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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

memiliki peranan yang sangat penting, bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan belajar IPA pada siswa kelas IV di SDN 5 Ranomeeto Barat . 

Bentuk penelitian tindakan kelas di bedakan menjadi empat,yaitu: (1) guru 

sebagai peneliti, (2) penelitian tindakan kelas kolaboratif, (3) simultan 

terintegrasi, dan (4) adminitrasi sosial eksperiamental. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan bentuk penelitian tindakan kelas kolaboratif, yakni 

penelitian yang melibatkan guru dan siswa. 

PTK ini dilakukan dengan menerapkan strategi Learning Start With A 

Question (LSQ) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 5 

Ranomeeto Barat tahun ajaran 2018/2019. 

B. Waktu dan tempat penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada tanggal 20 februari, 2018 semester genap 

tahun ajaran 2018/2019  di kelas IV SDN 5 Ranomeeto Barat. Penentuan 

waktu penelitian mengacu pada kelender akademik di sekolah, karena PTK 

memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar 

yang efektif di kelas. 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini di laksanakan di SDN 5 

Ranometo Barat, untuk mata pelajaran IPA. Sebagai subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV tahun pelajaran 2018/2019 dengan 

jumlah siswa 9 orang, terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. 

Pemilihan sekolah ini bertujuan untuk meperbaiki dan meningkatkan 

proses pembelajaran di sekolah SDN 5 Ranomeeto Barat. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 5 Ranomeeto 

Barat yang berjumlah 17 orang , terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 11  siswa 

perempuan serta seorang guru mata pelajaran IPA di kelas tersebut. 

D. Instrumen Penelitian 

instrument penelitian sangat perlu di dalam suatu penelitian karena 

dapat di gunakan untuk menentukan metode yang akan di gunakan. Hal ini 

akan di bahas tentang penelitian. Instrumen  penelitian adalah “suatu alat 

yang di gunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di 

amati”
32

 dalam penelitian ini yang di guakan adalah: 

1. Peneliti 

Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, 

penafsir data , dan pelapor hasil penelitian.

                                                           
32

 Sugiono metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R DAD, (Bandung Alfabeta, 2010), 

h. 103 
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2. Lembaran Observasi 

Lembar observasi sebagai alat ukur untuk mengetahui aktivitas guru 

maupun siswa saat proses belajar. 

3. Wawancara 

Wawancara di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebagai 

sumber data. 

4. Lembar kerja siswa (LKS) 

Lembar kerja yang di gunakan pada  penelitian ini berupa soal yang di 

kepada berikan siswa setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data siswa dan 

gambaran awal dan akhir pada saat penelitian sebagai pendukung. 

E. Faktor Yang Diselidiki 

Faktor yang di selidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor siswa: untuk melihat langsung dan melakukan pemantauan dengan 

memperhatikan peningkatan perkembangan kemampuan siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode Learning 

Start With A Question . 
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2. Faktor guru: melihat aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan mengorganisir siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran aktif Learning Start With A Question. 

3. Faktor proses pembelajaran: melihat langsung proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode Leraning Start With A Question apakah sesuai dengan 

prosedur yang akan di capaia sesuai dengan tujuan yang di inginkn. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur PTK ini terdiri dari empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Keempat komponen tersebut membentuk satu siklus 

disini adalah satu putaran kegiatan yang terdiri perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Untuk lebih jelasnya , prosedur penelitian ini dapat di 

visualisasikan. 
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Gambar 3.1 DesainPenelitianTindakanKelas33 

Gambar di atas dapat 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 II. Jika 

siklus pertama sudah mencapai target, tetap dilanjutkan kesiklus II untuk 

memperjelas hasil yang dicapai pada siklus I. Adapun sistematika pelaksanaannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

1. Perencanaan 

Adapun yang di lakukandalamtahapiniadalah: 

a. Membuat scenario pembelajaran berupa Rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan metode Learning Start With A Question 

(LSQ) 

b. Menyiapkan lembar observasi terhadap guru dan siswa selama 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. 

c. Mendesain alat evaluasi berupa penilaian hasil belajar 

untukmengetahuiihasil yang di capai siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan tes. 

2. Tindakan 
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SuharsimiArikunto, PenelitianTindakanKelas, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),h.137 



31 

 

 

Kegiatan yang di lakukan pada tahap tindakan adalah meleksanakan 

scenario pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif media 

Learning Start With A Question berdasarkanskenariopembelajaranpada 

RPP. 

3. Pengamatan atau observasi 

Kegiatan observasi pada siklus ini di laksanakan untuk mendapatkan 

informasi bagaimana kemampuan guru dalam membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi pada siklus ini untuk mendapat informasi sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap materi yang di ajarkan. 

4. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mendiskusikan hasil 

yang diperoleh setiap observasi dan evaluasi bersama supervisor. 

Selanjutnya hasil tersebut peneliti melakukan pembahasan tentang 

Ketuntasan Aktivitas Mengajar Guru dan Ketuntasan Aktivitas Belajar 

Siswa untuk mengetahui tujuan yang telah dan belum dicapai. Hasil 

refleksi tersebut digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih 

lanjut pada siklus berikurnya dan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 

siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 

2. Siklus II 

Siklus II dilaksanakan bila minimal indikator kinerja pada siklus I 

belum tercapai dengan prosedur sesuai dengan pada siklus I. 
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E. Data dan teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif 

a. Data kualitatif berupa kegiatan proses pembelajaran aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas guru. 

b. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru SDN 5 

Ranomeeto Barat. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data kualitatif berupa kegiatan proses pembelajaran diambil dengan 

menggunakan lembar observasi yang diperoleh pada proses 

pelaksanaan tindakan. 

b. Data kuantitatif  berupa nilai siswa yang diambil dengan 

menggunakan tes hasil belajar yang diperoleh dari tes tertulis setiap 

akhir siklus. 

 

 

F. Analisis Data 
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Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif 

untuk menghitung nilai siswa, rata-rata nilai siswa, ketuntasan belajar, 

keberhasilan aktivitas mengajar guru dan keberhasilan aktivitas belajar siswa. 

1. Menentukan nilai siswa 

Nilai siswa ditentukan berdasarkan skor, yang diperoleh siswa pada tes 

yang dilakukan dengan rumus : 

Nilai siswa = 
���� ������	
� ���
 

���� �
������
 x 100. 34 

2. Menentukan Rata-Rata Nilai siswa 

x =
∑ � ��

 

Keterangan : 

n : jumlah siswa keseluruhan 

x : Nilai rata-rata yang diperoleh 

∑xi : Jumlah Nilai yang diperoleh setiap siswa.
35

 

3. Menentukan ketuntasan belajar 

a. Ketuntasan individu 
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Suparno, TeoriPerkembanganKognitif Jean Piaget.(Kasinus:Jogjakarta,2008),h.80 
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Suparno, TeoriPerkembanganKognitif Jean Piaget.(Kasinus:Jogjakarta,2008),h.81 
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Ketuntasan individu siswa ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh pada 

setiap siklus. siswa daikatakan belajar tuntas jika nilai yang diperoleh siswa adalah ≥ 

70 sesuai KKM yang ditetapkan sekolah. 

b. Ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan klasikal ditentukan berdasarkan persentase ketuntasan individu siswa 

pada setiap  siklus pembelajaran dengan rumus sebagai berikut: 

% tuntas = 
∑ �� 

�
x 100% 

Keterangan 

n   :  jumlah siswa secara keseluruhan 

∑ �� :  jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar.
36

 

G. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika minimal 80% siswa telah 

memperoleh nilai minimal ≥70 sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

SDN 5 Ranomeeto Barat. 

2. Aktivitas mengajar guru dikatakan berhasil apabila persentase 

keberhasilan aktivitas mencapai minimal 80%. 

3. Aktivitas belajar siswa dikatakan berhasil apabila persentase keberhasilan 

aktivitas mencapai minimal 80 %. 
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