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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tidakan Kelas merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan 

tanggung jawab guru khususnya dalam pengelolahan pembelajaran. (Wina 

Sanjaya: 2016) 

PTK dipilih dalam penelitian ini sebab peneliti ingin meningkatkan 

kualitas pembelajaran secara khusus dalam hal Ice Breaking untuk 

meningkatkan efektivitas proses belajar siswa kelas III SDN Giripurno 02 

Batu. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan megikuti alur pokok: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi dan perencanaan 

ulang. PTK ini dilakukan dalam dua siklus, tetapi jika kedua siklus yang 

telah dilakukan belum mencapai target, maka akan dilakukan siklus 

selanjutnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitain ini yaitu pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif, yaitu meggambarkan masalah sebenarnya yang 

ada dilapangan kemudian di refleksikan dan dianalisis berdasarkan teori 

yang mendukung kemudian dilakukan pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang nyata 

tentang kondisi yang ada dikelas selama proses belajar berlangsung. 
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Penelitian ini menggunakan prosedur sesuai bagan yang 

digambarkan oleh Suharsimi Arikunto. Arikunto (2009: 16) dalam 

bukunya menggambarkan bagan dari sebuah prosedur penelitian adalah 

sebagai berikut:  

Bagan 2 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Seterusnya  

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Pada penelitain ini Peneliti terlibat penuh sebagai guru dalam 

pelaksanaan tindakan perbaikan yang direncanakan dan dibantu oleh guru 

kelas III SDN Giripurno 02 Batu. Selain itu peran peneliti adalah sebagai 

perencana, pelaksana sebagai guru dalam penelitian penerapan Ice 

Breaking, pengumpul data, penganalisis data, serta pembuat laporan dalam 

pelaksanaan penelitian. 

 

Perencanaan I 

Perencanaan II 

Siklus I 

Siklus II 

Pengamatan I 

Pengamatan II 

Pelaksanaan I 

Pelaksanaan II 

Refleksi I 

Refleksi II 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian penerapan Ice Breaking 

sebagai upaya meningkatkan efektivitas belajar siswa adalah SDN 

Giripurno 02 Batu. Jalan Arjuno No. 9, Giripurno, Bumiaji, Kota Batu. 

2.  Waktu Penelitain 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/1019. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitain tidakan kelas ini adalah siswa kelas III SDN 

Giripurno 02 Batu Semester genap tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 24 

siswa. Terdiri dari 12 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Keadaan 

siswa tergolong heterogen karena ada siswa yang mempunyai tingkat 

kemmapuan belajar bagus, ada yang sedang dan juga ada yang masih 

kurang. 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penerapan Ice Breaking ini 

diperoleh melalui hasil observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan 

terhadap pembelajaran yang dibuat. Sedangkan hasil dari dokumentasi 

digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang telah diperoleh. 

Data keefektifan siswa, baik secara kelompok maupun individu 

diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Jadi tingkat keefektifan belajar 

dinilai sesuai dengan pedoman penilaian efektivitas belajar siswa. Sumber 

data dalam penlitian ini adalah guru kelas III SDN Giripurno 02 Batu. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi. 

Penjelasan untuk setiap teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara pada saat observasi awal 

mengenai permasalahan yang terdapat pada kegiatan pembelajaran, 

misalnya mengenai metode yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran, dan kondisi kelas dalam pembelajaran seperti apa. 

2. Teknik Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan proses 

pembelajaran dikelas III SDN Giripurno 02 Batu, misalnya seperti 

kegiatan pembelajaran dikelas, dan kebutuhan mengenai proses 

pembelajaran, ataupun metode yang digunakan dalam kelas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto pada saat 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Foto-foto yang dihimpun 

pada pelaksanaan penelitian dikelas, data yang dihimpun juga 

dilengkapi dengan dialog pembelajaran yang dipakai dalam proses 

pembelajaran. 

4. Tes  

Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mendapatkan data hasil 

belajar siswa. Penggunaan tes dilakukan setelah pelaksanaan 

tindakan pada materi tema 6 subtema pembelajaran ke 3. Tes yang 
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digunakan adalah tes tulis sesuai dengan materi yang telah 

diajarakan. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen-instrumen yang akan dipakai dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Lembar wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data awal dari 

guru kelas untuk mencari informasi permasalahn dikelas. Adapun kisi-

kisi wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah: 

Tabel 3.1 kisi-kisi wawancara 

No Aspek Indikator Butir 

1. Kegiatan pembelajaran Apakah dikelas masih ada 

permasalahan mengenai 

keefektifan belajar siswa?  

Mata pelajaran apa yang 

bermasalah? 

Apa kesulitan dalam 
mengajar kurikulum 2013? 

Apa penyebab kesulitan 

belajar siswa sehingga tidak 

efektif? 

Apakah sudah ada tindak 

lanjut dari permasalahan? 

Metode apa saja yang pernah 

digunakan dalam proses 

pembelajaran? 

1 

 

 

1 

 

1 
 

1 

 

 

1 

 

1 

2. Peserta didik Berapa jumlah siswa dikelas 

III? 
Berapa jumlah siswa 

perempuan? 

Berapa jumlah siswa laki-

lakinya? 

Berapa rata-rata siswa yang 

tuntas dan efektif dalam 

suatu proses pembelajaran? 

 

1 

 
1 

 

1 

 

 

1 

 

Total 10 

 

2. Lembar observasi proses belajar siswa, adapun aspek yang dinilai 

terdiri dari: (1) Perhatian terhadap materi, (2) Keaktifan, (3) 
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Kerjasama, (4) Tanggung jawab, (5) Disiplin. Adapun kisi-kisi lembar 

observasi proses belajar siswa:  

Tabel 3.2 kisi-kisi lembar observasi proses belajar siswa 

No Aspek Indikator Butir 

1. Sikap Perhatian pada materi 

Keaktifan  

Kerjasama 

Dispilin  

Tanggung jawab 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 5 

 

3. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, berupa lembar 

pengamatan ceklist yang digunakan untuk mengamati saat 

pembelajaran dikelas berlangsung. Adapun kisi-kisi lembar observasi 

pelaksanaan pembelajaran:  

Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar observasi pelaksanaan pembelajaran 

No Aspek Indikator Butir 

1. Perangkat pembelajaran Rencana pembelajaran 1 

2. Proses pembelajaran Membuka pembelajaran  

Penyajian materi 

Variasi metode pembelajaran 

Penggunaan bahasa yang 

baku 

Penggunaan waktu yang 
sesuai 

Gerak dalam mengajar 

Memotivasi siswa untuk 

belajar 

Teknik bertanya yang 

menarik 

Teknik penguasaan kelas 

yang kondusif 

Penerapan Ice Breaking 

Evaluasi pembelajaran 

Menutup pembelajaran 

1 

1 

1 

1 

 

1 
 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Total 13 
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4. Tes tulis, peneliti membuat tes tulis dan membuat sendiri soal tes 

tersebut, tes yang akan digunakan dalam penelitian yaitu lembar 

kerja dan lembar evaluasi. Adapun kisi-kisi soal evaluasi yang 

akan diberikan oleh siswa: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi soal evaluasi 

Indikator Soal No. Soal Bentuk Soal 

Menyebutkan cara menjaga 

kelestarian energi 

1 Uraian 

Menyebutkan dampak sumber 

energi 

2 Uraian 

Menjelaskan lama kejadian 

berlangsung 

3,4 Uraian 

Menjelaskan makna pola irama 5 Uraian 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara yang paling menentukan untuk 

menyusun dan mengolah data, sehingga menghasilkan simpulan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2010: 337) analisis 

data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data. Analisis dilakukan melalui empat tahap 

yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Selama penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui 

kegiatan wawancara dan observasi. Peneliti mencatat semua data 

secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi maupun wawancara 

di lapangan. Misalnya, pengumpulan data mengenai permasalahan 

proses pembelajaran dikelas. 
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2. Reduksi Data 

Dalam penelitian, data yang diperoleh dari lapangan akan 

berjumlah cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara 

rinci dan jelas. Mereduksi data yaitu merangkum atau memilah hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada suatu hal yang penting. 

Menyesuaikan dengan tema dan menghapus data yang tidak perlukan. 

3. Penyajian Data 

Setelah data-data yang penting sudah dipilah sendiri-sendiri 

maka data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan 

berupa uraian singkat yang berfungsi menjelaskan data dalam bentuk 

deskripsi. Misalnya data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, dan berupa uraian singkat, agar lebih memudahkan dalam 

membaca setiap hasil yang telah diperoleh. 

4. Penyimpulan  

Pada tahap ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan 

kesimpulan awal dari penelitian yang telah berlangsung. Misalnya 

dalam penelitian ini kesimpulan merupakan hasil dari siklus I terlebih 

dahulu yang terdapat pada bagian refleksi yang kemudian akan 

mendapatkan perbaikan dari hasil refleksi yang telah didiskusikan. 

Kesimpulan pada siklus II sudah merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dirumuskan.  

 

 

 



44 
 

I. Prosedur Penelitian 

Dalam setiap penelitian rincian prosedur selalu ada, berikut ini 

adalah rincian prosedur penelitian yang dilaksanakan. Rincian prosedur 

penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Menyusun Rancangan Tindakan 

  Pada bagian perancangan ini terdapat berbagai 

perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan berdasarkan hasil 

observasi awal yang telah dilakukan. Hasil observasi awal 

menunjukkan bahwa adanya kesulitan peningkatan hasil belajar 

siswa yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Kurangnya 

efektivitas siswa dalam proses belajar (2) Pembelajaran monoton (3) 

Pengelolaan kelas kurang innofative. Perencanaan yang dilakukan 

untuk rancangan tindakan pada siklus 1 adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. 

2) Mengembangkan skenario pembelajaran dengan membuat atau 

mempersiapkan RPP. 

3) Menyiapkan sumber belajar dan media yang akan digunakan 

pada saat pembelajaran. 

4) Menyusun Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang akan dipelajari 

terkait materi tema 6 (energi dan perubahannya) subtema 2 

(sumber energi) pembelajaran ke 3. 
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5) Menyiapkan soal evaluasi terkait materi tema 6 (energi dan 

perubahannya) subtema 2 (sumber energi) pembelajaran ke 3. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

7) Menyiapkan kamera untuk dokumentasi. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan (Pelaksanaan) 

  Menerapkan tindakan mengacu pada skenario yang telah 

disusun dalam RPP dengan menggunakan metode Ice Breaking 

adalah sebagai berikut: 

Pendahuluan 

1) Salam pembukan dan doa. 

2) Mempresensi siswa. 

3) Guru memberikan apersepsi tentang materi yang akan 

disampaikan. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat 

setelah mempelajari materi. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

1) Siswa diminta membaca teks bacaan yang ada di LKS. 

2) Siswa menggali informasi yang terdapat pada teks bacaan. 

3) Guru mengarahkan jawaban yang benar serta memaparkan 

materi secara singkat. 

4) Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi. 
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Elaborasi 

5) Siswa diberi kesempatan bertanya. 

6) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

7) Guru menjelaskan singkat dan memberi contoh materi lama 

waktu kejadian berlangsung pada pelajaran Matematika. 

8) Siswa mengerjakan secara berkelompok. 

9) Setelah sudah selesai mengerjakan, Guru mengajak siswa 

mengkoreksi hasil kerja kelompok dengan sebuah ice breaking 

gerak tubuh. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Guru memberi contoh. “Anak-anak jika Ibu menyebutkan 

angka satu maka kalian harus bilang “Dung” dan gerakan 

tangan seperti memukul drum, apabila Ibu menyebutkan 

angka 2 maka kalian harus bilang “Ces” dan gerakan 

tangan seperti melambai, apabila Ibu menyebutkan angka 3 

maka kalian harus bilang “Tang” dan gerakan tubuh ketika 

terkejut, dan apabila Ibu menyebutkan angka 4 maka kalian 

harus bilang “Dem” dan gerakan menghentakkan kaki. 

Paham anak-anak?” 

b) Guru langsung mempraktekkan kepada siswa, dan guru 

menunjuk siapa yang akan menjawab. Guru menyebutkan 

angka secara acak. Dan lama-kelamaan guru menyebutkan 

angka dan menunjuk siswa dengan cepat. 
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10) Bagi kelompok/siswa yang gagal dalam permainan, maka siswa 

diminta menjawab dan menjelaskan soal matematika yang telah 

dikerjakan. 

11) Permainan dilakukan sampai semua soal terjawab. 

12) Guru memberi penguatan terhadap pembahasan soal. 

13) Siswa diberi kesempatan bertanya. 

14) Guru menjelaskan materi selanjutnya yaitu pola irama lagu. 

Guru menjelaskan singkat dan memancing pengetahuan siswa. 

15) Setelah paham, siswa dan guru bernyanyi bersama-sama dengan 

pola iram lagu yang sesuai. 

16) Guru memberi penguatan tentang materi hari ini. 

17) Siswa diberi kesempatan bertanya. 

18) Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan akhir 

1) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

2) Guru memberikan refleksi 

3) Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok berupa 

bintang/hadiah. 

4) Salam penutup dan doa. 

c. Pengamatan  

  Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, 

pengamatan dilakukan oleh guru kelas. Pada tahap pengamatan ini 

yang menjadi obejek pengamatan adalah sebagai berikut: 
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1) Aktivitas Guru 

 Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

diamati atau diobservasi dengan menggunakan format observasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Aktivitas Siswa 

 Aktivitas siswa berupa proses belajar siswa diamati atau 

diobservasi dengan menggunakan lembar penilaian proses. 

d. Refleksi  

1)  Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan 

a) Melakukan pertemuan antara guru pelaksana dengan pengamat 

untuk membahas soal evaluasi. 

b) Memperbaiki pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya 

berdasarkan hasil evaluasi pada siklus sebelumnya. 

c) Berlanjut pada siklus berikutnya sampai mencapai keberhasilan. 

2. Siklus 2  

  Siklus II dilakukan setelah mempelajari hasil refleksi I, dari 

permasalahan yang belum tercapai di siklus I diharapkan di siklus II 

menjadi lebih baik. Tahapan yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang 

dilakukan pada siklus I namun ada perubahan pada penerapan ice 

breaking. 

 


