang kegiatan proses 

pembelajaran dengan menerapkan media Magic Flower.  Pengisian lembar 

observasi aktivitas mengajar guru juga dilakukan oleh guru kelas IV sebagai 

pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. Kisi-kisi observasi aktivitas 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini: 

 Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Jenis/Aspek Aktivitas 

Belajar Siswa 

Indikator 

 

Visual Activities 

Siswa memperhatikan/menyimak penjelasan guru dan presentasi 

teman di depan kelas, siswa membaca buku pegangan 

 

Oral Activities 

Siswa aktif bertanya serts mengeluarkan pendapat dan 

gagasannya 

Listening Activities Siswa mendengarkan penjelasan guru 

Writing Aivities Siswa menulis di buku tulis materi yang dijelaskan oleh guru 

Motor Activities Siswa menggunakan media atau menerapkan di depan kelas 

Mental Activities Siswa merespon/menjawab pertanyaan guru seputar materi 

pembelajaran 

Emotional Activities Siswa terlihat sangat senang dan bersemangat dalam 

pembelajaran 

 

2. Lembar Wawancara 

     Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data dan masukan 

tentang penerapan media Magic Flower pada kegiatan pembelajaran IPA. 

Wawancara dilakukan setiap akhir siklus dan diajukan kepada guru kelas IV dan 

beberpa siswa (sampel). 
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3. Soal Tes 

   Tes dilakukan pada setiap siklus. Tes yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang materi bagian bunga 

dan fungsinya pada pembelajaran IPA adalah tes formatif. Teknik tes digunakan 

untuk memperoleh data tentang kemampuan kognitif siswa. Aspek-aspek yang 

dinilai meliputi ketepatan dalam menjelaskan bagian-bagian bunga dan 

menyebutkan fungsi dari setiap bagian bunga. 

4. Catatan Langsung 

 Catatan lapang digunakan untuk mendampingi lembar observasi. 

 

H. Teknik Analisis Data 

        Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan dengan 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, 

menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain (Sugiyono, 2015:244).  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data 

kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA materi bagian bunga dan 

fungsinya. Data tersebut disederhanakan, diklasifikasi atau dikelompokkan, 

diinterprestasikan dan dideskripsikan dalam bentuk bahasa yang verbal untuk 

ditarik kesimpulan. Tahap analisis data terpapar secara singkat sebagai berikut: 

1. Data reduction 
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   Mereduksi data yakni menyederhanakan data atau merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting. Peneliti mengumpulkan 

dan memilah data yang sesuai dengan kebutuhan dan rumusan masalah seperti 

mengumpulkan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil tes siswa. 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat yang berifat naratif yang 

bertujuan untuk memudahkan apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan 

selanjutnya. 

3. Conclusion Drawing 

  Langkah kerja ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak  ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Kesimpulan data yang didukung oleh bukti yang valid merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  Kriteria ketuntasan minimal pembelajaran IPA siswa 

kelas IV adalah >70, maka standar ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Kriteria Ketuntasan Individual 

   Kriteria ketuntasan individual adalah penilaian siswa secara individu 

sebagai tolak ukur peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. KKM 

pembelajaran IPA di SDN Tumpukrenteng 01 adalah (>70). Hal ini dapat 

dilihat dari penilaian dengan rumus: 
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b. Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Kriteria ketuntasan klasikal minimal adalah 70% dari jumlah siswa 

dalam satu kelas, jika siswa dalam kelas IV yang mendapat nilai diatas KKM 

(>70) sudah mencapai 70% makakelas tersebut dikatakan tuntas. Hal ini dapat 

dilihat dari penilaian dengan rumus:  

 

 

I. Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan secara bersiklus. Masing-masing siklus terdiri dari 

4 tahap yang meliputi: 1. Perencanaan tindakan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. 

Pengamatan, 4. dan melakukan refleksi. Langkah-langkah kerja selama penelitian 

yakni: 

a. Siklus I 

1.) Perencanaan Tindakan 

     Perencanaan adalah kegiatan perancangan untuk pemecahan masalah. Tahap 

pendahuluan yang dilakukan peneliti adalah: a) Melakukan pertemuan dengan guru 

kelas IV SDN Tumpukrenteng 01 Turen Malang untuk membuat keputusan tentang 

perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan, b) Menyusun jadwal dan 

menyepakati Teknik pelaksanaan tindakan kelas, c) Menyusun Rancangan 

NA= 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100% 

(Sumber: Arifin, 2010:232) 

Ketuntasan Klasikal= 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
 x 100% 

(Sumber: Afandi, 2015:52) 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan kompetensi dan indicator yang akan 

dicapai dengan penerapan media Magic Flower, d) Membuat format panduan 

penilaian pengetahuan atau kognitif siswa, e) Membuat format observasi untuk 

mencatat segala aktivitas belajar siswa. 

2.) Pelaksanaan Tindakan 

    Kegiatan awal: 

a.) Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing 

b.) Melakukan presensi siswa 

c.) Menanyakan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya 

d.) Guru menginformasikan tentang pembelajaran dan materi yang akan 

diajarkan pada hari tersebut yakni bagian bunga sempurna dan tidak 

sempurna 

e.) Menanyakan kepada siswa tentang materi yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari seperti: “Adakah diantara anak-anak yang memelihara atau 

menanam bunga?”, “Bunga apakah itu?”, “Ada bagian apa sajakah pada 

bunga itu?”. 

f.) Menginformasikan bahwa hal tersebut akan dipelajari dan dibahas pada hari 

itu 

g.) Menginformasikan tujuan pembelajaran 

    Kegiatan inti: 

a.) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa 
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b.) Guru membuat perjanjian belajar dengan siswa agar tidak ada yang ramai 

saat proses pembelajaran berlangsung 

c.) Guru menunjukkan gambar bunga tidak sempurna dan bunga sempurna di 

papan tulis serta bagian-bagiannya yang membedakan antara kedua jenis 

bunga tersebut 

d.) Siswa masing-masing kelompok diminta untuk pergi keluar kelas 

mengamati bunga yang ada di halaman sekolah dengan dampingan guru 

e.) Siswa menganalisis dan mencatat informasi tentang bunga yang diamati di 

halaman sekolah 

f.) Siswa kembali masuk ke dalam kelas 

g.) Siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis dan informasi 

yang didapat Bersama kelompoknya di depan kelas 

h.) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi menggunakan 

media Magic Flower  

i.) Siswa mengamati media Magic Flower yang ada di depan kelas 

j.) Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang bagian bunga dan 

fungsinya 

k.) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara kelompok  

l.) Siswa menggambar bunga sempurna serta bagiannya dengan menuliskan 

fungsinya secara individu 

m.) Siswa yang ditunjuk oleh guru mempresentasikan hasil kerja di depan kelas 
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    Kegiatan akhir: 

a.) Siswa melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini dengan 

bimbingan guru 

b.) Siswa menuliskan hal-hal yang telah dipelajari dan kesulitan yang dialami, 

serta menuliskan hal-hal yang ingin mereka pelajari lebih lanjut 

c.) Siswa diajak berdiskusi dengan guru dengan membacakan jawabannya dan 

memberikan kesempatan berbicara atau menambah informasi dari siswa 

yang lainnya. 

d.) Siswa diberikan tugas rumah oleh guru 

e.) Guru menyampaikan pesan moral dengan bijak 

f.) Salah satu siswa memimpin berdoa sebagai akhir dari pembelajaran serta 

salam 

3.) Pengamatan 

     Selama kegiatan atau proses pembelajaran berlangsung peneliti berkolaborasi 

dengan guru kelas IV yang bertindak sebagai pengamat selama pembelajaran 

menggunakan media Magic Flower. Pengamatan dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Hasil dari pengamatan dicatat dalam lembar observasi 

yang digunakan sebagai bahan refleksi untuk perencanaan tindakan selanjutnya.  

4.) Refleksi  

     Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bersama guru kelas melakukan 

refleksi bersama-sama terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dicapai pada 

proses pembelajaran yang telah dilakukan, hal-hal apa yang belum terlaksana, hal 

yang sudah dicapai atau yang belum dicapai, serta masalah apa yang belum 
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terpecahkan dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar yang lebih baik lagi. Hal ini menghasilkan 

perencanaan baru yang akan diimplementasikan pada siklus II. 

b. Siklus II

   Siklus II terdiri dari tahap-tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi seperti pada tahap-tahap di siklus I. 

Kegiatan pada setiap tahapan di siklus II juga disesuaikan pada fokus permasalahan 

yang belum terpecahkan terkait proses aktivitas dan hasil belajar pada siklus I yang 

akan dilanjutkan dan diatasi pada siklus II dan akan berhenti pada siklus II jika 

proses pembelajaran pada siklus II telah menunjukkan adanya peningkatan dalam 

aktivitas dan hasil belajar siswa yang telah memenuhi indikator dan tujuan 

pembelajaran. 


