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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis, Lokasi, Waktu, dan Subyek Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Classroom Action Research, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru 

di kelasnya atau di sekolah tempat dia mengajar dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Sanjaya, 

2010).  

Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

praktek pembelajaran secara berkesinambungan sehingga meningkatkan mutu 

hasil instruksional, mengembangkan ketrampilan guru, meningkatkan relevansi, 

meningkatkan efisiensi, pengolahan instruksional serta menumbuhkan budaya 

meneliti pada komunitas guru. 

PTK menggambarkan sebagai suatu proses yang dinamis meliputi aspek 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang merupakan langkah berurutan 

dalam satu siklus atau daur yang berhubungan dengan siklus berikutnya.  

3.1.2. Lokasi, Subyek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sepakung 01 Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang. Sebagai sasarannya adalah siswa Kelas IV  

dengan jumlah siswa sebanyak 15 siswa. Mereka sebagian besar adalah siswa-

siswa yang memiliki nilai akademik rendah, rata-rata berasal dan tingkat sosial 

ekonomi yang beragam. Kegiatan penelitian akan dilaksanakan bulan Februari – 

April. Rincian waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel. 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 

No Aspek 
Februari Maret April 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Penyusunan 

Proposal 
x x x x         

2 
Penyusunan 

Instrumen 
    X x x      

3 
Pelaksanaan 

Siklus I 
       x x    

4 
Pelaksanaan 

Siklus II 
        x x   

5 
Pengumpulan 

Data 
         x   

6 Analisis Data          x x  

7 
Penyusunan 

Laporan 
          x x 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yang terdiri dari dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat. 

3.2.1. Variabel bebas (independen) 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1.1.Model Pembelajaran SAVI 

Pembelajaran SAVI merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan 

seluruh alat indera yang dimiliki oleh siswa serta mengikutsertakan kemampuan 

intelektual siswa dalam pembelajaran tersebut. 

3.2.1.2.Eksperimen 

Eksperimen merupakan pembelajaran yang menuntut siswa melakukan 

serangkaian percobaan untuk menemukan suatu kesimpulan dari percobaan yang 

dialami melalui pengamatan dari suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu yang 

kemudian hasilnya di sampaikan di depan kelas.  
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3.2.2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dapat dicapai dari suatu 

proses pembelajaran yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

3.3. Desain dan Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

3.3.1. Rencana Tindakan 

Guna meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD Negeri Sepakung 01 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, peneliti menggunakan model 

pembelajaran SAVI melalui eksperimen dalam pembelajaran IPA.  

Pada penelitian tindakan ini menggunakan 2 (dua) siklus yang masing-

masing siklus menggunakan 2 kali pertemuan. Akar pelaksanaan PTK 

digambarkan dalam bentuk spiral tindakan (Hopkins, 1993 dalam Wibowo, 2010) 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Setiap pertemuan terdiri dari 2 x 35 menit. Hal ini dilakukan karena 

keterbatasan waktu dan penelitian ini menyesuaikan dengan pokok bahasan yang 

ada di kelas IV. Masing-masing siklus dilaksanakan dengan dilengkapi 

instrumen/alat observasi. Siklus pertama dirancang berdasarkan refleksi awal, 

selanjutnya siklus kedua berdasarkan refleksi siklus pertama.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  

menggunakan 2 siklus, setiap siklus  memiliki karakter dan tujuan yang berbeda-

beda. Siklus I memiliki karakter bahwa materi yang diberikan kepada siswa 

Gambar 3.1 

Desain Pelaksanaan PTK Menurut 

Hopkins (1993) dalam Wibowo (2010) 

Perencanaan 

Tindakan 

Observasi 

Refleksi Perencanaan 

ulang Siklus I 

Siklus II 
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sebagian besar merupakan materi kelas IV, dan masih sederhana. Siklus II, 

materinya dikembangkan satu tingkat di atas materi siklus I.  

Pengamatan sebenarnya berjalan bersamaan dengan saat pelaksanaan, 

dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi keduanya berlangsung dalam 

waktu yang sama (Arikunto, 2006). Peneliti atau guru yang bertindak sebagai 

peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan 

terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan menggunakan format observasi/penilaian yang telah disusun, termasuk 

juga pengamatan secara cermat terhadap pelaksanaan skenario tindakan dari 

waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data 

yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif yang menggambarkan keaktifan 

siswa, antusias siswa, dan mutu diskusi yang dilakukan. 

Secara garis besar kegiatan pokok yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Kegiatan sebelum ke lapangan, sebagai penjajagan awal tentang lingkungan 

sekolah khususnya di kelas berhubungan  dengan guru, siswa dan kepala 

sekolah. 

b. Proses penelitian kelas, dengan menggunakan prosedur pengamatan yang 

bersifat reflektif, partisipatif dan kolaboratif dengan menggunakan tiga 

langkah pokok secara siklus. 

Dalam setiap siklus akan dilaksanakan sesuai dengan perubahan atau 

perbaikan pembelajaran yang dirancang berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. 

3.3.2. Prosedur Penelitian 

3.3.2.1. Siklus I 

3.3.2.1.1.Perencanaan 

1) Identifikasi masalah tentang kurangnya pengembangan pembelajaran yang 

dapat mendorong siswa menggunakan seluruh modalitas yang dimiliki di 

dalam pembelajaran dan penetapan penggunaan model pembelajaran SAVI 
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2) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar 

mengajar yaitu dengan melalui eksperimen 

3) Menetapkan standar kompetensi yaitu “Memahami berbagai bentuk energi 

dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari” dan kompetensi 

dasar yaitu “Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya” 

4) Memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan SK dan KD yaitu tentang 

“Energi Panas” 

5) Menentukan skenario pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI, 

yaitu : 

a) Somatik : Siswa melakukan suatu kegiatan percobaan 

b) Auditori : Siswa mendengarkan penjelasan guru 

c) Visual : Siswa mengamati hasil percobaan   

d) Intelektual : siswa mengerjakan soal evaluasi 

6) Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan 

7) Menyusun lembar kerja peserta didik 

8) Mengembangkan format evaluasi 

9) Mengembangkan format observasi pembelajaran 

3.3.2.1.2.Tindakan 

1) Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran 

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari kepada 

siswa 

3) Guru dan siswa saling bertanya jawab tentang materi pembelajaran 

4) Siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 5 siswa di setiap 

kelompok 

5) Siswa melaksanakan lembar kerja siswa (LKS) yang telah disiapkan  oleh 

guru 

6) Siswa mendiskusikan tugas-tugas yang ada di LKS yang telah diberikan 

7) Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

8) Siswa mengerjakan lembar evaluasi 
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3.3.2.1.3.Pengamatan 

1) Melakukan observasi dengan memakai format observasi yang sudah 

disiapkan yaitu dengan catatan anekdot untuk mengumpulkan data. 

2) Menilai hasil LKS yang dikerjakan secara berkelompok oleh siswa 

3) Menilai lembar evaluasi siswa yang telah dikumpulkan 

3.3.2.1.4.Refleksi 

1) Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasai mutu, 

jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan. 

2) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan 

pada siklus berikutnya 

3.3.2.2.Siklus II 

3.3.2.2.1.Perencanaan 

1) Identifikasi masalah yang muncul pada siklus I dan belum teratasi oleh 

pembelajaran SAVI yaitu siswa belum terbiasa dengan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan seluruh modalitas mereka 

2) Menetapkan standar kompetensi yaitu “Memahami berbagai bentuk energi 

dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari” dan kompetensi 

dasar yaitu “Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya” 

3) Memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan SK dan KD yaitu tentang 

“Energi Bunyi” 

4) Menentukan skenario pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI 

a) Somatik : Siswa melakukan suatu kegiatan percobaan 

b) Auditori : Siswa mendengarkan penjelasan guru 

c) Visual : Siswa mengamati hasil percobaan   

d) Intelektual : siswa mengerjakan soal evaluasi 

5) Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan 

6) Menyusun lembar kerja peserta didik 

7) Mengembangkan format evaluasi 
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8) Mengembangkan format observasi pembelajaran 

3.3.2.2.2.Tindakan 

Pengembangan program tindakan II mengacu pada identifikasi masalah 

yang terjadi pada pembelajaran di siklus I sesuai dengan alternative pemecahan 

yang telah ditentukan, antara lain: 

1) Guru melakukan appersepsi 

2) Guru menyampaikan tujuan instruksional khusus secara jelas pada siswa 

3) Guru memantau kegiatan siswa saat mengerjakan LKS 

4) Memberikan reward (penghargaan) berupa tepuk tangan pada kelompok 

yang mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

5) Memberikan konfirmasi setelah semua kelompok selesai mempresentasikan 

hasil diskusi 

3.3.2.2.3.Pengamatan 

1) Melakukan observasi dengan memakai format observasi yang sudah 

disiapkan yaitu dengan catatan anekdot untuk mengumpulkan data. 

2) Menilai hasil LKS yang dikerjakan secara berkelompok oleh siswa 

3) Menilai lembar evaluasi siswa yang telah dikumpulkan 

3.3.2.2.4.Refleksi 

1) Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II berdasarkan data yang 

terkumpul. 

2) Indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami 

kemajuan minimal 10% dari siklus I. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode pengamatan dan tes.  

3.4.1.Pengamatan 

Pengamatan yaitu suatu cara pengumpulan data yang menggambarkan 

data tentang sikap siswa dalam belajarnya, sikap guru serta interaksi antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 
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dan juga untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, dipertahankan 

atau ditingkatkan pada pembelajaran. selanjutnya, antara lain:  

3.4.1.1.Pengamatan terhadap guru 

Pengamatan ini didasarkan pada indikator-indikator yaitu aturan 

pembelajaran, penggunaan peralatan, interaksi selama pembelajaran, jawaban 

siswa, pengetahuan guru dan tingkah laku guru. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pengamatan Terhadap Guru 

No Aspek Pengamatan Nomor Soal 

I PRA PEMBELAJARAN  

1 Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran Romawi I nomor 1 

2 Memeriksa kesiapan siswa Romawi I nomor 2 

   

II MEMBUKA PEMBELAJARAN  

1 Melakukan kegiatan apersepsi Romawi II nomor 1 

2 
Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai dengan rencana kegiatan 
Romawi II nomor 2 

   

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A Pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

1 

Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi dan 

lingkungan 

Romawi III butir A 

nomor 1 

2 
Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang 

logis 

Romawi III butir A 

nomor 2 

3 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
Romawi III butir A 

nomor 3 

B Mengelola interaksi kelas  

1 
Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan isi pembelajaran 

Romawi III butir B 

nomor 1 

2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
Romawi III butir B 

nomor 2 

3 
Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat & 

gerakan badan 

Romawi III butir B 

nomor 3 

4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
Romawi III butir B 

nomor 4 

5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 
Romawi III butir B 

nomor 5 

C 
Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran mata pelajaran IPA 
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1 

Membimbing siswa membuktikan konsep IPA 

melalui pengalaman langsung terhadap obyek 

yang dipelajari 

Romawi III butir D 

nomor 1 

2 
Meningkatkan keterlibatan siswa melalui 

pengalaman belajar dengan berbagai kegiatan 

Romawi III butir D 

nomor 2 

3 
Menggunakan istilah yang tepat pada setiap 

langkah pembelajaran 

Romawi III butir D 

nomor 3 

4 
Terampil dalam melakukan percobaan IPA serta 

tepat dalam memilih alat peraga IPA 

Romawi III butir D 

nomor 4 

5 Menampilkan penguasaan IPA 
Romawi III butir D 

nomor 5 

D 
Melaksanakan penilaian proses dan hasil 

belajar 
 

1 
Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran 

Romawi III butir D 

nomor 1 

2 
Melaksanakan penilaian pada akhir 

pembelajaran 

Romawi III butir D 

nomor 2 

E Penggunaan bahasa  

1 
Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 

Romawi III butir E 

nomor 1 

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 
Romawi III butir E 

nomor 2 

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 
Romawi III butir E 

nomor 3 

IV PENUTUP  

1 
Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 
Romawi IV  nomor 1 

2 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa Romawi IV  nomor 2 

3 Melaksanakan tindak lanjut Romawi IV  nomor 3 

3.4.2.2.Pengamatan terhadap siswa 

Pengamatan ini didasarkan pada indikator-indikator keterampilan, 

pencatatan data interpretasi dan inisiatif. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Pengamatan siswa 

No Aspek Pengamatan 
Nomor 

Soal 

1 Melaksanakan percobaan dengan tertib 1 

2 Mendengarkan penjelasan guru dengan baik 2 

3 Mengamati hasil percobaan dengan teliti 3 

4 Mampu membuat kesimpulan dari percobaan dengan tepat 4 
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5 
Mampu menjawab semua pertanyaan pada lembar kerja 

siswa (LKS) dengan benar 

5 

6 Mampu bekerja sama dengan baik 6 

7 
Mampu menyampaikan hasil percobaan di depan kelas 

dengan baik 

7 

3.4.2.Tes 

Tes adalah  alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto, 2005). Kegiatan tes dilakukan untuk mengetahui seberapa 

keberhasilan guru dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa. Cara 

penilaian tes yang digunakan yaitu : 

𝑁𝐴 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 × 100 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Soal Tes Siklus I 

Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar 
Indikator 

Nomor 

butir soal 

Soal yang 

valid 

Standar Kompetensi: 

Memahami berbagai 

bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Kompetensi Dasar: 

Mendeskripsikan 

energi panas dan 

bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar 

serta sifat-sifatnya 

Menjelaskan pengertian 

energi panas serta alat ukur 

energi panas 

1, 6, 10, 

21 

1, 6, 21 

Menyebutkan sumber energi 

panas 

2, 4, 7, 22  7, 22 

Menjelaskan bagaimana 

energi panas dapat dihasilkan  

5, 8, 24 8, 24 

Menjelaskan manfaat energi 

panas 

3, 23, 9 3, 23, 9 

Menjelaskan cara 

perpindahan panas 

11, 16,  

12, 15, 20 

15, 20  

Menyebutkan contoh 

peristiwa perpindahan panas 

13, 14, 17, 

18, 19 

14, 16,  

Berdasarkan tabel 3.4, terdapat 24 soal yang disediakan oleh peneliti. 

Namun, setelah di uji validitas hanya 14 soal yang valid. Empat belas soal 

tersebut sudah mencakup enam indikator pada SK dan KD yang peneliti gunakan 

pada Siklus I. 
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Tabel 3.5 

Kisi-kisi Soal Tes Siklus II 

Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar 
Indikator 

Nomor butir 

soal 

Soal yang 

valid 

Standar Kompetensi: 

Memahami berbagai 

bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Kompetensi Dasar: 

Mendeskripsikan 

energi panas dan bunyi 

yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya 

Menjelaskan dari mana 

bunyi berasal 

1, 5, 8 1, 5, 8 

Menyebutkan sumber-

sumber bunyi 

2,  6, 12, 23 2, 6, 12,  23 

Menjelaskan klasifikasi 

bunyi 

3, 7, 10, 16, 

21 

3, 7, 10, 16 

Menjelaskan cara 

perambatan bunyi 

4, 14, 19, 22 4, 14, 19, 

22 

Menyebutkan contoh 

peristiwa perambatan 

bunyi 

9, 15, 17, 

18, 20 

9, 15, 17, 

18, 20 

Menjekaskan contoh 

pemanfaatan bunyi 

11, 13 13 

Berdasarkan tabel 3.5, terdapat 23 soal yang disediakan oleh peneliti. 

Namun, setelah di uji validitas hanya 21 soal yang valid. Empat belas soal 

tersebut sudah mencakup enam indikator pada SK dan KD yang peneliti gunakan 

pada Siklus II. 

 

3.5. Metode Analisis Data  

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis deskriptif kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan 

peningkatan hasil belajar siswa dari setiap siklus dalam kegiatan belajar mengajar. 

Data dianalisis dengan tahapan - tahapan sebagai berikut : 

1) membuat daftar dari jawaban lembar observasi berupa tabel; 

2) menentukan skor jawaban; 

3) mendata hasil belajar (kognitif) siswa; 

4) mendata ketuntasan belajar siswa; 

5) menganalisis ketuntasan hasil belajar siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui kemajuan kemampuan kognitif siswa baik siklus I maupun 

siklus II. 
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Siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM (70) dinyatakan 

mengalami kesulitan belajar dan siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan 70 dinyatakan telah tuntas belajar. 

Ketuntasan belajar klasikal dinyatakan berhasil jika prosentase siswa 

yang tuntas belajar atau siswa yang mendapat nilai ≥ 70 jumlahnya lebih besar 

atau sama dengan 90 % dari jumlah seluruh siswa di dalam kelas. 

 

3.6. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu sekurang-kurangnya 90% 

dari keseluruhan siswa memperoleh nilai 70 untuk hasil belajar kognitif. Peneliti 

menetapkan KKM = 70 sehingga siswa harus mencapai nilai ≥ 70 untuk dapat 

dikatakan berhasil.  

Berikut ini disajikan kriteria ketuntasan hasil belajar IPA. 

Tabel 3. 6 

Kriteria Hasil Belajar Siswa 

No Nilai  Kriteria 

1 < 70 Tidak Tuntas  

2  ≥ 70 Tuntas 

 

 

 


