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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR). PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru 

kelas di sekolah tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Arikunto Suharsimi, 2006 : 96). 

Penelitian ini dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru mata pelajaran 

IPA , kepala sekolah dan peneliti. PTK merupakan kegiatan pemecahan masalah 

yang bercirikan siklik dan reflektif yang dimulai dari 1) tahap perencanana, 2) tahap 

pelaksanaan, 3) tahap pengamatan / observasi, dan 4) tahap refleksi. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

1. Lokasi 

Kegiatan penelitian dilakukan di SD Negeri Ngambakrejo 03, Kecamatan 

Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Dengan pertimbangan bahwa lokasi mudah 

dijangkau dan belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan pada semester II tahun pelajaran 2012/2013 

yaitu pada bulan Maret - April 2013 dan terdiri dari 2 siklus pelaksanaan. Penelitian 

dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran sehingga tidak mengganggu 

kegiatan belajar siswa di sekolah. 

3. Mata Pelajaran 

Mata pelajaran yang akan dijadikan penelitian adalah Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) dengan materi pokok daur air. 

4. Karakteristik Siswa 

Siswa yang akan dijadikan subyek penelitian adalah siswa kelas IV yang 

berjumlah 24 siswa, yang terdiri atas 12 laki-laki dan 12 perempuan. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ada 2 yaitu : variabel bebas dan terikat. 
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Variabel bebas ( Independent ) menurut Sugiyono (2002:61) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

(terikat). Variabel bebas (X) dalam penelitian ada 2 :  

X1 = Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

X2 = Media gambar. 

Variabel terikat ( dependent) menurut Sugiyono ( 2002: 61) variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Terdapat 1 variabel terikat (Y) 

dalam penelitian yaitu  hasil belajar. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Rencana Tindakan  

Siklus penelitian menurut Kemmis dan Taggart ( 1988: 14) berbentuk spiral 

dari siklus yang satu ke siklus selanjutnya. Siklus spiral dapat dilustrasikan sebagai 

berikut : 

Gambar 1. Alur PTK 
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3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian tindakan kelas direncanakan dalam 2 siklus, masing- masing siklus terdiri 

dari 4 tahapan yaitu : 1) tahap perencanana, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap 

pengamatan / observasi, dan 4) tahap refleksi.  

 

Rincian prosedur tindakan sebagai berikut : 

Siklus I 

a. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu mencari informasi mengenai proses KBM 

di dalam kelas, peneliti bersama-sama dengan guru kelas 5 menentukan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar( KD )  yang akan digunakan dalam 

penelitian, selanjutnya peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP) 

dan menyediakan media yang akan digunakan dalam penelitian serta menyiapkan 

instrument pengamatan yang akan  digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

b. Tahap pelaksanaan 

 Peneliti dibantu guru kelas 5 melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP). Sebelum pembelajaran berlangsung 

peneliti menyiapkan : alat peraga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP) dan 

buku paket IPA kelas 5. Pembelajaran diawali dengan salam dan doa kemudian 

melakukan absensi serta memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan inti diawali dengan memasang gambar daur air pada papan 

tulis, kemudian guru membagi siswa kedalam 4 kelompok yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan yaitu mengenai daur air kemudian diminta untuk 

mendiskusikan mengenai proses daur air tersebut setelah selesai secara bergantia 

masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

c. Tahap pengamatan / observasi 

 Observasi dilakukan untuk mengamati pada saat proses pembelajaran yang 

berlangsung. Selain menggunakan hasil observasi peneliti menggunakan data nilai 

siswa yang berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan menggunakan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. 
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d. Tahap refleksi 

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama guru kelas 5 setelah proses pembelajaran 

selesai yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan media gambar dalam proses pembelajaran. 

Siklus II 

Jika hasil pada siklus I belum memenuhi indikaor keberhasilan sesuai denga yang 

diharapkan maka peneltian dilanjutkan pada siklus II. 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Pengembangan Insrument Penilaian pada Pelajaran IPA 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator   Nomer Item 

7.  Memahami  

perubahan  yang  

terjadi di  alam  

dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam 

7.4 

Mendeskripsikan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

memengaruhinya 

 

Siklus 1 

1.Menyebutkan kegunaan air 

2.Mengetahui proses daur air 

3.Menggambarkan proses 

daur air 

4.Menyebutkan cara 

menghemat air 

5.Menyebutkan kegiatan 

manusia yang dapat 

memengaruhi proses daur 

air. 

 

3,4,9,21, 

1,14,15, 

16,17,19 

2,6.18,22 

7,20,23, 

24,25 

5,8,10, 

11,12,13 

 7.5 

Mendeskripsikan 

perlunya 

penghematan air 

Siklus 2 

1.Menyebutkan kegunaan air 

2.Menyebutkan kerusakan 

yang diakibatkan oleh 

manusia 

3. Mengidentifikasi proses 

daur air  

4. Menyebutkan cara 

menghemat air 

 

 

 

10,11,12,22 

9,18,19,20,23

25 

 

1,2,3,4,5,6,21

,24 

 

7,8,13,14,15, 

16,17 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Penelitian tindakan kelas  bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah 

peneliti yang melakukan tindakan dan siswa yang menerima tindakan, sedangkan data 

sekunder berupa data dokumentasi. Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik 

observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

 Observasi  digunakan untuk mengetahui adanya perubahan tingkah laku 

khusunya mengenai tindakan belajar siswa yaitu peningkatan hasil belajar IPA 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. 

Peneliti melakukan observasi sesuai pedoman observasi yang sudah ditetapkan. 

2. Catatan lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian- kejadian yang muncul 

pada saat proses pembelajaran IPA dengan  menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media gambar berlangsung. Model catatan 

lapangan dalam penelitian ini adalah catatan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dan guru IPA. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengetahui sesuatu dengan 

melihat buku-buku, arsip- arsip atau catatan yang berhubungan dengan 

memperoleh data sekolah SD Negeri Ngambakrejo 03 dan data siswa kelas V 

yang berupa nama siswa, banyak siswa, daftar nilai hasil tindakan siklus I dan II. 
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Tabel 3 

Tabel observasi 

 

No 

 

Aspek yang diamati 

Kemunculan 

Ya Tidak 

A. Aktivitas Guru   

1. Memelihara keterlibatan siswa di dalam kelas.   

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran.   

3. Menggunakan media/alat peraga.   

4. Memberi kesempatan siswa bertanya.   

5. Mengajukan pertanyaan pada siswa.   

6. Memberikan rasa nyaman dalam proses belajar 

mengajar 

  

7. Membimbing siswa dalam diskusi.   

8. Melaksanakan evaluasi.   

9. Melakukan refleksi di akhir pembelajaran.   

B. Aktivitas Siswa   

1. Tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

  

2. Berani menjawab pertanyaan guru   

3. Aktif  dalam diskusi   

4. Melakukan kerjasama daat diskusi   

5. Berani mengungkapkan pendapat dalam diskusi   

C. Pelaksanaan Pembelajaran   

1. Kesesuaian antara materi dengan metode   

2. Kesesuaian materi dengan alat peraga   

3. Kesesuaian metode dengan karakteristik siswa.   

4. Kesesuaian metode dengan alokasi waktu   

5. Suasana kelas aktif dan kondusif   

 

 

3.6   Instrumen Penelitian 

 

3.6.1. Pengembangan Instrumen 

Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan, peneliti, menggunakan observasi 

partisipasi peneliti. Observasi partisipasi peneliti yaitu peneliti ikut ambil bagian 

kegiatan objeknya, sebagaimana yang lain tidak tampak dalam sikap. 

3.6.2. Validitas Isi Instrumen 

Menurut Surapranata (2009:50) validitas adalah suatu konsep yang berkaitan 

dengan sejauhmana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes validitas ini 
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digunakan untuk mengetahui apakah instrumen itu dapat diguankan atau tidak. Tes 

ini hanya digunakan oleh kalangan orang yang berkebutuhan saja. Jadi bagi orang 

yang tidak memiliki kepentingan tes ini tidak diperlukan. Untuk menguji validitas 

soal peneliti menggunakan SPSS 18. 

3.6.3 Reliabilitas 

Antara validitas dan reliabelnya suatu soal berhubungan erat, yaitu untuk 

memenuhi syarat reliabilitas, suatu soal harus valid dulu (Daryanto, 2011:187). 

Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk 

penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya (Sugiyono, 

2010:173). Untuk menguji reliabilitas soal peneliti menggunakan SPSS 18.Uji coba 

dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2013. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik data yang digunakan adalah : 

1. Kuantitatif  

Data berupa hasil belajar IPA dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan peningkatan 

hasil belajar siswa dari setiap siklus dalam kegiatan pembelajaran. Rumusan 

presentase tersebut sebagai berikut: 

Nilai akhir = Skor yang diperoleh  × 100 

   skor ideal  

Kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori 

tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteri sebagai berikut: 

Tabel 4 

Tabel distribusi ketuntasan belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas  

< 70 Tidak Tuntas 

 

2. Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas 

guru dalam mata pelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dan media gambar. 
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3.8  INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

Indikator keberhasilan pada penelitian pembelajaran IPA dengan penggunaan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning dan media gambar pada siswa kelas 

V SD Negeri Ngambakrejo 03 Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, 

adalah sebagai berikut: 

85% dari keseluruhan siswa kelas V SD Negeri Ngambakrejo 03 mengalami 

ketuntasan belajar individu sebesar ≥70 dalam pembelajaran IPA. 
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3.9  JADWAL PENELITIAN 

Gambar 2 

Jadwal Penelitian  

 

No  Pelaksanaan 

penelitian 

Januari 

 

Februari  Maret  April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Proposal 
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3. Siklus II 
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4. Pelaporan             x X x X 

Keterangan: 

1. Pelaksanaan tindakan pada siklus I : Maret  minggu ke-3 

2. Pelaksanaan tindakan pada siklus II : April minggu ke-3 


