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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin & Lincoln 

(2009:2) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan fokus perhatian 

dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik 

terhadap subyek kajiannya, sehingga hal ini berarti bahwa penelitian kualitatif 

berupaya untuk memahami atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna 

yang diletakkan peneliti kepadanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

PTK merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai 

kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan 

mutu pembelajaran di kelas. PTK memberikan keterampilan kepada guru untuk 

segera dapat menanggulangi masalah-masalah kelas dan memperbaiki serta 

meningkatkan kualitas kerja guru.  

Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan hakikat penelitian yang 

dikemukankan oleh Bahri (2012:8) bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam 

kelas untuk memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih berkualitas 

dalam proses sehingga hasil belajarpun menjadi lebih baik. Adapun menurut 

Suyadi (2012:18) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas secara lebih 

sistematis dibagi menjadi tiga kata yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian 

yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur 
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tertentu untuk menemukan data dengan tujuan meningkatkan mutu. Kemudian 

tindakan yaitu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan 

tujuan tertentu. Kelas adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima 

pelajaran dari guru yang sama. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut merupakan dasar 

dari penelitian ini. 

Sesuai dengan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

proses dan hasil kemampuan meningkatkan hasil belajar PPKn tentang sistem 

pemerintahan pusat melalui pendekatan kooperatif snowball throwing pada siswa 

kelas IV SDN Tegalgondo Kabupaten Malang. Melalui penelitian ini, akan 

dihasilkan suatu penilaian dan interpretasi pada praktek mengajar yang dilakukan 

untuk proses belajar tentang sistem pemerintahan pusat.  

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini menggunakan tahapan penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research). Secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui dalam PTK, yakni tahap: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan (observasi), dan (4) refleksi dapat dijelaskan dengan 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2012:16) 
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Pada tahapan ini berdasarkan bentuk bagan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Tindakan (Planning) 

Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru sebelum 

melakukan sesuatu. dengan perencanaan yang baik seorang praktisi akan lebih 

mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong para praktisi tersebut untuk 

bertindak dengan lebih efektif. 

Tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrument pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung.  

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Tahap ke-2 dari penelitian tindakan kelas yang perlu diingat dan berusaha 

menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku 

wajar, tidak dibuat-buat. Ketika refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan 

perencanaan perlu diperhatikan secara seksama agar sinkron dengan maksud 

semula. 

Tindakan ini merupakan dari perencanaan yang telah dibuat yang dapat 

berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu yang berujuan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang dijalankan. Tindakan 

tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

suatu model pembelajaran yang hasilnya juga akan dipergunakan unuk 

penyempurnaan pelaksanaan tugas. 
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3. Pengamatan Tindakan (Observing) 

Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendukomentasikan 

pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil 

pengamatan merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang 

dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Dalam 

pengamatannya, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari 

tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan dan hambatan-hambatan yang muncul. 

4. Refleksi terhadap tindakan (reflecting) 

Refleksi disini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran 

(penginterpretasi), menjelaskan, dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi adalah 

diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan 

dipergunakan unuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan selanjutnya. 

Dengan demikian, penelitian tindakan tidak dapat dilaksanakan dalam sekali 

pertemuan, karena hasil refleksi membutuhkan waktu unuk melakukannya sebagai 

planning untuk siklus selanjutnya. 

Alur pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas tersebut 

merupakan tindakan berulang dalam upaya menyempurnakan berbagai perbaikan 

dari tindakan-tindakan yang belum terselesaikan terhadap problem mengajar yang 

dihadapi guru, misalnya penggunaan model, media pembelajaran, alokasi waktu, 

ketercapaian materi, serta rendahnya nilai hasil belajar siswa. 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka peneliti bertindak sebagai 

perencana, pengamat proses pembelajaran, sumber data, pengumpul dan 
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penganalisis data, serta pelapor dari hasil penelitian. Menurut Moleong 

(2001:121) kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan sebagai partisipan 

penuh yakni integritas benar-benar merupakan faktor penentu dalam mendapatkan 

data yang diandalkan.  

Pada pelaksanaannya, peneliti disini sebagai guru atau yang menerapkan 

model pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Sedangkan ibu Ngatiningsih, 

S.P.d selaku guru kelas IV dan guru PPKn bertindak sebagai observer yang 

mengamati aktivitas guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Peneliti juga 

dibantu oleh teman sejawat yang bernama Dwi Wahyu Listyarini, S.Pd yang 

bertindak sebagai observer yang mengamati aktivitas siswa dari awal sampai akhir 

pembelajaran. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tegalgondo Kabupaten Malang, yang 

beralamatkan  JL. Raya Tegalgondo No 1 Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang. Pemilihan di sekolah ini karena pada pembelajaran PPKn khususnya 

materi sistem pemerintahan pusat masih memiliki hasil belajar yang rendah. Hal 

itu, dikarenakan siswa kurang tertarik dan kurang aktif di dalam mengikuti proses 

pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang digunakan masih cenderung 

tradisional, dimana siswa hanya di berikan materi ajar secara terus menerus, siswa 

hanya duduk, mencatat, mendengarkan apa yang disampaikan dan sedikit peluang 

bagi siswa untuk bertanya. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV dengan jumlah 

20 siswa. Di sekolah ini juga belum pernah diadakan penelitian yang serupa 
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dengan judul yang sudah diajukan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 

I yaitu pada tanggal 26 September 2016 – 3 Oktober 2016. 

 

D. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Tegalgondo Kabupaten 

Malang semester I tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 siswa terdiri dari 14 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data diambil dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan di SDN 

Tegalgondo Kabupaten Malang. Pada obyek yang akan diambil datanya adalah 

data aktivitas guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar PPKn di 

kelas IV pada semester I tahun pelajaran 2016/2017. Sumber data aktivitas siswa 

dalam pembelajaran adalah siswa kelas IV. Data ini digolongkan ke dalam data 

kualitatif.  

Data kegiatan guru diambil melalui pengamatan observer dengan mengisi 

lembar pengamatan kegiatan pembelajaran guru selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Data aktivitas siswa diambil melalui lembar observasi aktivitas 

siswa. Data hasil belajar siswa diambil dari nilai siswa setelah menyelesaikan soal 

tes diakhir setiap pertemuan dan tes akhir siklus. Bukti bahwa telah melakukan 

penelitian serta merekam semua aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan data dokumentasi. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, 

antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teknik 

penelitian tersebut, maka pengumpulan data yang dilakukan, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan 

(Sudjana, 2008:84). Hal-hal yang perlu diamati selama melakukan penelitian, 

yakni aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran sistem 

pemerintahan pusat.  

Hal-hal yang perlu diamati selama melakukan penelitian, yaitu aktivitas 

guru dan siswa selama melaksanakan proses pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaannya dimulai dari keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah disusun dan penggunaan model pembelajaran Snowball 

Throwing dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman 

observasi maka akan memudahkan peneliti untuk menilai aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2007:186). Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau 

keterangan yang terjadi dilapangan.  
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Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas. Melalui kegiatan 

wawancara ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi awal tentang 

proses pembelajaran dalam materi sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV 

SDN Tegalgondo Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan dengan tujuan 

supaya peneliti dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti selanjutnya mencari solusi yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Wawancara ini dilakukan untuk dapat mengetahui penyebab dari 

rendahnya kemampuan siswa dalam materi pembelajaran sistem pemerintahan 

pusat, model atau metode atau media apa yang sudah diterapkan guru dalam 

kegiatan pembelajaran, dan bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas. 

Wawancara ini dilakukan pada saat sebelum melakukan tindakan dan sesudah 

melakukan tindakan.  

3. Dokumen 

Sugiyono (2009) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari sesorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  

Dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumen dalam bentuk 

gambar yang berupa foto. Foto ini digunakan sebagai bukti bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian serta merekam semua aktivitas guru dan siswa dalam 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Penilaian 

Penilaian merupakan skor yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran sistem pemerintahan pusat dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing. Peneliti menggunakan dua penilaian untuk 

mengumpulkan data selama proses belajar mengajar berlangsung. Penilian 

tersebut sebagai berikut: 

a) Pengolahan Data Hasil Observasi 

Pengolahan data hasil observasi sangat bergantung pada pedoman 

observasinya, terutama dalam mencatat hasil observasi. Hasil observasi yang 

dinyatakan dalam bentuk penyataan-pernyataan sebagaimana adanya yang tampak 

dari perilaku yang diobservasi, diolah dengan melakukan analisis seluruh hasil 

dari pengamatan tersebut (Sudjana, 2008:132). 

Pengolahan data hasil observasi digunakan untuk menilaia keaktifan 

siswa, sikap guru pada saat proses belajar mengajar, konsentrasi siswa dalam 

pembelajaran materi sistem pemerintahan pusat. Data hasil pengamatan diberi 

nilai atau disediakan skala nilai, misalnya dengan huruf A, B, C, D dan E. Adapun 

cara dalam menggunakan penilaian dengan menggunakan rumus, sebagai berikut: 

 

 

 
(Sumber: Sudjana, 2008) 

 

Tabel 3.1 Kriteria Aktivitas Guru dan Siswa 

No Persentase Aktivitas(%) Kriteria 

1 81-100 Sangat Baik (A) 

2 61-80 Baik (B) 

3 41-60 Cukup (C) 

4 21-40 Kurang Baik (D) 

5 0-20 Sangat Kurang (E) 

(sumber: Arikunto, 2008:35) 

Nilai aktivitas guru/siswa= 
Jumlah nilai aspek yang diperoleh siswa

Jumlah nilai pengamatan keseluruhan
 x 100% 
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b) Pengolahan Data Hasil Tes 

Pengolahan data tes hasil belajar dimaksudkan untuk mengubah data 

mentah tes atau hasil skor tes menjadi data jadi yang siap ditafsirkan. Pengolahan 

data mentah menjadi data masak memerlukan teknik statistika deskriptif seperti 

dalam bentuk persen (Sudjana, 2008:134). 

Pengolahan data hasil tes digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran materi sistem pemerintaahn dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing, dapat 

menggunakan rumus seperti berikut: 

1) Menentukan ketercapaian siswa 

N = 
skor pemerolehan

 Jumlah Skor Maksimal
 x 100 

Keterangan:  

N   = Nilai yang diperoleh siswa 

Skor perolehan = Skor yang diperoleh dari jumlah indikator yang muncul   

atau nampak dalam observasi. 

Skor Maksimal = Jumlah skor keseluruahn dari indikator yang ditetapkan. 

100   = Skala nilai 

(sumber: Arikunto, 2006) 

 

2) Menentukan Rata-rata Kelas 

 

Skor = 
jumlah Nilai siswa

 Jumlah Siswa dalam kelas
  

 

3) Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

Ketuntasan Klasikal = 
Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar

Jumlah Siswa Keseluruhan
 x 100% 
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Tabel 3.2 Penentuan Ketuntasan Belajar Siswa 

No Rentangan Persentase (%) Kriteria 

1 85-100 Sangat Baik 

2 70-84 Baik 

3 55-69 Cukup 

4 40-54 Kurang Baik 

5 0-39 Sangat Kurang 

  (sumber: Purnama, 2012:55) 

Setelah peneliti mengetahui persentase keberhasilan siswa mengenai 

sistem pemerintahan pusat, maka peneliti dapat menyimpulkan apakah penelitian 

yang dilakukannya tersebut berhasil atau tidak. Jika 70% siswa sudah dapat 

menguasai materi sistem pemerintahan pusat dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing, maka penelitian tersebut 

dikatakan berhasil. Namun sebaliknya, jika ketuntasan belajar siswa di bawah 

70%, maka siswa dikatakan belum dapat dikatakan mampu mengusai materi 

sistem pemerintahan pusat. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir penelitian. 

1. Tahap Persiapan. Langkah awal pada tahap persiapan sebelum melaksanakan 

penelitian adalah pembuatan proposal penelitian, setelah itu pengurusan surat 

izin penelitian dari Universitas Muhammadiyah Malang. Langkah selanjutnya 

adalah (1) Menyusun jadwal perencanaan pembelajaran, (2) Membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing pada materi sistem 

pemerintahan pusat, (3) Membuat lembar observasi atau pengamatan aktivitas 

guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing, (4) Mempersiapkan sumber belajar dan media pembelajaran, dan 



44 

 

(5) Menyusun lembar kerja siswa/kelompok (LKK) untuk mengukur 

perkembangan kognitif siswa dalam memahami dan menguasai materi 

pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian. Langkah awal tahap pelaksanaan penelitian 

adalah guru memberikan tes awal (pretest) yang berupa soal obyektif kepada 

siswa. Setelah melakukan pretest, guru mengajarkan kepada siswa pada mata 

pelajaran PPKn mengenai sistem pemerintahan pusat dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. Saat guru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing, peneliti 

melihat dan menilai keaktifan siswa dan guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Di akhir pembelajaran, dilakukan tes akhir (posttest) yang 

berupa soal objektif.  Tes akhir (posttest) tersebut dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa dalam memahami materi 

yang telah dijelaskan oleh guru.  

3. Tahap Akhir Penelitian. Setelah siswa melaksanakan tes akhir (posttest ), 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data hasil tes awal (pretest ) 

dan tes akhir (posttest) serta aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan. 

Apabila persentase hasil belajar siswa belum mencapai persentase ketuntasan 

belajar, maka peneliti melakukan revisi sampai akhirnya hasil belajar siswa 

telah mencapai persentase ketuntasan belajar secara klasikal yaitu sebesar 

70%. 

 


