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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research),atau yang sering disingkat dengan PTK, Ekhwarna (2009), PTK adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang lain (kalaborasi) 

yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 

dikelas. 

Hal ini, sebagaimana disimpulkan Zainan, Aqib, dkk  (2017) “ CAR  

(Classroom Action Research)  adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas 

(sekolah) tempat dia mengajar dengan tekanan pada penyempurnaan atau peningkatan 

proses dan praksis pembelajaran”(h, 13).  

Karakteristik yang khas dalam penelitian tindakan kelas ini yakni adanya 

tindakan-tindakan (aktion) tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

dikelas. Menurut Sukardi (2003) “bahwa penelitian tindakan kelas adalah cara suatu 

kelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka 

dapat mempelajari mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dapat diakses oleh 

orang lain”. (h, 210). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif Type Kancing Gemerincing (Talking Chips) dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kelas IV C SDN 02 Kendari tahun 

ajaran 2019/2020. 
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3.2  Waktu dan Tempat Penelitian       

      Penelitian  dilaksanakan di kelas IV C SDN 02 Kendari dengan alamat Jl. 

Christina Martha Tiahahu No.135 Lepo-Lepo Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian 

ini dilakukan mulai januari s/d februari 2020, Pada semester genap (semester II) 

tahun ajaran 2019/2020.  

3.3  Subjek Dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas  IV C SDN 02 Kendari, 

yang berjumlah 25 peserta didik yang terdaftar pada tahun ajaran 2019/2020. 

       Tabel 3.1 jumlah peserta didik kelas IV C SDN 02 Kendari. 

No Kelas Subjek Penelitian 

1 IV C 

 

Laki-laki Perempuan 

11 14 

 
 

25 

 

Sumber Data : Buku daftar hadir siswa pegangan guru kelas IV C SDN 02 Kendari. 

 

Adapun yang menjadi alasan peneliti mengapa mengambil subjek penelitian 

ini dikelasa IV C. Bukan dikelas lain karena berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan pada tanggal 17 September 2019 yang menunjukan bahawa dikelas ini. 

Pertama, kurangnya keaktifan peserta didik  dalam menerima pembelajaran dan 

kurangnya kesiapan peseeta didik menjawab pertanyaan atau soal yang dibeikan oleh 
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guru Kedua, kurangnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran IPA yang ditandai 

dengan nilai rata-rata peserta didik yang belum mencapai KKM.      

Objek penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang 

diperoleh dari pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemericing Talking Chips pada 

pembelajaran IPA peserta didik kelas IV C SDN 02 Kendari  pada tahun ajaran 

2019/2020 semester genap. 

3.4 Faktor-Faktor Yang Diselidiki 

 Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa hal yang 

akan diteliti anatara lain: 

1. Faktor siswa, yaitu melihat hasil belajar dalam mempelajari ilmu pengetahuan 

alam dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing Talking Chips 

2. Faktor guru, yaitu bagaimana guru mempersiapakan dan melakasanakan 

kegiaatan pembelajaran, mengorganisir peserta didik dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing Talking Chips 

3. Efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Kancing 

Gemerincing Talking Chips dalam meningkatkan hasil belajar belajar IPA 

pada Kelas IV C di SDN 02 Kendari. 

3.5  Desain Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Arikunto 

(2010) Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) siklus, dimana masing-masing siklus 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi serta 
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refleksi. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang 

diadaptasi dari Kemmis & Mc Taggart yang dilukiskan pada gambar berikut ini: 

 

 

         

   

   

  

 

 

 

  

  

   

 

    

 

  

 

 

 

Gambar 3.2  Bagian Desain Penelitian menurut Kemmis Dan Mc Taggart (Arikunto) 

 

  Gambar diatas dapat diuraikan bahwa pelaksanaan penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam dua siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I belum 

Planning 

Action 

observasi 

 

Siklus I 

 

refleksi 

 

Action  

 

Planning 

 

observasi 

 

Refleksi 

 

Siklus II 
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mencapai target yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan ke siklus ke II. Adapun 

ke siklus I sudah mencapai target yang diinginkan maka akan tetap dilanjutkan ke 

siklus ke II untuk memperjelas dari hasil yang dicapai pada siklus 

3.5.1 Adapun sistematika pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

1.  Siklus I PTK 

1)  Perencanaan 

Tahapan perencanaan adalah menyususn tindakan yang akan dilakukan 

selama pelaksanaan penelitian. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan 

adalah pembuatan RPP dan penentuan waktu pelaksanaan dengan teman sejawat, dan 

penyususnan intrumen lain yang relevan dengan penelitian.  

a) Peneliti membuat RPP dengan model pembelajaran Kancing Gemerincing 

(Talking Chips) 

b) Mempersiapkan alat dan bahan ajar yaitu materi ajar, media berupa 

beberapa Kancing dan media pendukung lainnya. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk aktivitas guru dan peserta didk 

d) Membuat LKS berupa soal-soal yang akan dikerjakan bersama-sama 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

e) Membuat tugas individu yang akan dikerjakan pada  akhir 

pembelajaran 

2) Pelaksanaan 

Berdasarkan perencanaan diatas maka pelaksanaan dalam penelitian ini adalah 

tahap dimana peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah dalam 
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penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Kancing Gemerincing Talking Chips 

yang telah dituangkan dalam rencana pembelajaran (RPP). Dalam tahapan 

pelaksanaan, peneliti baru akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Kancing Gemerincing Talking Chips pada saat kegiatan inti. Berikut prosedur 

pelaksanaannya :   

a) Guru menyampaikan materi dan kompetensi yang akan  dicapai. 

b) Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing- kancing atau 

 benda   kecil lainnya. 

c) Sebelum memulai tugasnya, masing-masing anggota dari setiap kelompok 

mendapatkan 2 atau 3 buah kancing (jumlah kancing tergantung pada 

sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

d) Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia 

harus menyerahkan salah satu kancingnya dan  meletakkannya ditengah-

tengah meja kelompok. 

e) Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas  belum selesai, 

kelompok boleh mengambil  kesepakatan untuk membagi-bagi kancing 

dan mengulangi prosedurnya kembali. 

3)  Pengamatan 

Pengamatan atau observasi dilakukan bersamaan pada saat tindakan 

dilakukan. Observasi dilakukan utuk mengamati proses belajar mengajar yang 

dilakukan pada tahap observasi adalah mengamati dan mencatat semua hal yang 

diperlukan dan terjadi pada saat selama pelaksanaan, tindakan berlangsung sebagai 

catatan lapangan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pengamat (observasi) adalah 
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guru mata pembelajaran  IPA di SDN 02 Kendari dan salah satu teman peneliti, 

sedangkan peneliti bertindak sebagai guru. 

4)  Refleksi 

pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh hasil penelitian baik yang 

menyangkut aktivitas pembelajaran (hasil observasi guru dan siswa) maupun hasil 

belajar. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merefleksi dan hasil refleksi 

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pembelajaran siklus berikutnya. 

Tindakan pada materi ini berlangsung 2 siklus apabila pada tindakan pertama tidak 

berhasil sesuai dengan apa yang ingin dicapai maka akan dilakukan tindakan kembali 

sampai memenuhi kriteria pencapaian target yang telah ditentukan yang di lakukan 

sebelumnya. 

a) Guru mengumpulkan hasil penilaian kolaborator 

b) Guru memeriksa lembar observasi guru hasil penilaian 

 kolaborator  selama proses pembelajaran 

c) Guru memeriksa lembar observasi hasil penilaian peseta didik 

 selama proses pembelajaran 

d) Guru melakukan analisis tindakan yang belum dilakukan oleh 

 guru serta hasil belajar peseta didik selama proses pembelajaran. 

2. Siklus II  

Pada tahapan siklus II ini tahapan siklus I yang direncankan berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus I. Adapun tahapan siklus II sebagai berikut: 

a. Perencanaan: peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan 

 hasil refleksi pada siklus I. 
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b. Pelaksanaan: peneliti melaksanakan rencana pembelajaran hasil  refleksi 

 pada siklus I 

c. Pengamatan: peneliti dan observer melakukan pengamatan    

 terhadap aktivitas pembelajaran menggunakan lembar  observasi.   

d. Refleksi: Tim peneliti (peneliti dan observer) kembali menganalisis  dan 

membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, apakah 

pembelajaran yang  dilaksanakan dengan menggunakan tindakan tertentu 

dapat meningkatkan atau memperbaiki masalah yang diteliti dalam PTK. 

Jika pada siklus ini belum terjadi peningkatan hasil belajar (belum 

mencapai indikator keberhasilan dalam PTK), penelitian akan dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi teknik pengumpulan data. Dan data 

tersebut terdapat bermacam-macam jenis metode. Jenis metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data disesuaikan dengan sifat penelitian yang dilakukan. Teknik 

yang digunakan peneliti ini dalam mengumpulkan data adalah sebagai beikut: 

1.  Observasi 

 Sebagaiman yang dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani dan Sudirman 

(2007), “Observasi adalah tehnik pengumpulan data secara langsung dengan 

mengamati situasi yang ada disekitar, observasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan daftar centang (checklis), ataupun catatan terbuka (bebas) 

tentang KBM.” (h, 63) Observasi dilakukan peneliti pada awal penelitian 

untuk meminta izin di sekolah yang dituju serta melihat kondisi dan keadaan 
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sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian dan mengobservasi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran dikelas, aktivitas dan interaksinya didalam 

kelas, model pembelajaran yang digunakan serta sarana yang ada.  

2.  Tes Hasil Belajar 

Hal ini juga dipaparkan oleh Nana Sudjana (2011), “suatu instrumen atau 

prosedur sistematik untuk mengukur sampel dari prilaku dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan dalam bentuk seragam.” (h. 123). Instrumen Tes Hasil 

Belajar (THB) kognitif menggunakan soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda 

dan uraian dengan acuan bahwa setiap item dalam butir-butir soal pilihan 

ganda pada setiap. 

3.  Dokumentasi 

 Hal ini dikemukakan Widodo (2005) “Dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang berarti barang tertulis, dimana dalam pelaksanaan metode 

dokumentasi, penelititi menyelidiki benda seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, catatn harian dan lain-lain.” (h, 51) Tehknik dokumentasi 

dilakukaan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

dengan memanfaatkan dokumen-dokumen, seperti jumlah peserta didik yang 

akan diteliti, foto nilai ulangan harian mata pelajaran, dan foto maupun vidio 

hasil penelitian tindakan kelas di kelas IV C yang menggunakan penerapan 

model Kancing Gemerincing Talking Chips. 

3.7   Instrumen Penelitian 

1. Observasi 
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 Sebagaiman yang dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani dan Sudirman 

(2007), “Observasi adalah tehnik pengumpulan data secara langsung dengan 

mengamati situasi yang ada disekitar, observasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan daftar centang (checklis), ataupun catatan terbuka (bebas) 

tentang KBM.” (h, 63) Observasi dilakukan peneliti pada awal penelitian 

untuk meminta izin di sekolah yang dituju serta melihat kondisi dan keadaan 

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian dan mengobservasi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran dikelas, aktivitas dan interaksinya didalam 

kelas, model pembelajaran yang digunakan serta sarana yang ada.  

2.  Tes Hasil Belajar 

Hal ini juga dipaparkan oleh Nana Sudjana (2011), “suatu instrumen atau 

prosedur sistematik untuk mengukur sampel dari prilaku dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan dalam bentuk seragam.” (h. 123). Instrumen Tes Hasil 

Belajar (THB) kognitif menggunakan soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda 

dan uraian dengan acuan bahwa setiap item dalam butir-butir soal pilihan 

ganda pada setiap. 

3.  Dokumentasi 

 Sebagaimana yang dikemukakan Widodo (2005) “Dokumentasi berasal dari 

kata dokumen yang berarti barang tertulis, dimana dalam pelaksanaan metode 

dokumentasi, penelititi menyelidiki benda seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, catatn harian dan lain-lain.” (h, 51) Tehknik dokumentasi 

dilakukaan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

dengan memanfaatkan dokumen-dokumen, seperti jumlah peserta didik yang 
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akan diteliti, foto nilai ulangan harian mata pelajaran, dan foto maupun vidio 

hasil penelitian tindakan kelas di kelas IV C yang menggunakan penerapan 

model Kancing Gemerincing Talking Chips. 

3.8  Teknik Analisis Data        

  Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

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

peseta didik pada setiap siklus. Untuk menghitung penilaian tersebut digunakan 

rumus sebagai berikut: 

1. Hal ini dikemukakan oleh Anas Sudjono (2003) “Menentukan nilai rata-

rata  

𝑥 =
∑𝑓

𝑁
 

Keterangan: 

N  = jumlah siswa secara keseluruhan 

x  = jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

f  = jumlah nilai siswa yang diperoleh setiap siswa” (h, 84). 

 

2. Sebagaimana yang dijelaskan Supardi (2006) “Menentukan ketuntasan 

belajar 

P =
∑𝑓𝑖

𝑁
x 100 % 

Keterangan:  

P             = persentase ketuntasan 

N            = jumlah siswa secara keseluruhan 

∑fi         = jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar” (h, 28).  

 

3. Adapun rumus yang digunakan Zinal, Akib dkk (2001), Peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA tiap siklus, guna mengetahui hasil 
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belajar secara maksimal dibutuhkan analisis kuantitatif “sebagai alat uji 

peningkatan hasil belajar dengan rumus: 

𝑃 =
𝑝𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
 𝑥 100 % 

 

Keterangan: 

P   = pesentase peningkatan 

Posrate  = nilai sesudah tindakan 

Baserate  = nilai sebelum tindakan” (h, 53). 

 

 

 

3.8  Indikator Kinerja 

 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar IPA. 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 80 %  hasil belajar siswa kelas 

IV C telah mencapai nilai  ≥ 75  yaitu nilai KKM  yang ditentukan sekolah pada mata 

pelajaran IPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


