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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis tindakan kelas ( Clasroom Reseach), yaitu 

penelitian yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas profesialisme guru 

dalam menangani proses belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

Penelitian tindakan kelas bukan penelitian eksperimen semu dan bukan pula 

penelitian eksperimen pengembangan. 

 Sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dikelas, ada tiga kata yang membentuk 

pengertian tersebut yaitu: 

a. Penelitian, menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati obyek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data 

atau informasi yang bermanfaat yang bermanfaat dalam peningkatan mutu 

suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan, menunjukkan pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitin berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa. 

c. Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah 
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sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama 

dari guru yang sama pula.
1
 

 Penelitian tindakan kelas (PTK) ini mengambil bentuk penelitian kolaborasi atau 

kerja sama antara peneliti dengan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

Negeri  07 Andoolo, dalam penelitian kolaborasi ini pihak yang melakukan tindakan 

adalah peneliti sedangkan yang melakukan pengamatan selama berlangsungnya 

tindakan adalah guru. 

 Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang memahami subyek 

penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
2 

B. Waktu dan tempat penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan kelas V SDN 07 Andoolo pada bulan Maret sampai 

Mei 2019, semester II pada tahun pelajaran 2018/2019.
 

 

  

 

  

  
  1

suharsini Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm 

2-3 
  2

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: PT Remaja Rusda Karya 

Offset,208), hlm 6 
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C. Subjek dan objek penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 07 Andoolo. Objek 

penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh dari 

strategi pembelajaran crossword puzzle pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 

07 Andoolo pada tahun ajaran 2018/2019 semester genap. 

D. Prosedur penelitian 

 Prosedur penelitian ini direncanakan dengan 2 siklus terdiri dari 1 siklus 2 kali 

pertemuan.Tiap siklus yang diteliti disesuaikan dengan perubahan yang ingin dicapai 

seperti yang telah didesain dalam faktor yang diselidiki. 

 Adapun pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

 1. Perencanaan 

a. Menetapkan Subjek yang akan digunakan sebagai kelas penelitian. 

b. Membuat RPP. 

c. Mempersiapkan media pembelajaran yaitu strategi pembelajaran 

crossword puzzleyang disesuaikan dengan tema pembelajaran. 

d. Melaksanakan strategi pembelajaran crossword puzzledalam kegiatan 

pembelajaran. 

 2. pelaksanaan tindakan 
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  Pelaksanaan tindakan pembelajaran membaca dini dilaksanakan melalui 

prosedur sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan pembelajaran membaca dini dimulai dengan perencanaan. 

b. Melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan indikator 

kemampuan bahasa yang didukung dengan pemilihan strategi 

pembelajaran crossword puzzleyang sesuai dengan indikator. 

c. Observasi terhadap penggunaan strategi pembelajaran crossword 

puzzledalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

d. Refleksi terhadap tindakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan 

temuan selama proses pembelajaran (hasil refleksi ini dijadikan sebagai 

rujukan dalam perbaikan pelaksanaan tindakan berikutnya. 

e. Prosedur ini dilakukan secara berulang sampai memperoleh perubahan 

kemampuan membaca dini sesuai dengan yang diharapkan. 

 3. pengamatan (Observasi) 

 Pengamatan dilaksanakan dengan pedomen pengamatan (format, 

daftar cek), catatan lapangan, jurnal harian, observasi aktifitas di kelas, 

penggambaran interaksi dalam kelas, alat perekam elektronik atau pemetaan 

kelas, mills dalam Kunandar, pengamatan dilakukan selama proses 

penelitian tindakan dilaksanakan siklus I dan siklus II. Melalui pengamatan 

ini diharapkan dapat mengetahui kekurangan–kekurangan dalam 
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melaksanakan tindakan, sebagai modifikasi rancangan dapat dilakukan 

secepatnya. Dengan kata lain pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan 

bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan dalam 

melakukan refleksi. Pengamatan dilakukan secara terus menerus mulai dari 

siklus I sampai siklus yang diharapkan bisa tercapai.Pengamatan yang 

dilakukan dalam satu siklus memberikan pengaruh pada penyusunan 

tindakan yang dilakukan pada siklus berikutnya. 

 4. Refleksi  

  Refleksi merupakan kegiatan mengkaji semua informasi yang 

diperoleh dari penelitian untuk mengetahui hal-hal yang dirasakan sesudah 

berjalan baik dan bagian mana yang belum atau dikatakan sebagai evakuasi 

diri.Kegiatan refleksi dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti dan 

guru untuk mendiskusikan hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. 

Beberapa tindakan yang dilakukan pada saat refleksi, yaitu: 

a. Mengidentifikasi kembali aktivitas yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. 

b. Menganalisis pengolahan data hasil evaluasi dan merinci kembali 

tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

c. Menetapkan tindakan selanjutnya berdasarkan hasil analisis kegiatan. 
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d. Jika pelaksanaan tindakan telah tercapai maka penelitian dianggap 

selesai, tetapi jika belum tercapai kembali pada siklus rencana 

pembelajaran berikutnya. 

E. Desain Penelitian 

 Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model PTK yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart yaitu model spiral. Model ini terdiri dari 

dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 

(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

 Model ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Model Kemmis & Taggart
3
 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas 

 

  

  3
Rochiati Wiriaatmaja, MetodePenelitianTindakanKelas (Bandung:PT RemajaRosdakarya, 

2006), h. 66. 
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F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi. Teknik observasi adalah suatu proses yang kompleks yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah 

mengumpulkan data secara langsung dengan menggunakan lembar observasi 

terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Interview (wawancara) 

Menurut (James dan Dean) “wawancara adalah sesuatu kegiatan komunikasi 

verbal dengan tujuan mendapatkan informasi.Di samping mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting”. 

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah 

dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek 

penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

fakta, keyakinan, perasaan, niat, dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat 

yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, 

sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik.Ada 

dua jenis dalam wawancara yaitu wawancara berstruktur, pertanyaan dan 

alternatif jawaban yang diberikan kepada subyek telah ditetapkan terlebih 

dahulu oleh pewancara.Wawancara tidak berstruktur bersifat 

informal.Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subyek, atau 

keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas pada subyek. 
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Adapun interview/wawancara ini ditunjukkan peserta didik kelas V, serta 

pendidik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 07 Andoolo, yang 

dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti 

tentang penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzle dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

3. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah uraian pertanyaan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. 

4. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang 

tertulis, dimana dalam pelaksanaan strategi pembelajaran crossword puzzle, 

peneliti menyelidiki benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, rapat, 

catatan harian dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa dokumentasi berfungsi 

untuk mendapatkan data tentang keadaan atau jumlah siswa yang akan diteliti. 

Dokumentasi juga sebagai sumber informasi serta foto kegiatan pembelajaran. 

Teknik penilaian adalah salah satu cara untuk menilai kemampuan dalam 

memahami materi pelajaran IPS siswa berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. 

G. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif untuk 

menghitung rata-rata nilai, ketuntasan belajar, dan peningkatan hasil belajar siswa 

pada setiap siklus. Untuk menghitung penilaian tersebut digunakan rumus sebagai 

berikut: 
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1. Menentukan nilai rata-rata 

     ∑ƒ     

     N 

Keterangan: 

N = jumlah siswa secara keseluruhan  

X = jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

ƒ = jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa.
4 

2. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa: 

       ∑ƒἱ     

       N     

Keterangan:  

P   = persentase ketuntasan 

∑ƒἱ   = jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

N   = jumlah siswa secara keseluruhan
5 

 

 

 

 

 

  
  4

Anas Sudjono, pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 84 
  5

Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 28 

X= 

X 100 % P  = 
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3. Menentukan peningkatan hasil belajar 

      Posrate – baserate 

      baserate 

 Keterangan: 

 P   = pesentase peningkatan 

 Posrate  = nilai sesudah tindakan 

 Baserate = nilai sebelum tindakan.
6
    

H. Indikator Kinerja 

 Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar IPS. 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 70% hasil belajar siswa kelas 

V telah mencapai nilai 60 yaitu nilai KKM yang ditentukan oleh sekolah pada mata 

pelajaran IPS. 

 

 

 

 

  

  

  6
Zainal Akib, dkk, Penelitian Tindakan Kelas untuk SMP, SMA dan SMK, (Bandung: Alam 

Widya, 2001), hal. 53 

X 100 % P  = 


