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BAB III 

METODE 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
30

. 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.
31

 

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.
32

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 dikelas.  

Mulyasa mengemukakan terdapat dua karateristik Penelitian Tindakan 

Kelas, pertama masalah yang diangkat untuk dipecahkan dan kondisi yang akan 

                                                           
30 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  hlm.105.  
31 Ibid., hlm. 18. 
32 E. S. Kasbolah Kasihani. Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (Malang: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 33 
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ditingkatkan harus berangkat dari praktik pembelajaran. Kedua, guru dapat 

berkolaborasi dengan orang lain untuk mengenal masalah yang akan dijadikan 

topik penelitian.
33

 

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Tabanggele yang berlokasi 

di Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Tabanggele, 

Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Jumlah seluruh siswa kelas IV 

adalah 20 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 11 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 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu peneliti melakukan 

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran tersebut dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning). 

2. Faktor Guru yaitu untuk mengetahui kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran dan aktifitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

                                                           
33 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 88-

89. 
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pembelajaran serta pemahaman dan penguasaan guru dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning). 

3. Faktor proses pembelajaran, dengan melihat apakah penggunaan model 

pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning).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 : 

a. Siklus I 

1) Perencanaan  

Pada langkah ini peneliti merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan 

dalam upaya untuk memperbaiki hasil belajar, aktivitas siswa dan model guru 

dalam mengajar. Kegiatan yang dilakukan  pada tahap perencanaan ini yaitu : 

Peneliti mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran  untuk pertemuan 

pertama dengan materi “Pengaruh Angin”, membuat lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa untuk melihat pelaksanaan pembelajaran dikelas dan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan 



37 
 

model pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning). Mempersiapkan 

fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan kelas untuk kelancaran dalam 

proses pembelajaran. Pembuatan instrumen yang digunakan untuk mengamati dan 

menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan pada kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. Mendesain alat evaluasi untuk melihat perkembangan 

kemampuan siswa pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya, instrumen dan 

perangkat pembelajaran tersebut dibahas peneliti untuk dilaksanakan pada 

pelaksanaan tindakan siklus 1. 

2) Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Materi yang disampaikan pada pertemuan 

pertama dan kedua adalah perubahan lingkungan fisik akibat pengaruh angin dan 

hujan. Pelaksanaan tindakan dilakukan selama dua kali pertemuan untuk 

memperkuat hasil yang diperoleh pada pelaksanaan pertemuan pertama. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan pertama ini berlangsung selama 2x35 menit dimulai 

pada pukul 09.30 -10.40 dengan materi “Pengaruh Angin Terhadap Perubahan 

Lingkungan Fisik”. Pertemuan kedua berlangsung selama 2x35 menit dimulai dari 

pukul 09.30-10.40. Peneliti mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan berdoa serta melakukan absensi guna mengecek kehadiran siswa dikelas. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran diawali pembukaan yang dilakukan oleh guru 

dengan mengucapkan salam dan berdoa serta melakukan absensi dan 

mengkondisikan kelas agar siswa siap untuk belajar, dengan memberi kesempatan 
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pada siswa untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

a) Siswa menerima penjelasan guru kemudian mengkaitkan pengetahuannya 

dengan lingkungannya. Siswa memanfaatkan pengalamannya dalam 

kehidupan sehari-hari tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik  

(konstruktivistik). 

b) Siswa mencari contoh tentang perubahan lingkungan fisik yang ada di 

lingkungan sekitarnya dan mengungkapkan pemikirannya tentang materi 

perubahan lingkungan fisik (menemukan). 

c) Guru menjelaskan di depan kelas dibantu oleh siswa (pemodelan). 

d) Tanya jawab materi yang belum dipahami mulai pertanyaan yang 

sederhana sampai pertanyaan yang lebih komplek (bertanya). 

e) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mengenai materi perubahan fisik 

lingkungan akibat pengaruh hujan dan angin (masyarakat belajar). 

f) setelah berdiskusi dilakukkan siswa merumuskan masalah yang 

ditemuinya (menemukan) mengenai pengaruh angin dan hujan terhadap 

lingkungan fisik. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (penilaian autentik). 

 

3) Observasi / pengamatan 

 Tahap observasi/pengamatan ini dilakukan untuk mengamati guru dan 

anak didik pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan melakukan 

pengamatan memakai format observasi yang sudah disiapkan, melihat kondisi 

siswa saat pembelajaran dilaksanakan, dan menilai proses serta hasil belajar 

dengan lembar pengamatan dan soal evaluasi pembelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan fisik. Siswa diberikan soal-soal evaluasi baik tertulis maupun lisan 

pada akhir kegiatan pembelajaran. Nilai yang diperoleh murid selanjutnya 

dianalisis untuk menyimpulkan hasil pelaksanaan tindakan melalui model 

pembelajaran CTL. 

4) Refleksi  

Pada tahap ini hasil yang diperoleh dalam observasi yang dilakukan pada 

tiap siklus dikumpulkan serta dianalisis, termasuk hasil evaluasinya. Kemudian 
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dari hasil yang didapatkan, guru baru akan merefleksikan diri dengan melihat data 

hasil observasi, bila hasil yang diperoleh belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan pada indikator kinerja, maka penelitian ini akan dilanjutkan pada siklus 

berikutnya dalam memperbaiki tindakan yang dilakukan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi, peneliti dan guru dapat 

merefleksi diri  dengan melihat data observasi baik dari lembar observasi ataupun  

hasil pekerjaan siswa. Hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

perencanaan siklus berikutnya. Refleksi dilaksanakan pada setiap akhir siklus atau 

setelah dua kali pertemuan, hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan 

evaluasi dikumpulkan dan dianalisis. 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 dilaksanakan perbaikan pada tindakan 

selanjutnya.  

c. Siklus II 

1. Perencanaan  

 Memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang terjadi pada siklus I dengan 

cara merevisi skenario pembelajaran atau hal-hal lain yang dianggap kurang pada 

siklus I. Pada tahap perencanaan siklus 2, peneliti mempersiapkan hal-hal yang 

akan dilakukan pada pelaksanaan tindakan yaitu sebagai berikut : 

a) Membuat rencana pembelajaran siklus 2 pertemuan pertama dengan 

materi “Pengaruh Matahari Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik” dan 

pertemuan kedua dengan materi “Pengaruh Gelombang laut Terhadap 

Perubahan Lingkungan Fisik”. 

b) Membuat lembar observasi aktifitas guru dan siswa selama pelaksanaan  

proses pembelajaran dikelas. 
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c) Menyiapkan alat bantu, media pembelajaran yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran. 

d) Membuat alat evaluasi untuk tes tindakan siklus 2 

 

Selanjutnya instrumen dan perangkat pembelajaran tersebut 

dibahas peneliti untuk dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan di siklus 2. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini dilakukan selama dua kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 menit. Materi yang disampaikan pada 

pertemuan pertama dan kedua adalah pengaruh matahari dan gelombang laut 

terhadap perubahan lingkungan fisik. Guru pula melaksanakan perbaikan skenario 

pembelajaran pada siklus I yang telah disusun, dengan menerapkan model 

pembelajaran CTL. Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus I. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus 

2 ini berlangsung selama 2x35 menit dimulai pada pukul 09.30 -10.40 dengan 

materi “Pengaruh Matahari Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik”. Kegiatan 

pembelajaran diawali dengan peneliti mengucapkan salam dan berdoa bersama, 

kemudian peneliti mengabsensi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

setelah itu guru mulai melaksanakan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus 2 ini berlangsung 

selama 2x35 menit dimulai pada pukul 09.30 -10.40 dengan materi “Pengaruh 

Gelombang laut Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik”. Kegiatan pembelajaran 

diawali dengan peneliti mengucapkan salam dan berdoa bersama, kemudian 

peneliti mengabsensi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai setelah itu guru mulai melaksanakan pembelajaran. 
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3. Observasi / Pengamatan 

 Proses observasi yang dilakukan oleh peneliti dibantu guru kelas IV, untuk 

mengamati peneliti dan mengamati keaktifan, dan perhatian siswa pada saat 

proses  pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model CTL. Aktivitas 

guru yang perlu diamati yaitu  sebagai berikut: berinteraksi dengan siswa, 

penerapan pendekatan  CTL, kemampuan membimbing siswa dalam mengerjakan 

latihan  dan tanya jawab, serta kemampuan guru dalam memperjelas materi 

pembelajaran, dan membimbing siswa ketika menyimpulkan materi pembelajaran 

IPA. Kemudian Siswa diberikaan soal-soal evaluasi baik tertulis maupun lisan 

pada akhir kegiatan pembelajaran. Nilai yang diperoleh murid selanjutnya 

dianalisis untuk menyimpulkan hasil pelaksanaan tindakan melalui model 

pembelajaran CTL. 

4. Refleksi  

 Menganalisa data hasil observasi dan evaluasi untuk memperoleh 

kesimpulan apakah siswa telah mengalami peningkatan aktivitas dan hasil belajar, 

dilihat dari ketuntasan individual dan klasikal atau masih diperlukan revisi untuk 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

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, 
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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 

memperhatikan hasil refleksi pada siklus yang pertama. Secara skematis, siklus 

kegiatan tindakan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1. 
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

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

gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk mempermudah 

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi dan tes. 

1. 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”.
35

 Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan 

dan menangkap data tentang praktik pembelajaran model CTL yang dilaksanakan 

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

pembelajaran.  

2. 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. 

                                                           
35

  Sutrisno Hadi,  Metodologi Research  II , (Yogyakarta: Andi Offset, 1984),  hlm. 126. 
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3. 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 perubahan lingkungan fisik dengan 

mengunakan model pembelajaran Contextual Teaching Learning. Tes dilakukan 

setiap akhir tindakan siklus dengan memberikan soal pada siswa. 

G. Tehnik 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 = 
𝑠𝑒𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100      

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

𝑥 =
 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan : X = nilai rata-rata 

    𝑥𝑖    = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

   N = jumlah siswa 

3. untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa maka digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Persen (%) peningkatan : 
𝑝𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
× 100%  

Posrate = nilai sesudah diberikan tindakan 
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Baserate = nilai sebelum diberikan tindakan 

I. Indikator Kinerja 

 Indikator keberhasilan merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan 

acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan keefektifan penelitian.
36

 

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 ≥ 70. (ketentuan dari sekolah).
37
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 Sarwiji Suwandi, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah,  

(Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon , 2008), hlm. 70. 
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 Ketentuan SDN Tabanggele, Tahun pelajaran 2015/2016 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Perencanaan  

Penelitian ini di awali dengan melakukan survey dan observasi awal di 

SDN Tabanggele untuk mengambil data awal sebelum dilakukannya penelitian 

dan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk menjelaskan maksud 

kedatangan peneliti di SDN Tabanggele, setelah itu peneliti bertemu dengan guru 

kelas IV, pada pertemuan tersebut peneliti melakukan wawancara singkat untuk 

mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dan sejauh mana proses pembelajaran 

yang dilaksanakan khususnya pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa nilai hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah dan proses pembelajaran masih 

berjalan monoton karena guru masih menggunakan metode konvensional.
38

 

Peneliti juga membicarakan mengenai model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning yang akan digunakan dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran Contextual Teaching Learning dan selanjutnya peneliti memberikan 

informasi tentang jenis penelitian yang akan lakukan sekaligus merencanakan 

waktu pelaksanaan tindakan kelas. Peneliti juga mengajak siswa untuk mengenal 

dan memahami bagaimana belajar dengan menggunakan model Contextual 
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