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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau “classroom 

action research” yang dapat diaplikasikan langsung dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Suharsimi mendefinisikan Penelitian Tindakan Kelas (action research) merupakan 

suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang 

sistematis untuk menentukan informasi imiah atau teknologi baru, membuktikan 

kebenaran atau ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan 

gejala sosial.
1
 

 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas karena penelitian ini 

dirancang dan dilakukan oleh guru untuk menanggulangi masalah-masalah yang 

ditemukan di kelas. Salah satunya memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa yang masih rendah. Perolehan hasil ini juga dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran yang kurang efektif. Karakteristik yang khas dari penelitian ini adalah 

adanya tindakan atau aksi tertentu melalui penerapan model pembelajaran Artikulasi 

pada kegiatan pembelajaran di SDN 11 Konda pada 34 siswa.  

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 di 

kelas IV SDN 11 Konda yaitu kurang lebih selama tiga bulan, yaitu pada bulan 

Januari sampai Maret 2019 dengan tahapan-tahapan meliputi pengurusan surat izin 

                                                           
1
 Suharsimi, Arikunto dkk. Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)., h. 58 . 
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penelitian, pengambilan data dan pelaksanaan tindakan, dan penyusunan laporan hasil 

penilaian. 

C. Subjek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 11 Konda tahun ajaran 

2017/2018 terdiri dari 34 siswa dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Jumlah siswa kelas IV 

No  Jenis Kelamin F 

1. Laki-laki 18 

2. Perempuan  16 

Jumlah 34 

Sumber data : Buku daftar hadir siswa pegangan guru kelas IV SDN 11 Konda 2019. 

Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil subjek penelitian di kelas IV 

bukan di kelas yang lain karena berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan 

pada tanggal 10 Oktober 2018 menunjukkan bahwa dikelas ini: Pertama, kurangnya 

partisipasi dalam pembelajaran baik dalam mengemukakan pendapat maupun 

memberi tanggapan ketika guru memberikan pertanyan tentaang materi yang telah 

dipelajari, hal ini ditandai dengan kurangnya siswa yang mengangkat tangan ketika 

dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau memberi jawaban. Kedua, kurangnya 

interaksi antar siswa dalam pembelajaran sehingga daya serap siswa kurang. Ketiga, 

kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga sebagian besar siswa 

cenderung bermain ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini dipengaruhi antara lain 

karena guru belum optimal dalam menerapkan pembelajaran kooperatif sehingga 
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siswa masih banyak yang belum terlibat dalam pembelajaran. Keempat, rendahnya 

hasil belajar siswa pada pelajaran IPS yang ditandai dengan nilai rata-rata siswa 

belum mencapai KKM. 

D. Faktor yang diteliti 

Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa faktor 

yang  diselidiki antara lan:  

1. Faktor siswa, yaitu dilakukan pemantauan dengan memperhatikan 

perkembangan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga. 

2. Faktor guru, yaitu dilakukan pemantauan dengan memperhatikan guru dalam 

menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Artikulasi dan menggunakan permainan ular tangga. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dalam pelaksanaannya 

dirancang dengan memiliki tahapan yang berulang, mulai dari observasi awal, 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi dan kembali pada perencanaan 

selanjutnya berdasarkan refleksi pada akhir setiap siklus. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Prosedur yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan model yang diadaptasi dari Kemmis & McTaggart. 

Adapun prosedur penelitian tersebut secara rinci dapat diuraikan seperti berikut: 
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Gambar 3.1: model siklus penelitian tindakan kelasKemmis dan Mc Taggart.  (PTK)
2
 

Gambar di atas dapat diuraikan bahwa pelaksanaan penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam dua siklus, artinya bahwa penerapan siklus I belum mencapai 

                                                           
2
  Iskandar, penelitian tidakan kelas, (Jakarta: Gaung PersadanPres 2009), h. 114. 
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target yang telah ditentukan maka akan ditentukan maka akan dilanjutkan ke siklus II 

untuk memperjelas dari hasil yang dicapai pada siklus I. Adapun sistematika 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut:  

1. Observasi awal 

Observasi awal diakukan untuk memperoleh informasi atau data awal 

mengenai keadaan kelas yang akan diteliti saat kegiatan pemeblajarn. Selain 

melakukan pengamatan secara langsung, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

wali kelas IV maka peneliti menemukan beberapa masalah sebagai berikut:  

Pertama, kurangnya partisipasi dalam pembelajaran baik dalam 

mengemukakan pendapat maupun memberi tanggapan ketika guru memberikan 

pertanyan tentaang materii yang telah dipelajari, hal ini ditandai dengan kurangnya 

siswa yang mengangkat tangan ketika dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau 

member jawaban. Kedua, kurangnya interaksi antar siswa dalam pembelajaran 

sehingga daya serap siswa kurang. Ketiga, kurangnya keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran sehingga sebagian besar siswa cenderung bermain ketika pembelajaran 

berlangsung. Hal ini dipengaruhi antara lain karena guru belum optimal dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif sehingga siswa masih banyak yang belum 

terlibat dalam pembelajaran. Keempat, rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran 

IPS yang ditandai dengan nilai rata-rata siswa belum mencapai KKM. 

Berdasarkan beberapa masalah tersebut di atas maka digunakanlah acuan 

untuk menyusun rencana tindakan pada tahap perencanaan pada siklus 1. 
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2. Siklus I 

a. Perencanaan  

Siklus I direncanakan selama dua kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai 

ke dua dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Kooperetif Tipe 

Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga. Pada akhir pembelajaran 

pertemuan ke dua, siswa diberikan soal evaluasi akhir siklus I berupa pilihan ganda 

dan uraian. Adapun kegiatan peneliti pada tahapan ini adalah : 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga 

2) Menyiapkan alat dan bahan ajar, yaitu; materi ajar dan media untuk 

permainan ular tangga 

3) Membuat lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa beserta pedoman 

observasi. 

4) Mempersiapkan Lembar kerja Kelompok (LKK) dengan permainan ular 

tangga 

5) Membuat kelompok yang berjumlah 5-6 orang siswa secara heterogen 

6) Mempersiapkan soal evaluasi untuk siswa.  
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan yaitu tahap mengimplementasikan rencana yang 

telah disusun. Kegiatan yang dilakukan adalah guru melaksanakan tindakan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

artikulasi dan menggunakan permainan ular tangga. Berikut prosedur 

pelaksanaannya: 

� Pendahuluan  

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a  

2. Guru mengecek kesiapan diri dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

3. Guru memperkenalkan diri dan mengenal peserta didik melalui absensi 

4. Guru menjelaskan kepada siswa tentag model pembelajran artikulasi dengan 

menggunkan permainan ular tangga 

5. Guru Melakukan apersepsi 

6. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

� Inti  

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran  

2. Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 

3. Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa 

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang siswa. 
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5. Guru menugaskan salah satu siswa dari sebuah kelompok untuk 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan teman kelompok 

mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian mereka berganti 

peran. Begitu juga kelompok lainnya. 

6. Siswa mengikuti arahan guru 

7. Guru memantau aktivitas siswa selama proses wawancara berlangsung 

8. Guru menyebut atau memanggil siswa secara bergiliran atau diacak untuk 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman kelompoknya. 

9. Siswa menyampaikan hasil wawancaranya 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang ditemuai pada saat 

pembelajaran. 

11. Siswa bertanya apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran 

12. Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 

dipahami siswa.  

13. Guru memberikan LKK melalui permainan ular tangga yang telah disiapkan. 

14. Siswa mengerjakan LKK dengan menggunakan permainan ular tangga.  

15. Guru meminta perwakilan kelompok maju kedepan hompimpa atau bersuit 

untuk menentukan kelompok yang main terlebih dahulu.  

16. Guru meminta kelompok yang mendapat giliran bermain pertama, mengocok 

dadu dan menjalankan bidak. 

17. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk menjadi perwakilan kelompok, 

secara bergiliran maju kedepan untuk melempar dadi dan menjalankan bidak. 
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18. Siswa atau pemain menjalankan bidak diatas kotak permainan ular tangga 

yang sesuai dengan jumlah dadu yang dia dapatkan  

19. Guru meminta siswa mengambil kartu soal sesuai dengan pemberhentian 

bidak  

20. Siswa mengambil kartu soal sesuai dengan tempat berhentinya bidak  

21. Siswa menjawab pertanyaan bersama teman kelompoknya 

22. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ekor ular, maka 

pemain harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular dan akan mendapat 

hukuman. 

23. Guru memberi hukuman yaitu bernyanyi, melafalkan surah pendek atau doa 

sehari-hari dengan teman kelompoknya 

24. Pada saat bidak pemain berhenti di kotak yang bergambar ujung bawah 

tangga, maka pemain harus naik ke kotak yang bergambar ujung atas tangga 

dan guru memberikan hadiah atau apresiasi berupa tepuk salut dan tepuk 

good job bersama kelompok lain 

25. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang terlebih dahulu finis 

dari permainan ular tangga. 

26. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang memenangkan 

permainan  
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� Penutup  

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil hasil dari kegitan pembelajaran  

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

3. Memberikan pesan moral kepada peserta didik 

4. Mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

c. Pengamatan (Observasi) 

Tahap observasi adalah melakukan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Tahap obdservasi 

dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung yang dilakukan oleh observer 

atau pengamat. Tahap pengamatan atau observasi dilakukan berdasarkan sintaks 

dalam model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dan menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktvitas siswa yang dilakukan bersama 

dengan guru kolaborator yaitu wali kelas IV SDN 11 Konda. Observasi dalam 

penelitian ini menggunakan observasi data primer dan sekunder. Data primer adalah 

data mengenai hasil belajar siswa setelah mengerjakan soal pada siklus I berdasarkan 

data nilai hasil belajar siswa. Data sekunder merupakan data pendukung yang 

meliputi data tentang segala aktifitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Data tersebut diperoleh dari lembar observasi guru dan siswa 

berdasarkan hasil pengamatan observer. 
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d. Analisis atau Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh hasil penelitian, baik yang 

menyangkut aktivitas pembelajaran (hasil observasi guru dan siswa) maupun hasil 

belajar. Hasil analisis terbebut digunakan untuk merefleksi, dan hasil refleksi 

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pembelajran siklus berikutnya.  Hal 

tersebut dilakukan untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I. jika belum berhasil maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus II. Siklus tindakan diakkhiri atau dihentikan apabila;  

1) Peneliti memeriksa lembar observasi guru selama proses pembelajaran. 

2) Peneliti memeriksa lembar observasi siswa selama proses pembelajaran. 

3) Peneliti melakukan analisis semua hasil belajar siswa selama kegiatan 

pembelajaran. 

3. Siklus II 

Siklus II direncanakan selama dua kali pertemuan. Pertemuan pertama dan 

kedua dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Artikulasi Pada akhir pembelajaran pertemuan ke dua, siswa diberikan soal evaluasi 

akhir siklus II berupa pilihan ganda dan uraian. Adapun kegiatan peneliti pada 

tahapan ini adalah : 

a. Perencanaan : peneliti membuat RPP  berdasarkan hasil refleksi siklus I 

b. Pelaksanaan Tindakan : peneliti melaksanakan RPP 

c. Pengamatan : peneliti melakukan pengamatan terhadapaktifitas pembelajaran 

d. Refleksi :tim peneliti/peneliti melakukan refleksii terhadap pelaksanaan siklus II. 
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F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas guru, tujuannya 

untuk mengetahui apakah guru sudah melakukan setiap langkah-langkah yang sudah 

tertara dalam lembar observasi,  mengamati aktivitas siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah siswa aktif dalam  memberiakan respon positif selama proses 

pembelajarn berlangsung, dan hasil evaluasi belajar siswa dalam  pembelajaran IPS 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasilnya meningkat atau tidak dengan 

lembar observasi sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga. kemudian pada saat peneliti melakukan 

penelitian di sekolah SDN 11 Konda kelas IV maka guru wali kelas atas nama bapak 

Abas Hasan S.Pd dan teman sejawat bertindak sebagai observer dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Berikut ini adalah kategori pensekoran obsevasi aktivitas 

guru dan siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan permainan ular tangga: 
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Tabel 3.2 Kategori Aktivitas Guru Selama Pembelajaran
3
 

 Rentang Nilai   Kategori  

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup baik 

21-40 Kurang Baik 

0-20 Sangat Kurang 

Sumber: Adaptasi dari Arikunto 

Tabel 3.2 Kategori Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran
4
 

 Rentang Nilai   Kategori  

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup baik 

21-40 Kurang Baik 

0-20 Sangat Kurang 

Sumber: Adaptasi dari Arikunto 

2. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar yaitu seperangkat instrument yang disusun bedasarkan 

kompetensi dasar materi ajar IPS setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe artikulasi dengan permainan ular tangga. tes digunakan untuk mengetahui 

perkembangan atau keberhasilan pelaksanaan tindakan. Adapun bentuk tes yang 

diberikan kepada siswa yaitu, tes formatif dengan menggunakan tertulis 

(menyelesaikan soal). Kemudian tes hasil belajar atau tes prestasi yang digunakan 

juga untuk mengukur pencapaian seseorang atau siswa setelah mempelajari sesuatu.
5
  

                                                           
3
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Rineka Cipta:Jakarta, 2016), h. 44  

4
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik…,h. 44 

5
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan praktik (Jakarta: Rineka cipta 

2006), h. 150 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data-data penting seperti foto-foto, video saat 

pelaksanaan kegiatan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti untuk 

meperoleh data langsung dari tempat penelitian, dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen, seperti jumlah peserta didik yang diteliyi, foto maupun video hasil 

penelitian tindakan kelas yang menggunakan model artikulasi dengan menggunakan 

permainan ular tangga. Dokumentasi bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang 

terjadi selama kegiatan penelitian. 

G. Teknik Analis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic 

deskriptif. Menurut Pargito analisis deskriptif yaitu suatu analisis terhadap suatu 

keadaan atau gejala yang diuraikan menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan hingga akhir penelitian.
6
 

Dimana analisis deskriptif yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran 

hasil belajar IPS yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

artikulasi.  

1. Menentukan nilai rata-rata hasil belajar IPS 

X= 
∑�

�
 

Keterangan: 

X  = Jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

                                                           
6
 Pargito penelitian dan bidang pengembangan bidang pendidikan. Universitas lampung. 

Bandar lampung 2011 , h. 127. 
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∑x  = jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N    = Jumlah seluruh siswa dalam kelas 

2. Menentukan presensate ketuntasan belajar siswa 

P = 
∑�

�
� 100% 

Keterangan: 

P  = Presentase ketuntasan 

∑X  = jumlah siswa yang tuntas belajar 

N   = Jumlah seluruh siswa 

3. Presentase peningkatan hasil belajar 

	 =
postrate − Baserate

��������
�100% 

Keterangan: 

P =  Peningkatan hasil belajar 

Post rate  = Nilai sesudah diberikan tindakan 

Base Rate  = Nilai sebelum diberi tindakan 
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H. Indikator ketuntasan belajar (kinerja) 

Indikator ketuntasan penelitian ini adalah hasil belajar IPS yaitu adanya 

peningkatan hasil belajar siswa yang diraihnya dengan menggunakan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dengan menggunakan permainan ular 

tangga. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 80% hasil belajar 

siswa kelas IV telah mencapai nilai 75 ke atas yaitu diatas nilai KKM yaitu 75 yang 

ditentukan sekolah pada mata pelajaran IPS. 
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