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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). 

Karakteristik dari penelitian ini merupakan tindakan (aksi) tertentu untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan aktivitas dan hasil belajar dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan Collaborative Learning. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tabanggele Kecamatan Anggalomoare 

Kabupaten Konawe, pada semester genap tahun pelajaran 2015-2016. Lokasi ini 

dipilih atas pertimbangan bahwa: 

1. Aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA belum optimal. 

2. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA tidak memenuhi KKM (di 

bawah 70). 

3. Di sekolah ini belum pernah dilaksanakan penelitian dengan menggunakan 

Model pembelajaran Collaborative Learning melalui Permainan Mencari 

Gambar. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas V SDN Tabanggele 

Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, dengan jumlah siswa 22 orang, 
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dalam penelitian ini bekerja sama dengan Bapak Muslimin selaku wali kelas V 

SDN Tabanggele. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Tabanggele menggunakan model Collaborative Learning 

melalui Permainan Mencari Gambar. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Lembar observasi guru, yakni melakukan pengamatan aktifitas  guru 

terhadap proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

2. Lembar observasi siswa, yakni melakukan pengamatan aktifitas siswa 

terhadap proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

3. Tes, yakni  dipergunankan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

dilakukan setelah proses pembelajaran yang terkait dengan materi yang 

telah diajarkan. 

4. Dokumentasi, yakni melakukan pencatatan, mengambil gambar kegiatan 

pembelajaran di kelas, sebagai bukti nyata bahwa telah dilaksanakannya 

penelitian.  
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 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.  

Nilai akhir = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100      

2. Untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus :53 

𝑥 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan : 

 X = nilai rata-rata 

 ∑ 𝑥𝑖    = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

 N = jumlah siswa 

3. Menentukan presentase jumlah siswa yang hasil belajarnya sudah tuntas, 

dengan menggunakan rumus: 

𝒑 =
∑ 𝑻𝑩

𝒏 ∙

∙

𝒙𝟏𝟎𝟎 % 

Keterangan: 

P = % tuntas 

∑ 𝑻𝑩 = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N  = Jumlah siswa secara keseluruhan  

Catatan: Peningkatan penuntasan mengikuti ketentuan sekolah bahwa “siswa 

dinyatakan lulus dalam setiap tes jika nilai diperoleh ≤ 70 dengan nilai 

                                                             
53 Igak Wardani & Kuswaya Wahardit, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2008) hal 5, Lihat pula Sardia, op. Cit., hal 31. 
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maksimal 100”. Maka dalam penelitian ini juga menggunakan 

ketentuan yang ditetapkan sekolah, untuk menetukan persen (%) 

ketuntasan siswa dengan menggunakan perhitungan persen (%) 

ketuntasan.  

 

F. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini adalah penelitian kelas (PTK) yang 

pelaksanaannnya menggunakan pola siklus, dimana setiap siklus membutuhkan 

dua kali pertemuan dan tingkat penyelesaian penelitian tergantung pada sejauh 

mana tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

standar penilaian.54 Sebelum pelaksanaan tindakan terlebih dahulu 

melihat/mengecek hasil nilai belajar yakni untuk melihat kemampuan awal siswa 

mengenai materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Setiap siklus dalam 

penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 

Tindakan  3. Observasi dan evaluasi, 4. Refleksi.55 Secara rinci setiap siklus  

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Siklus 1  

a. Perencanaan Tindakan  

Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Rencana PTK hendaknya disusun 

                                                             
54 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengalaman Profesi 

Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hal  
55 Prof. Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Op. Cit.,  hal 16. 
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berdasarkan kepada hasil pengamatan/observasi.56 Kegiatan awal yang dilakukan 

oleh peneliti pada tahap perencanaan ini yaitu merefleksikan dan menganalisis 

masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran serta mencari alternatif 

pemecahan  masalahnya. Tahap awal perencanaan tindakan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan materi pokok berdasarkan SK dan KD mata pelajaran IPA  

2) Membuat RPP mata pelajaran IPA dengan menggunakan model 

Collaborative learning   

3) Menyiapkan media pembelajaran 

4) Menyiapkan soal tes siswa sebagai penilaian dari hasil belajar. 

5) Menyiapkan kunci jawaban 

6) Menyiapkan lembar penilaian   

7) Membuat lembar observasi aktifitas siswa 

8) Membuat lembar observasi aktifitas guru  

 

a. Pelaksanaan  

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang 

dilakukan secara sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang 

cermat dan bijaksana.57 Sebelum dilaksanakan siklus I terlebih dahulu peneliti 

akan melaksanakan pertemuan guna untuk mengambil tes awal. Pelaksanaan 

tindakan pada siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 

2 x 35 menit. Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama yakni pesawat 

sederhana dalam hal ini tuas, dan setelah selesai proses pembelajaran siswa siswa 

diberikan lembar kerja siswa (LKS). Pada pertemuan kedua materi yang 

disampaikan yakni pesawat sederhana (bidang miring), proses evaluasi dilakukan 

pada pertemuan hari itu dengan pertimbangan jika alokasi waktu memungkinkan. 

                                                             
56 Kunandar,  Penelitian Tindakan Kelas,  (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 

2011) hal 71. 
57 Ibid., hal 72. 



58 
 

Adapun pada siklus II dilakukan selama 2x pertemuan. Pertemuan pertama 

membahas tentang pesawat sederhana (katrol dan roda) dan pertemuan kedua 

membahas materi lajutan pesawat sederhana (katrol dan roda). Proses evaluasi 

pada siklus kedua dilakukan pada hari lain. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

bersama guru kolaborator untuk mengetahui bagaimana aktifitas dan hasil belajar 

siswa. 

b. Observasi  

Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan guru 

dan siswa di dalam kelas sejak sebelum melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan 

tindakan sampai akhir tindakan. Peran peneliti dalam kegiatan ini adalah 

melaksanakan pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Sedangkan guru kelas berperan sebagai pengamat jalannya pembelajaran dikelas. 

Dalam hal ini pengamat mengambil posisi di tempat duduk belakang, mengamati 

jalannya proses pembelajaran sambil mencatat segala sesuatu yang terjadi selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selain mengamati proses pembelajaran di kelas 

juga mengamati kerja guru dalam mengelola kelas dan dalam menerapkan model  

collaborative learning melalui permainan mencari gambar. Observasi siswa di 

fokuskan pada aktifitas dan hasil belajar IPA. Sedangkan observasi terhadap guru 

difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan collaborative learning 

melalui permainan mencari gambar. 

c. Refleksi  

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti 

yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, 
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dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi.58 Berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil observasi pada siklus I, kemudian direfleksikan. Apakah 

tindakan yang dilakukan sudah dapat memperbaiki aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Apabila rata-rata aktivitas dan hasil belajar siswa telah mencapai kriteria 

keberhasilan minimal, maka siklus II tinggal mengulang siklus I. Namun apabila 

belum mencapai indikator keberhasilan, maka pelaksanaan siklus I dievaluasi, 

diperbaiki, dan kemudian dirancang  perbaikan dalam  pelaksanaan pada siklus II. 

Namun apabila belum mencapai indikator keberhasilan,  siklus selanjutnya adalah 

perbaikan siklus-siklus sebelumnya. Siklus dihentikan apabila telah tercapai 

indikator keberhasilan. 

2. Siklus II 

Siklus II merupakan tindakan perbaikan dari siklus I yang masih belum 

berhasil. Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus II sama dengan 

penerapan pembelajaran pada siklus I hanya saja dilakukan lebih cermat dan 

memperhatikan hal-hal yang masih belum tercapai pada saat siklus I. Hal ini 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
58Ibid., hal 75. 
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G. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti mendesain penelitian ini berdasarkan teori 

dari suyadi.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas,  (Jogyakarta: PT Diva Press, 2010) hal 

50. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Penelitian ini di awali dengan melakukan observasi awal di SDN 

Tabanggele untuk mengambil data awal sebelum melakukan penelitian, peneliti 

juga bertemu dengan Kepala Sekolah untuk menjelaskan maksud kedatangan 

peneliti, setelah itu peneliti bertemu dengan wali kelas V SDN Tabanggele pada 

pertemuan tersebut peneliti melakukan wawancara singkat untuk mengetahui 

sejauh mana proses pembelajaran mata pelajaran IPA. Hasil wawancara tersebut 

yakni hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih tergolong rendah. pada 

proses pembelajaran IPA para siswa masih sulit memahami materi yang diajarkan, 

yang disebabkan oleh guru masih sering menggunakan metode konvensional. 

Pada kesempatan yang sama peneliti juga membicarakan langkah-langkah model 

collaborative learning melalui permainan mencari gambar sekaligus 

merencanakan waktu penelitian tindakan kelas.60 

Pada observasi ini juga peneliti melakukan tes awal kepada siswa kelas V 

SDN Tabanggele dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. Tes awal dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model  

collaborative learning. Hasil tes tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melihat 

peningkatan hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran menggunakan model 

                                                             
60  Observasi dan wawancara bebas dilakukan pada tanggal 08 Maret 2016 oleh wali kelas 

V Bapak Muslimin di SDN Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe.  


