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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pendekatan untuk meningkatkan pendidikan 

dengan melakukan perubahan kearah perbaikan terhadap hasil belajar
36

.  

Suharsimi Arikunto, mengungkapkan Penelitian tindakan kelas terdiri dari 

tiga unsur yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian adalah proses 

pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan metodologi untuk 

mendapatkan data akurat mengenai peningkatan objek yang diteliti, sedangkan 

tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan selama penelitian yang terdiri dari 

beberapa siklus, dan kelas merupakan tempat para siswa mendapatkan pelajaran 

dari guru.
37

 

 

 Sedangkan, S. Kasbolah Kasihani, mengatakan penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam 

kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran.
38

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam ruang lingkup pendidikan, dimana 

tujuan dari penelitian itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan untuk memperbaiki kinerja guru Mulyasa mengemukakan 

terdapat dua karateristik Penelitian Tindakan Kelas, pertama masalah yang 

diangkat untuk dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan harus berangkat 

dari praktik pembelajaran. Kedua, guru dapat berkolaborasi dengan orang lain 
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untuk mengenal masalah yang akan dijadikan topik penelitian.
39

 Oleh karena itu, 

melaksanakan penelitian tindakan kelas erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas 

professional yang harus di kuasai oleh setiap guru yang profesional. 

B.   Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Poasaa  yang berlokasi di 

Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini adalah pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Poasaa, Kelurahan 

Unaaha, Kecamatan Unaaha , Kabupaten Konawe. Jumlah seluruh siswa kelas V 

adalah 18 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 

Peneliti dalam penelitian ini bekerja sama dengan guru kolaborator.  

D. Faktor yang Diteliti  

       Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor siswa yaitu keadaan nilai siswa yang masih tergolong rendah, terutama 

pada mata pelajaran IPA dan keaktifan siswa dalam mengikuti  kegiatan 

pembelajaran. Untuk itu peneliti melakukan peningkatan hasil belajar / pada 

mata pelajaran tersebut dengan menggunakan model pembelajaran SETS ( 

Science Enviroment Tekhnology Society ) 

2. Faktor Guru yaitu untuk mengetahui kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran dan aktifitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 
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serta pemahaman dan penguasaan guru dengan menggunakan model 

pembelajaran SETS ( Science Enviroment Tekhnology Society ). 

3. Faktor proses pembelajaran, dengan melihat apakah penggunaan model 

pembelajaran SETS ( Science Enviroment Tekhnology Society ).sudah sesuai 

dengan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

E.   Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

pelaksanaannya menggunakan pola siklus, dimana setiap siklus membutuhkan dua 

atau tiga kali pertemuan dan tingkat penyelesaian penelitian tergantung pada 

sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan standar penilaian. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan 

kegiatan : 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan Tindakan, 3. Observasi dan Evaluasi, 4. 

Refleksi. Pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai siklus II dijabarkan sebagai 

berikut : 

1.  Pra Siklus 

Tujuan pelaksanaan kegiatan observasi awal adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai keadaan kelas penelitian saat kegiatan belajar mengajar. 

Selain melakukan pengamatan secara langsung, peneliti juga mengadakan 

wawancara dengan guru yang mengampu mata pelajaran IPA untuk memperoleh 

informasi tentang perkembangan belajar dan permasalahan-permasalahan  yang 

ada dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal kemudian dilakukan identifikasi 

terhadap permasalahan yang dihadapi siswa dan guru dalam kegiatan belajar 
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mengajar IPA. Hasil dari refleksi observasi awal ini digunakan sebagai acuan 

untuk menyusun rencana tindakan pada siklus I. 

2.  Siklus I 

a. Perencanaan 1 

Kegiatan yang di lakukan pada tahap perencanaan ini yaitu :  

1) Peneliti mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ). 

Dengan menggunakan model pembelajaran SETS ( Science Enviroment 

Tekhnology Society ).Sebagai panduan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas agar berjalan efektif dan efisien. 

2) Mempersiapkan alat dan bahan serta sarana pendukung yang di 

perlukan untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Membuat 

Lembar Observasi Aktivitas guru dan siswa untuk melihat pelaksanaan 

pembelajaran di kelas dan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan model pembelajaran 

SETS ( Science Enviroment Tekhnology Society ). 

3) Membuat soal-soal yang akan dikerjakan bersama-sama sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

4) Mendesain alat evaluasi untuk melihat perkembangan kemampuan 

siswa pada mata pelajaran IPA. 

5) Mendesain alat evaluasi untuk melihat perkembangan kemampuan 

siswa pada mata pelajaran IPA. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Implementasi tindakan yang dilakukan berupa praktek pembelajaran 

nyata berdasarkan rencana tindakan yang telah disusun dan disesuaikan 

dengan kondisi pada saat proses pembelajaran dilapangan. 

1. Tahap 1, pada tahap ini merupakan kegiatan pendahuluan berupa 

inisiasi atau invitasi dan apersepsi terhadap siswa tentang isu terkait 

sains, teknologi dan masyarakat. 

2. Tahap 2, proses pembentukan konsep, pada tahap ini siswa diharapkan 

memahami apakah analisis isu dan penyelesaian terhadap permasalahan 

yang telah dikemukakan diawal pembelajaran telah sesuai atau belum 

3. Tahap 3, aplikasi konsep dalam kehidupan, berbekal pemahaman 

konsep yang benar siswa melakukan analisis isu atau penyelesaian 

masalah. 

4. Tahap 4, selama proses pembentukan konsep, penyelesaian analisis isu 

pada tahap 2 dan 3, guru perlu meluruskan jika ada miskonsepsi selama 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini disebut dengan pemantapan 

konsep. 

5. Tahap 5, penilaian, tahap ini merupakan tahapan terakhir yang 

dilakukan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa setelah proses 

pembelajaran. 

c.  Pengamatan/Observasi 

 

              Dengan mengamati guru dan peserta didik pada waktu kegiatan belajar 

mengajar berlangsung dengan melakukan pengamatan memakai format observasi 
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yang sudah disiapkan, melihat kondisi siswa saat pembelajaran dilaksanakan, dan 

menilai proses serta hasil belajar dengan lembar pengamatan dan soal evaluasi. 

Tahap pengamatan atau observasi ini merupakan kegiatan pengamatan terhadap 

keseluruhan proses pembelajaran IPA yang berlangsung di kelas V. 

             Observasi / pengamatan dilakukan untuk mengamati guru dan anak didik 

pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan melakukan 

pengamatan memakai format observasi yang sudah disiapkan. Proses observasi di 

lakukan oleh  peneliti dibantu guru kelas V SD Negeri Poasaa, Untuk mengamati 

peneliti dalam kelas selama pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran SETS ( Science Enviroment 

Tekhnology Society ). Pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung serta hasil belajar dengan lembar 

pengamatan dan soal evaluasi pembelajaran IPA. Kemudiaan nilai yang di peroleh 

murid selanjutnya dianalisis untuk menyimpulkan hasil pelaksanaan tindakan 

melalui model pembelajaran SETS ( Science Enviroment Tekhnology Society ). 

d. Refleksi 

              Refleksi dilaksanakan pada setiap akhir siklus atau setelah dua kali 

pertemuan, hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi dikumpulkan 

dan analisis. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus 

sebelumnya akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Jika hasil tindakan belum 

menunjukkan adanya peningkatan pada siswa dalam pemahaman dan hasil 

belajarnya, maka perlu di laksanakan perbaikan pada tindakan selanjutnya. 
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             Hasil pengamatan / observasi yang dilakukan peneliti dan guru di 

gunakan untuk merefleksi diri untuk melihat kekurangan-kekurangan atau 

kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada siklus 1, sehingga hal tersebut di 

jadikan acuan untuk memperbaiki dan merencanakan kegiatan pada siklus 2. 

3. Siklus II 

Pada tahapan siklus II ini mengikuti tahapan siklus pertama yang di 

rencanakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, Pada siklus II dilakukan tiga  

kali pembelajaran, adapun tahapannya sebagai berikut : 

a. Perencanaan II    : Guru membuat RPP berdasarkan hasil refleksi siklus I 

b. Pelaksanaan        : Guru melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam RPP 

c. Observasi        : digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

d. Refleksi             : Guru melakukan Refleksi terhadap pelaksanaan siklus II 

F.   Desain Penelitian 

               Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dan direncanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yang meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi dan tiap siklus terdiri dari dua pertemuan, 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai pada faktor yang 

diselidiki. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diberikan tindakan, 

diberikan tes awal dengan maksud untuk mengetahui tindakan tepat yang akan 

diberikan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa terhadap konsep yang 

diajarkan. Tahap tindakan pada siklus kedua dilaksanakan berdasarkan perbaikan 

dan pengembangan dari siklus pertama, sehingga dalam penyusunannya harus 
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memperhatikan hasil refleksi pada siklus yang pertama. Secara skematis, siklus 

kegiatan tindakan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1. 
40
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Gambar 1.1 Model Siklus Pelaksanaan Penelitian Kemmis dan Mc Taggart.
41

. 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

              Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat di 

gunakan peneliti untuk mengumpulkan data . Adapun teknik yang di gunakan 

Yaitu Metode Wawancara / Interview, Observasi, Dokumentasi, Tes. 
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1. Metode Wawancara / Interview 

            Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau 

responden.
42

 Wawancara di lakukan kepada guru dan siswa tujuannya untuk 

mengetahui atau menganalisis keefektifan pendekatan yang di terapkan. 

2. Observasi  

             Observasi adalah  suatu cara memperoleh data atau mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sebagaimana yang 

diungkapkan Sutrisno Hadi “Metode observasi bisa dikatakan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena 

yang diselidiki”.
43

 Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan 

dan menangkap data tentang praktik pembelajaran model SETS  yang 

dilaksanakan oleh guru dan kolaborator (peneliti) serta aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran.  

3. Dokumentasi 

             Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi foto-foto, laporan kegiatan, data yang relevan dengan 

penelitian dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini, dilakukan untuk 

mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dalam proses pembelajaran 

melalui foto, dan hasil pembelajaran. 
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4. Tes 

             Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dilakukan untuk menguji kemampuan 

siswa dalam pembelajaan IPA  pada materi yang di ajarkan mengunakan model 

pembelajaran SETS ( Science Enviroment Technology Society ).. Tes dilakukan 

setiap akhir tindakan siklus dengan memberikan soal pada siswa. 

H.  Teknik Analisis Data 

         Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk 

menghitung rerata perolehan nilai siswa pada setiap siklus 

1. Seorang dikatakan tuntas belajar secara individual jika siswa 

tersebut memperoleh nilai minimal 70 (sesuai yang ditentukan 

sekolah). 

Nilai akhir = 
                     

          
            

2. Untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus : 

 ̅  
∑   

 
 

Keterangan : X = nilai rata-rata 

   ∑                          

   N = jumlah siswa secara keseluruhan.
44

 

3. untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Persen (%) peningkatan : 
                

        
       

Posrate   = nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate = nilai sebelum diberikan tindakan.
45

 

I. Indikator Keberhasilan 

            Indikator keberhasilan merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan 

acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan keefektifan penelitian.
46

 

Keberhasilan penelitian yaitu apabila 80% jumlah siswa dikelas telah memperoleh 

nilai minimal  70 dan ketentuan belajar secara individu apabila siswa tersebut 

telah mencapai KKM yang ditentukan yaitu      (ketentuan dari sekolah).
47
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