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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK itu sendiri 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar, berupa sebuah tindakan 

yang sengaja dimunculkan, sehingga terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran Scramble sebagai 

tindakan yang diterapkan di kelas. Dalam penelitian ini menggunakan model PTK 

yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Desain dijelaskan dalam bagan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

Model PTK Kemmis & MC. Tanggart (Suharsimi, 2017:137) 
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B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Pada pendekatan yang telah dikemukakan di atas, kehadiran peneliti di 

lapangan diperlukan sebagai perencana, pelaksana, pengamat, pengumpul data, 

penganalisis data, penyusun laporan, serta pelapor hasil penelitian. Dalam segi 

perencanaan, peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

menyusun LKS serta soal latihan/soal tes akhir tindakan dengan bekerjasama 

dengan guru kelas V SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Selanjutnya 

peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai rencana yang telah dibuat. 

Pada pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai pelaksana (mengajar) di kelas V, guru 

kelas dan guru kelas lain sebagai pengamat kegiatan peneliti mengajar. Selain 

sebagai pengamat dan penilai, guru kelas juga berperan sebagai pemberi masukan 

peneliti dalam menganalisis data yang sudah terkumpul dan dilakukan refleksi 

untuk perbaikan dalam merencanakan siklus berikutnya. Setelah itu peneliti dapat 

menyusunya ke dalam bentuk laporan penelitian.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang 

dilaksanakan pada semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 pada bulan Januari 

2019. Penelitian ini dilakukan di kelas V dengan jumlah 27 siswa. Waktu penelitian 

ini dilaksanakan pada pembelajaran materi Jenis-Jenis Usaha dan Kegiatan 

Ekonomi di Indonesia.  

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN Sebani 1 Kec. 

Pandaan Kab. Pasuruan yang berjumlah 27 yang terdiri dari laki-laki 12 dan 
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perempuan 15. Objek pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

Scramble pada pembelajaran IPS materi Jenis-Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi 

di Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 

V SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Data yang digunakan pada 

penelitian berupa data kualitatif yang dilihat dari aktivitas guru dan aktivitas siswa 

yang diperoleh oleh pengamat selama proses pembelajaran. Pada data tersebut 

peneliti dapat mengetahui perkembangan pembelajaran yang dilakukan. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian diperlukan sebuah sumber data yang relevan. Sumber data 

adalah subyek dari mana sebuah data dapat diperoleh. Pada penelitian ini peneliti 

menggunajan dua jenis sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer sendiri merupakan data yang langsung dikumpulkan dari 

sumber pertamanya. Penelitian ini menggunakan guru kelas dan siswa kelas V 

SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sebagai sumber data primer yang 

akan dikumpulkan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, 

sebagai penunjang dari sumber pertama hal ini dapat dijelaskan data yang 
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terssusun dalam bentuk dokumen-dokumen kegiatan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, menggunkan dokumentasi foto sebagai sumber data sekunder.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah 

teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi pada kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan di kelas V SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. 

Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati proses pembelajaran IPS materi 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia melalui penerapan model 

pembelajaran Scramble. Dalam penelitian ini yang menjadi observer yaitu guru 

kelas V SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Pada kegiatan pembelajaran 

berlangsung peneliti melakukan obsevasi untuk mengamati aktivitas siswa, dengan 

menggunkan lembar observasi. Hasil observasi tersebut, peneliti dapat mengetahui 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu peneliti 

menggunakan lembar observasi guru untuk mengamati saat melaksanakan 

tindakan. Data observasi tersebut, digunakan untuk mengetahui apakah tindakan 

(mengajar) yang dilakukan peneliti sudah sistematis. 

2. Wawancara 

Dalam wawancara terdapat 2 jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur 

dan wawancara tidak berstruktur (bebas). Penelitian ini menggunakan jenis 

wawancara tidak berstruktur (bebas) kerena tidak berpedoman pada daftar 

pertanyaan. Objek yang diwawancarai yaitu guru kelas V SDN Sebani 1 Kec. 

Pandaan Kab. Pasuruan yang bertujuan untuk mengetahui bagimana respon guru 
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setelah menerapkan model pembelajaran Scramble pada pembelajaran materi jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan wawancara 

dilakukan sesudah penerapan model pembelajaran Scramble dengan materi 

tersebut. Wawancara ini dilaksanakan setelah tindakan, dengan tujuan untuk 

mengetahui respon guru setelah penerapan model pembelajaran Scramble pada 

materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

3. Tes 

Pada penelitian ini, tujuan penggunaan tes untuk mendapatkan data hasil 

belajar siswa. Penggunaan tes tersebut, dilakukan setelah pelaksanaan tindakan 

pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam tes ini 

yang digunakan adalah tes tulis sesuai dengan materi yang telah diajarkan. 

4. Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan dokumen yang berbentuk gambar, foto diambil 

selama pembelajaran proses pembelajaran berlangsung. Pengambilan dokumentasi 

ini, untuk mendokumentasikan pelaksanaan tindakan sebagai bukti fisik kegiatan 

penelitian yang berupa foto yang menggambarkan aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung 

G. Instrument Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sebuah instrumen penelitian sebagai 

pendukung. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari penelitian jadi, melalui instrument penelitian ini peneliti 

dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Alat yang digunakan peneliti 

sebagai instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa, 

lembar wawancara, dan soal tes untuk siswa. 
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1. Lembar Observasi 

Lembar obeservasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa 

dalam penerapan model Scramble pada pembelajaran IPS materi jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Indikator yang dijadikan penentu tingkat 

keberhasilan penelitian tindakan kelas yaitu: ditinjau dari aktivitas guru dan 

aktivitas siswa pada proses pembelajaran. Berikut penjelasan tabel kisi-kisi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Aktivitas Guru 

Aspek Indikator Butir 

 

 

Kegiatan Awal 

1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dan berdo’a 

1 

2. Melakukan kegiatan apresepsi 2 

3. Melakukan presensi kepada siswa 3 

4. Menyampaikan kegiatan dan tujuan 

pembelajaran 

4 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

5. Kemampuan dalam memfokuskan siswa 5 

6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 

runtut 

6 

7. Menggunakan suara yang lantang dan jelas 7 

8. Keterampilan menerapkan model 

pembelajaran scramble 

8 

9. Menguasai kelas 9 

10. Kemampuan menjawab pertanyaan dari siswa 10 

11. Melakukan evaluasi  11 

 

 

Kegiatan Penutup 

12. Memberikan penguatan dan kesimpulan 

diakhir pembelajaran 

12 

13. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan 

13 

14. Menutup pembelajaran dengan berdo’a dan 

mengucapkan salam 

14 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Aktivitas Siswa 

Aspek Indikator Butir 

 

 

 

Kegiatan Awal 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

1 

2. Siswa dapat menangkap stimulus dan 

memberikan respon kepada guru 

2 

3. Siswa memperhatikan guru dalam 

penyampaian kegiatan dan tujuan 

pembelajaran 

3 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

4. Siswa memperhatikan guru dalam 

menyampaikan materi 

4 

5. Siswa berani bertanya ketika tidak paham 

terhadap materi 

5 

6. Siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan 

model scramble 

6 
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7. Siswa memahami cara mengerjakan soal 

menggunakan model pembelajaran scramble 

7 

8. Siswa mampu menjawab soal dan merangkai 

jawaban dengan waktu yang telah ditentukan 

8 

 

Kegiatan Penutup 

 

9. Siswa mampu menyimpulkan materi setelah 

kegiatan pembelajaran berakhir 

9 

10. Siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang telah dilakukan. 

10 

 

2. Lembar Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas V SDN Sebani 1 Kec. 

Pandaan Kab. Pasuruan sebelum melaksanakan penelitian dan sesudah penerapan 

siklus berakhir. Hasil wawancara yang didapatkan akan digunakan sebagai data 

pendukung dalam pelaksanaan penelitian. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara 

No Indikator Butir 

1. Persiapan 

a. Perangkat pembelajaran 

b. Alat pendukung pembelajaran 

 

1 

2 

2. Pelaksanaan 

a. Kegiatan Pembelajaran 

b. Aktifitas siswa dalam pembelajaran 

c. Penerapan model pembelajaran scramble 

d. Pengorganisasian kelas 

e. Penggunaan alat pendukung pembelajaran 

 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Evaluasi 

a. Pelaksanaan tes hasil belajar siswa 

b. Hasil belajar siswa 

 

1 

2 

 

3. Tes Tulis 

Peneliti membuat tes tulis dan menyusun sendiri soal tes tersebut. Tes yang 

akan digunakan dalam penelitian yaitu, lembar kerja dan lembar evaluasi. 

Pembuatan soal tes ini disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari stelah 

adanya tindakan penerapan model pembelajara Scramble pada pembelajaran IPS 

materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berikut ini tabel 

indicator tes evaluasi yang akan diberikan kepada siswa. 

 



36 
 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Tes Evaluasi 

Indikator Soal No. Soal Aspek Soal Bentuk Soal 

Menyebutkan tentang 

usaha ekonomi 

1, 2, 4 C1 Pilihan Ganda 

Menyebutkan contoh 

pengelolaan usaha secara 

kelompok 

3, 6, 7 C1 Pilihan Ganda 

Menyebutkan kegiatan 

ekonomi di indonesia 

5, 8, 9 C1 Pilihan Ganda 

Menyebutkan contoh 

pengelolaan usaha secara 

sendiri 

10 C1 Pilihan Ganda 

Menjelaskan tentang jenis 

usaha ekonomi yang 

dikelola sendiri 

1 C2 Uraian 

Menjelaskan jenis usaha 

ekonomi yang dikelola 

kelompok 

2 C2 Uraian 

Menjelaskan tentang 

usaha ekonomi 

4 C2 Uraian 

Menjelaskan kegiatan 

ekonomi 

3, 5 C2 Uraian 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah cara untuk menentukan, menyusun, dan 

mengolah data, sehingga menghasilkan simpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada rumusan masalah yang pertama, data yang dianalisis 

adalah data aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

1. Aktivitas guru dan aktivitas siswa 

Analisis data pada aktivitas terhadap matapelajaran dapat diukur/dihitung 

dengan menggunakan lembar observasi. Indikator yang dijadikan penentu tingkat 

keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini ditinjau dari aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung, melalui skala atau rentang 1-4 pada setiap aspek 

yang diamati. Data observasi aktivitas yang telah diperoleh dan dianalisis secara 

diskriptif. Skor pada masing-masing indikator tersebut dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Data tabel yang telah diperoleh, dihitung dengan menggunakan rumus 

tersebut, maka hasil perhitungan dapat dimasukkan kedalam kategori berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Keberhasilan Proses Pembelajaran Guru dan Siswa 

No Tingkat Keberhasilan Predikat Keberhasilan 

1 76-100% Baik Sekali 

2 51-75% Baik 

3 26-50% Cukup  

4 0-25% Kurang  

 Rentang 25%  

Sumber: (Aqip, dkk, 2009:41) 

2. Hasil belajar siswa 

Pada rumusan masalah yang kedua, data yang dianalisis adalah data hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari hasil tes pada akhir siklus yaitu pada penerapan 

model pembelajaran Scramble pada pembelajaran IPS. Setelah mengevaluasi pada 

hasil tes, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui, apakah nilai siswa 

sudah tuntas atau belum, mengetahui kriteria ketuntasan individual jika diperolah 

skor lebih dari atau sama dengan 70 sesuai KKM. Berikut cara menghitungnya 

dijelaskan di bawah ini: 

 

 

Sumber: (Arifin, 2010:232) 

Sedangkan untuk mengetahui kriteria ketuntasan klasikal, dapat 

dikatakan tuntas belajar dikelas apabila presentase mencapai 75% dari 

jumlah siswa dalam satu kelas. Dalam mengetahui ketuntasan klasikal siswa 

dapat menggunakan rumus sebebagai berikut: 

 

Nilai Akhir = Jumlah Skor        x   100% 

Skor Maksimal 

 

Nilai Akhir = Jumlah nilai        x   100% 

Nilai Maksimal 
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Sumber: (Arifin, 2010:232) 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Keberhasilan dalam Belajar 

No Tingkat Keberhasilan Predikat Keberhasilan 

1 60-69% Kurang 

2 70-79% Cukup 

3 80-89% Baik 

4 90-99% 

Rentang 10% 

Sangat Baik 

 

I. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini direncanakan dengan menggunakan dua siklus, akan 

tetapi apabila hasil yang didapatkan belum diinginkan belum tuntas, maka diadakan 

dilakukan penerapan pada siklus berikutnya dan akan terhenti apabila hasil yang 

diingkan sudah tuntas. Model prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti 

adalah model Kemmis & MC. Taggart, pada setiap tahapan-tahapan. Dalam 

penelitian ini didasarkan pada tahapan model Kemmis dan Taggart yang meliputi 

kegiatan di bawah ini: 

1. Perencanaan, membuat RPP kemudian, membuat instrument pengamatan 

untuk membantu peneliti dalam melihat fakta/peristiwa yang terjadi pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

2. Pelaksanaan tindakan melalui implementasi RPP yang telah dibuat. 

3. Melakukan observasi dengan pengamatan bersamaan pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

4. Melakukan refleksi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti apakah ada yang kurang ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, 

apabila terdapat kekurangan atapun masalah maka akan dilanjutkan pada siklus 

kedua sampai hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Ketuntasan Klasikal = Jumlah siswa yang tuntas       x   100% 

Jumlah siswa keseluruhnya 
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a. Rencana Siklus 1 

1) Tahap Perencanaan 

a) Peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran dengan menyusun RPP 

dengan menerapkan model pembelajaran Scramble pada matapelajaran 

IPS Materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

b) Menyusun lembar kerja (LK) sesuai dengan petunjuk kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan media penduukung model 

pembelajaran Scramble seperti: Kotak huruf acak, huruf acak, papan 

dan pendukung media lainnya. 

c) Menyiapkan kisi-kisi soal sesuai dengan indikator pencapaian pada 

materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

d) Membuat soal tes evaluasi dengan kisi-kisi indikator tes evaluasi yang 

meliputi soal pilihan ganda, jawaban singkat dan esai untuk mengukur 

pemahaman siswa, sehingga dapat mengetahui hasil belajar siswa. 

e) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru pada 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

f) Pembagian kelompok terdiri dari 5 kelompok dengan kemampuan 

siswa yang heterogen melalui diskusi bersama guru kelas. 

g) Kemudian, melakukan koordinasi program kerja pelaksanaan tindakan 

dengan guru kelas V SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. 
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2) Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan Awal 

a) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 

b) Guru melakukan kegiatan apresepsi dengan selingan ice breaking atau 

bernyanyi sebelum memulai pembelajaran 

c) Guru melakukan presensi kepada siswa untuk mengetahui kehadiran 

siswa. 

d) Guru menyampaikan Kompetensi Dasar (KD), indikator, dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

Kegiatan Inti 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran 

Scramble pada matapelajaran IPS Materi jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

Kegiatan Penutup 

a) Siswa membuat kesimpulan pembelajaran dengan dibantu dan dibimbing 

guru 

b) Guru melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran pada siswa yang 

masih belum faham mengenai materi yang dijelaskan. 

c) Guru memberikan motivasi agar siswa selalu termotivasi dalam belajar 

dalam setiap pembelajaran 

d) Guru menutup pembelajaran dengan berdo’a dan salam 
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3) Tahap Observasi 

Tahapan observasi dilakukan ketika melakukan pengamatan aktivitas 

siswa selama pelaksanaan tindakan berlangsung, melalui penerapan model 

pembelajaran Scramble yaitu pada pembelajaran IPS. Pengamatan yang 

dilakukan menggunakan lembar observasi dan dokumentasi foto atau video 

pada proses pembelajaran. Kegiatan ini peneliti meminta bantuan kepada 

guru kelas V SDN Sebani 1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk bersedia 

menjadi observer dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan. 

Hasil observasi tersebut, akan dinilai berhasil atau tidaknya pembelajaran 

dan apakah ada yang harus diperbaiki. 

4) Tahap Refleksi 

Setelah menyelesaikan siklus 1, peneliti dan guru kelas V SDN Sebani 

1 Kec. Pandaan Kab. Pasuruan melakukan sebuah diskusi untuk membahas 

tentang hasil observasi. Kemudian itu, akan ditetapkan apakah akan 

melanjutkan pada siklus II. 

b. Rencana Siklus Berikutnya 

Pada siklus berikutnya dilakukan setelah mempelajari hasil refleksi dari 

siklus I. Permasalahan yang didapatkan pada siklus I dengan hasil yang belum 

tercapai sesuai target. Rencana yang akan dilakukan pada siklus berikutnya, 

yaitu dengan mengubah teman kelompok sesuai dengan nilai yang telah 

diperoleh dari siklus I, mengubah konsep permainan/kegiatan yang dilakukan 

pada pembelajaran dengan model scramble dan lebih memfokuskan materi 
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yang masih belum difahami siswa. Tahapan yang dilakukan sama seperti pada 

pelaksanaan siklus I. 




