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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (class room action

reserach) yang disingkat menjadi PTK. Karakteristik yang khas dari PTK adalah

adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar

dikelas. Selain itu, menurut Kardiawarman menjelaskan bahwa penelitian

tindakan kelas (PTK) berasal dari bahasa inggris (Classroom Action Rsesearch)

yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat

tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian tinda kelas tersebut.1

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan

Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara penelitian

dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang di lakukan di kelas yang

di mana penelitian bertindak sebagai guru, sedangkan guru mata pelajaran

bertindak sebagai observer, konteks pendidikan, PTK merupakan tindak perbaikan

guru dalam mengorganisasi pembelajaran IPA dengan menggunakan prosedur

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.

PTK ini dilakukan dengan Meningkatkan hasil belajar IPA melalui model

pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan) siswa kelas Va MIN I

Kendari tahun ajaran 2018/2019.

1 Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)
Panduan Teoritis dan Praktik). Bandung: Alfabea, 2013), h. 6
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2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di MIN I Kendari pada semester genap dan akan

dilakukan selama kurang lebih 1 bulan setelah proposal ini dinyatakan layak untuk

dilanjutkan.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas Va MIN I Kendari

yang berjumlah 28 masing-masing terdiri 12 orang laki-laki dan 16 orang

perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan

proses dan hasil yang di peroleh dari model pembelajaran Index Card Match pada

pembelajaran IPA siswa kelas Va MIN I Kendari pada tahun ajaran 2018/2019.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua kali siklus

dimana setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan dilakukan sesuai dengan

kompetensi yang ingin dicapai atau model Penelitian Tindakan secara umum

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Desain Peenelitian Tindakan Kelas Menurut

Kammis dan Mc Taggart2

Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini akan

akan dilaksanakan dalam dua siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I

belum tercapai target yang ditentukan maka akan dilanjutkan ke siklus II. Dan

adapun siklus ke II belum mencapai target juga maka dapat dilanjutkan ke siklus

berikutnya. Adupun sistematika pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

2 Suharsimin Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Refleksi Pelaksanaan

Perencanaa

Pengamatan

Siklus I

Perencanaan

Siklus IIRefleksi Pelaksanaan

Pengamatan

Dan Seteusnya



37

1. Siklus I

a. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan rencana

tindakan yang akan dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Jenis kegiatan yang

dilakukan dalam perencanaan adalah membuat RPP dan penentuan waktu

pelaksanaan dengan teman sejawat dan penyusunan instrumen lain yang relevan

dengan penelitian. Tahap perencanaan pada siklus I yaitu:

1) Peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan

menggunakan model pembelajaran Index Card Match.

2) Mempersiapkan alat dan bahan mengajar yaitu: materi ajar dan media

berupa potongan kertas.

3) Menyiapkan lembaran observasi

4) Membuat lembar kerja siswa (LKS) berupa soal-soal yang akan dikerjakan

bersama-sama sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan menyusun soal-soal

untuk kuis yang akan diberikan kepada siswa secara individu.

5) Membuat instrument yang akan digunakan dalam PTK sesuai dengan

model pembelajaran Index Card Match.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan, pada tahap ini guru mendesain proses pembelajaran

yang akan digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan

menggunakan model pembelajaran Index Card Match, pada tahap ini guru

melaksanakan tindakan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Adapun kegiatan

yang dilakukan adalah dengan berikut:
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1) Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan

2) Guru melakukan Tanya Jawab kepada siswa

3) Guru menjelaskan kembali tentang materi yang diajarkan untuk

memberikan penguatan pemahaman kepada siswa

4) Setelah guru menjelaskan materi dengan tuntas, guru mengevaluasi

pembelajaran dengan cara:

a) Guru membagikan potongan kertas yang di dalamnya terdapat soal

dan jawaban setiap masing-masing potongan kertas.

b) Guru meminta siswa untuk mengambil potongan kertas itu, satu kertas

satu orang siswa

c) Setelah kegiatan itu selesai, guru meminta siswa untuk memegang

kertas yang di perolehnya

d) Guru meminta siswa untuk mencari pasangannya, misalnya yang

mendapat soal maka siswa tersebut mencari jawabannya, begitupun

sebaliknya jika siswa mendapat jawaban maka ia harus mencari soal

yang sesuai dengan jawabanya.

e) Setelah menemukan jawabanya guru meminta siswa untuk duduk

secara berpasangan

f) Kemudian guru meminta siswa untuk membacakan soal dan jawaban

yang diperoleh di depan kelas serta menempelkannya di papan tulis

setelah selesai.

5). Guru melakukan penguatan jawaban serta apresiasi dengan menanyakan

perasaan siswa.
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c. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap

keseluruhan proses pembelajaran IPA yang berlangsung di kelas Va. Observasi

adalah melakukan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh

efek tindakan telah mencapai sasaran. Dalam penelitian ini, kegiatan observasi

dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai mitra peneliti, dengan menggunakan

lembaran observasi yang telah disediakan. Kegiatan observasi dilakukan selama

peneliti menerapkan tindakan pembelajaran di kelas.

Aspesk-aspek yang hendak diobservasi adalah sebagai berikut:

1) Tindakan peneliti selama pelaksanaan pembelajaran di kelas.

2) Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran

3) Respon siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan.

d. Analisis dan Refleksi

Analisis dan refleksi merupakan penelitian mengumpulkan dan

mengidentifikasi data yang telah diperoleh dari lembar observasi dan hasil tes

siswa untuk dijadikan bahan pertimbangan guna untuk mengambil keputusan

apakah penelitian ini akan dilanjutkan atau dihentikan. Misalnya:

1) Guru memberikan lembar observasi guru selama proses pembelajaran pada

siklus I

2) Guru memeriksa lembar observasi siswa selama proses pembelajaran pada

siklus I
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3) Guru melakukan analisis semua hasil belajar siswa salama siklus I untuk

dijadikan bahan pertimbangan guna untuk mengambil keputusan apakah

penelitian ini akan dilanjutkan atau dihentikan.

2. Siklus II

Pada tahapan siklus II ini mengikuti tahapan siklus pertama yang

direncanakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Adapun tahannya sebagai

berikut:

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

b. Pelaksanaan: guru melaksanakan RPP

c. Pengamatan: digunakan untuk mengamatan kegiatan guru dan siswa dalam

mengikuti pembelajaran

d. Refleksi: guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Observasi. Teknik observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan guru

dan siswa dalam proses pembelajaran. Observasi dilaksanakan secara

langsung terhadap subjek yang diteliti dengan menggunakan lembar

observasi kemudian dianalisis untuk mengetahui kemampuan guru dalam

menerapkan model pembelajaran Index Card Match

2. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari

pihak yang terkait. Dalam hal ini, guru mata pelajaran IPA dan selalu

berkolaborasi demi terciptannya pembelajaran aktif.
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3. Tes. Tes di gunakan untuk mengetahui dan mengukur berapa besar hasil

belajar IPA siswa, seberapa jauh siswa menyerap materi pembelajaran

yang telah disampaikan. Evaluasi ini dilakukan pada akhir setelah proses

pembelajaran selesai.

4. Dokumentasi. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengambil

dokumntasi pada saat proses pembelajaran baik berupa foto-foto, video,

maupun profil lembaga sekolah.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto

peneliti beserta guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung

dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match dan nilai-

nilai hasil belajar siswa RPP dan silabus pembelajaran. Dokumentasi

dilakukan dengan mengumpulkan hasil lembar kerja siswa. Teknik

dokumentasi digunakan untuk mencari data-data yang mendukung

permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif

untuk menghitung rata-rata nilai, ketuntasan belas, dan peningkatan hasil belajar

siswa pada setiap siklus. Untuk menghitung penelitian tersebut digunakan

rumusan sebagai berikut:
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1. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar secara individual apabila siswa tersebut

memperoleh nilai ≥70 ( sesuai yang ditentukan sekolah ).

Nilai akhir × 100
2. Untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus :

× ∑
Keterangan  : x = nilai rata-rata

∑ f = jumlah nilai siswa
N = jumlah siswa

3. Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA tiap siklus, guna

mengetahui hasil belajar secara maksimal dibutuhkan analisis kuantitatif

sebagai alat uji peningkatan hasil belajar dengan rumus:

= − 100 %
Keterangan:
P = pesentase peningkatan
Posrate = nilai sesudah tindakan
Baserate = nilai sebelum tindakan.3

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini apabila standar

keberhasilan atau kelulusan sebagaimana yang telah diterapkan pada standar

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu apabila siswa

memahami materi atau memperoleh nilai ≥70, maka siswa dinyatakan telah

3 Zainal Akib DKK, Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMP, SMA dan SMK, (Bandung:
Alam Widya, 2001), h. 53
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mencapai ketuntasan hasil belajar secara individu/perorangan dan ketuntasan

secara klasikal dinyatakan telah berhasil apabila mencapai 80%.
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