
  33  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  Penelitian tindakan kelas berkembang dari penelitian tindakan. Karakteristik yang khas dari PTK adalah adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar dikelas. Menurut Sanjaya penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktek sosial mereka. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dikelas.39 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  Peneliian ini dilaksanakan di SD Negeri 17 Kendari. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2018/1019. 
C. Objek Penelitian  Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas Va di SD Negeri 17 Kendari yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 13 perempuan dan 12 laki-laki. 
D. Faktor yang Diteliti  Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, ada 3 faktor yang diteliti yaitu: a. Faktor siswa yaitu mengamati dan menilai aktifitas siswa belajar selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem 

based instruction pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 17 Kendari.                                                  39 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, Edisi Pertama (Cet, Ke-1; jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010) h. 24 



34    b. Faktor guru yaitu mengamati dan menilai aktifitas guru dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

instruction) c. Faktor sumber pembelajaran, yaitu melihat relevansi dan kesesuaian sumber pembelajaran yang digunakan.  
E. Prosedur Penelitian  Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan observasi serta refleksi. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang diadaptasi dari Kemmis dan Mc Taggart yang dilukiskan pada gambar berikit ini:  

     SIKLUS I 
 

 

 

 

     SIKLUS II 

 

   ? 

     Desain Penelitian Tindakan Kelas Adaptasi dari Kemmis and Mc Tagart40 
                                                   40 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 137 Perencanaan Refleksi Pelaksanaan Pengamatan Perencanaan Pelaksanaan Refleksi Pengamatan 



35    Gambar di atas, data dijelaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I belum mencapai target yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan ke siklus ke II. Adapun siklus I sudah mencapai target yang diinginkan maka akan tetap dilanjutkan ke siklus II, untuk memperjelas dari hasil yang dicapai pada siklus. Adapun sistematika pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
1. Siklus I a. Perencanaan  Perencanaan dalam setiap siklus disusun perencanaan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran. Dengan demikian dalam perencanaan bukan hanya berisi tentang tujuan atau kompetensi yang harus dicapai akan tetapi juga harus lebih menonjolkan perlakukan khususnya oleh guru dalam proses pembelajaran, ini berarti perencanaan yang disusun harus dijadikan pedoman seutuhan dalam proses pembelajaran. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan adalah pembuatan RPP dan penentuan waktu pelaksanaan dengan teman sejawat, dan penyesuaian instrumen yang relevan dan penelitian.41 1) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajan) pada kompetensi dasar ( KD ) yang menjadikan bahan ajar pada mata pelajaran IPA di kelas V SDN 17 Kendari  2) Menyiapkan lembar observasi aktifitas guru dan siswa dan lembar kerja siswa  3) Guru menyiapkan bahan ajar                                                   41 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 79  



36    4) Membuat LKS berupa soal-soal yang akan dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan tujuan pembelajaran b. Implementasi Tindakan Implementasi tindakan yang dilakukan berupa praktek disesuaikan dengan kondisi pada saat proses pembelajaran dilapangan.  1) Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan 2) Guru melakukan Tanya Jawab 3) Guru membuat kelompok belajar 4) Guru membagikan soal LKS 5) Siswa mengajarkan soal LKS secara bersama-sama 6) Siswa menjawab pertanyaan/soal 7) Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari kegiatan belajar mengajar c. Pengamatan Pengamatan atau observasi kegiatan terhadap keseluruhan proses pembelajaran IPA yang berlangsung di kelas Va d. Refleksi Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat memperbaiki tindakan selanjutnya. Tindakan pada materi ini berlangsung 2 siklus apabila tindakan pertama tidak berhasil sesuai apa yang ingin dicapai maka akan dilakukan tindakan kembali sampai memenuhi  kriteria pencapaian target yang telah ditentukan, dan siklus tindakan di akhiri atau dihentikan apabila: 



37    a) Guru memeriksa lembar observasi guru selama proses pembelajaran b) Guru memeriksa lembar observasi siswa selama proses pembelajara c) Guru melakukan analisis semua hasil belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar 
2. Siklus II Pada tahap siklus II ini mengikuti tahap siklus 1 yang direncakan berdasarkan hasil refleksi siklus 1. Adapun tahapannya sebagai berikut : a. Tahap perencanaan: guru membuat RPP berdasarkan hasil siklus I  b. Mengimplementasikan tindakan: susuai RPP c. Pengamatan: digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam mengikuti pelajaran, dan guru mengevaluasi siswa selama proses belajar mengajar, hasil kerja masing-masing kelompok dan hasil ulangan d. Refleks: guru melakukan refleksi terhadap pelaksananaan siklus II 

F. Teknik Pengumpulan Data  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. Observasi/pengamatan   Kegiatan observasi ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktifitas yang dilakukan oleh siswa. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. Pada penelitian ini peneliti dibantu oleh observasi yang 



38    berjumlah satu orang. Hasil observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan aktifitas dan hasil belajar siswa. b. Wawancara    Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menghendaki komukasi langsung antarara penyelidik dengan subjek atau responden42  Wawancara dilakukan kepada guru dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan pendekatan yang diterapkan c. Tes   Digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Tes akhir (protes) diberikan untuk setiap akhir siklus I dan siklus II. Tes dikerjakan siswa secara individual. Hasil tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi IPA. d. Dokumentasi  Dilakukan dengan mendokumentasikan data-data untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkap fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan. 
G. Teknik Analisis Data  Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata perolehan nilai siswa pada setiap siklus. Data yang terkumpul dapat dilakukan analisa dan pengolahan data berupa hasil belajar siswa                                                   42 Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2010), h. 82 



39    selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem 

based instruction untuk menghitung penilaian tersebut digunakan rumus sebagai berikut: 1. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar secara individual apabila siswa tersebut memperoleh nilai ≥73 ( 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  1. Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tiap siklus, guna mengetahui hasil belajar siswa secara maksimal dibutuhkan analisis kuantitatif sebagai alat uji peningkatan hasil belajar dengan rumus  P = ����
����
���
���
���
��	 	�	100	% Keterangan: P  = presentase peningkatan Posrate  = nilai sesudah tindakan  Baserate = nilai sebelum tindakan.43                                                   43 Zainal Akib, DKK, Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMP, SMA dan SMK, (Bandung: Alam Jaya, 2001), h, 53 



40    H. Indikator Kinerja Indikator keberhasilan merupakan rumusan kinerja yang akan diajarkan acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan keefektifan meneliti.44 Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu apabila 80% jumlah siswa dikelas telah memperoleh nilai ≥73. Ketuntasan belajar secara individu yaitu  ≥ 73. Ketuntasan belajar secara individu apabila siswa tersebut telah mencapai KKM yang ditentukan yaitu ≥ 73.45                                                                   44 Sarwiji Suwandi. Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dan penelitian karya Ilmiah , (Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon, 2008) h. 70  45 Ketentuan SD Negeri 17 Kendari, Tahun Pelajaran 2018/2019 
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