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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Bentuk Penelitian    

Metode adalah cara yang teratur dan terorganisir dengan baik yang hendak 

ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian merupakan cara yang 

ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi metode penelitian dapat 

diartikan sebagai cara yang teratur dan terorganisasi dengan baik dalam 

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menentukan atau 

mengembangkan dan menguji suatu teori secara alamiah. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan 

bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. Menurut Oja dan Smulyan (dalam Sukidin, 2002:55) 

mengelompokkan penelitian tindakan menjadi empat macam, yaitu (a) guru 

sebagai peneliti, (b) penelitian tindakan kolaboratif, (c) simultan teritegratif, dan 

(d) administrasi sosial eksperimental. 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan guru bidang studi dan didalam proses belajar mengajar di kelas yang 

bertindak sebagai pengajar adalah peneliti dengan dibantu oleh guru kelas yang 

bertindak sebagai pengamat dan guru, penanggung jawab penuh penelitian 

tindakan adalah praktisi (guru) dan peneliti. Tujuan utama dari penelitian tindakan 

ini adalah penerapan model pembelajaran picture and picture untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV di SD Negeri Salatiga 03 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Diharapkan melalui penerapan model pembelajaran picture and picture ini hasil 



34 
 

pembelajaran di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai 

dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi dapat maksimal. Penelitian 

ini akan tetap dilanjutkan ke siklus berikutnya sekalipun ketuntasan belajar siswa 

telah mencapai 75% siswa telah memenuhi nilai KKM ≥ 67. Apabila ketuntasan 

belajar yang diharapkan telah tercapai peneliti hanya memberikan pemantapan 

saja pada siklus selanjutnya. 

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah ini adalah siswa kelas IV 

(empat) SDN Salatiga 03 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Peneliti 

mengambil lokasi sekolah ini dengan mempertimbangkan bahwa sekolah 

tersebut cocok di gunakan dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) menggunakan penerapan model pembelajaran picture and picture.  

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 

Salatiga 03 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang jumlah siswanya 39 orang 

yang terdiri dari 20 laki-laki dan 19 perempuan.   

 

3.3 Variabel penelitian  

Menurut Sugiyono (2007) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini ada 2 variabel yang digunakan, yaitu: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang menjadi variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini adalah penggunaan media animasi dalam 

pembelajaran. 
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2. Variabel terikat (Y)  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat (Y) 

dalam penelitian ini adalah peningkatan prestasi belajar IPA.   

 

3.4 Prosedur Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 (dua) siklus, tiap siklus terdiri 

dari dua kali pertemuan dan setiap pertemuan terdiri atas 4 tahap, yaitu: 

Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Acting), Observasi (Observing), dan 

Refreksi (Reflecting). Tahapan siklus diartikan sebagai perputaran tahapan dalam 

penelitian tindakan kelas. Pada bagian ini dipersiapkan segala sesuatu yang akan 

digunakan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. Adapun perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi adalah 

sebagai berikut: 

Siklus I meliputi: 

a. Perencanaan  

1. Membuat perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) 

2. Menyiapkan proses pembelajaran dengan model picture and picture 

3. Membuat instrument penelitian yang meliputi alat evaluasi berupa tes 

disertai jawaban pada panduan penskoran 

4. Membuat lembar observasi  

b. Tindakan  

Siklus I Pertemuan I 

1. Guru memberikan motivasi kepada siswa berupa pertanyaan sedarhana 

yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam 

2. Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya tentang materi pelajaran 

minggu lalu 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
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4. Guru menjelaskan pengertian sumber daya alam dan pembagian sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya beserta menampilkan beberapa contoh 

gambar yang berkaitan dengan sumber daya alam  

5. Guru memberikan contoh sumber daya alam yang terdapat di ruang 

kelas 

6. Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang pembagian sumber 

daya alam berdasarkan jenisnya 

7. Guru menanggapi pertanyaan siswa dan memberikan pujian bagi siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat 

8. Guru memberikan tugas kerja kelompok guna menilai ranah afektif 

siswa  

9.  Guru mengevaluasi siswa untuk melihat indikator keberhasilan dari 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan  

Siklus I Pertemuan II 

1. Guru memberikan motivasi kepada siswa berupa contoh tentang 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui  

2. Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya tentang materi pelajaran 

minggu lalu 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

4. Guru menjelaskan materi pelajaran tentang cara pemulihan sumber 

daya alam beserta menampilkan contoh gambar tentang cara pemulihan 

sumber daya alam berdasarkan sifatnya  

5. Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara 

pemulihan sumber daya alam berdasarkan sifatnya 

6. Guru menanggapi pertanyaan siswa dan memberikan pujian bagi siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat 
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7. Guru memberikan tugas kerja kelompok guna menilai ranah afektif 

siswa  

8. Guru mengevaluasi siswa untuk melihat indikator keberhasilan dari 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan  

c. Observasi 

1. Observasi tentang persiapan pembelajaran (sebelum tindakan) 

2. Observasi tentang aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

(sebelum tindakan) 

3. Observasi tentang aktivitas aktifitas guru pada saat pembelajaran 

berlangsung (sebelum tindakan) 

4. Observasi tentang pembelajaran post test (sebelum tindakan).  

d. Refleksi  

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis peneliti. Refleksi 

dilaksanakan dengan cara mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Data yang diperoleh selanjutnya disimpulkan, bagaimana hasil belajar siswa 

dan hasil pembelajaran guru. Langkah-langkah berikutnya refleksi hasil yang 

telah dikerjakan untuk membantu mencari jawaban peneliti menggunakan 

instrumen tes, catatan anecdotal (anecdotal record), wawancana dan 

dokumen.  

Siklus II (Pemantapan)  

a. Perencanaan ulang  

1. Berdasarkan refleksi pada siklus I baik yang berkaitan dengan guru, siswa 

dan perangkatnya (model pembelajaran picture and picture) maka 

diadakan perencanaan ulang yang meliputi seluruh perencanaan pada 

siklus I, hasil refleksi di evaluasi, didiskusikan dan mencari upaya 

perbaikan untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya 

2.  Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran 

3. Merancang pembelajaran pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I 
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b. Tindakan  

Sebaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 

tindakan siklus I, tindakan pada siklus II pertemuan I ini tidak mengalami 

perubahan dikarenakan prestasi belajar siswa yang diharapkan peneliti 

telah tercapai dengan tingkah keberhasilan mencapai 75% siswa yang 

memenuhi KKM  ≥ 67 namun tidak berhenti sampai disitu, peneliti tetap 

ingin melanjutkan tindakan pada siklus II dengan memberikan 

pemantapan dalam proses kegiatan belajar agar pembelajaran dengan 

penerapan model picture and picture dapat mencapai tingkat keberhasilan 

maksimal atau 100% siswa dapat tuntas pada mata pelajarn IPA tentang 

sumber daya alam.  

c. Observasi  

1. Melakukan semua langkah-langkah sebaimana pada siklus I  

2. Observasi data hasil post test ke siklus II (pemantapan) 

3. Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran picture 

and picture  

4. Mencatat perubahan yang terjadi  

d. Refleksi  

Peneliti bersama observer menganalisis semua tindakan kelas pada 

siklus II, selanjutnya peneliti mengadakan refleksi. Apakah dengan penerapan 

model pembelajaran picture and picture dalam pembelajaran IPA pokok 

bahasan tentang sumber daya alam dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IV SD Negeri Salatiga 03 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga tahun 

pelajaran 2012/2013? 
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Secara ringkas rancangan penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Rancangan Penelitian 

 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling 

efektif adalah melengkapi blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, 

SIKLUS I OBSERVASI 

REFLEKSI 

PERENCANAAN 

TINDAKAN 

REFLEKSI 

PERENCANAAN 

SIKLUS II OBSERVASI 

TINDAKAN 
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Arikunto (2010:272). Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

proses pembelajaran yang diterapkan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

picture and picture, serta aktivitas siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran.  

b. Tes 

Metode tes ini digunakan untuk mengetahui nilai atau hasil 

belajar siswa setelah pembelajaran dengan model pembelajaran 

picture and picture pada siklus I maupun siklus II. Tes ini 

diberikan pada siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 03 yang akan 

digunakan sebagai penelitian tindakan kelas. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat 

penting dalam setiap bentuk penelitian. Kesalahan dalam 

pengumpulan data akan sangat berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Maka data yang diharapkan dalam setiap penelitian 

adalah data yang benar dan dapat dipercaya. Sesuai dengan 

pendekatan tindakan kelas dan sumber data maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Lembar observasi  

yaitu untuk memperoleh data tentang kondisi pelaksanaan 

model pembelajaran picture and picture yang berlangsung. Karena 

itu, lembar observasi ini didesain berdasarkan langkah-langkah 

(sintaks) pembelajaran picture and picture. Ini sekaligus 

dimaksudkan sebagai evaluasi bagi peneliti, untuk mengukur 

bagaimana peneliti menguasai sintaks pembelajaran model ini. 

Adapun lembar observasi pembelajaran disajikan  melalui kisi – 

kisi lembar observasi  berikut ini: 
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Tabel 3. 1 

Lembar Observasi Guru 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

Skor Penilaian 

0 1 2 3 4 

 A. Kegiatan Awal  

1 Memberikan salam      

2 Memberikan apersepsi dan motivasi untuk membangkitkan 

minat siswa tentang materi sumber daya alam 

     

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran      

 B. Kegiatan Inti  

4 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan       

5 Guru memberikan hubungan antara materi pokok dengan dunia 

nyata. 

     

6 Guru menjelaskan materi dengan menampilakn contoh gambar 

yang berkaitan dengan materi pelajaran tentang sumber daya 

alam 

     

7 Guru memfasilitasi dan membagi siswa ke dalam kelompok 

belajar dengan masing - masing anggota kelompok 2 - 3 orang 

siswa 

     

8 Guru memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dengan anggota 

kelompok 

     

9 Guru memfasilitasi siswa dalam mempresentasakan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas  

     

10 Guru memfasilitasi siswa untuk memberikan tanggapan dari 

hasil presentasi kelompok temannya 

     

11 Guru memberikan pujian bagi setiap anggota kelompok      

12 Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran IPA 

tentang sumber daya alam 

     

13 Guru bersama siswa meluruskan kesalah pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan dari kegiatan 

pembelajaran  

     

 C. Kegiatan Penutup  

14 Guru memberikan evaluasi       

15 Guru menutup pelajaran       

 Jumlah      
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Tabel 3. 2 

Lembar Observasi Siswa 

No  ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1 Siap menerima pelajaran   

2 Dapat menjawab apersepsi dan motivasi yang diberikan guru   

3 Menyimak pemaparan materi yang diberikan guru   

4 Siswa aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya   

5 Dapat menjelaskan kembali materi yang telah dibahas   

6 Bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari   

7 Siswa yang mencatat atau membuat rangkuman hasil refleksi 

pembelajaran IPA tentang sumber daya alam  
  

 

b. Tes hasil belajar   

yaitu tes tertulis berbentuk pilihan ganda. Tes ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang perubahan hasil belajar setelah tiap 

siklus pembelajaran berlangsung, hingga 75% siswa di kelas 

memenuhi kriteria KKM ≥ 67. Penjabarannya dilihat melalui kisi-

kisi soal berikut ini : 

 

Tabel 3. 3 

Kisi-Kisi Lembar Soal Tes 

SK KD Indikator Item Soal 

No item Jumlah 

item 

11 Memahami 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat 

11.1 Menjelaskan 

hubungan antara 

sumber daya alam 

dengan 

lingkungan  

1. Menyebutkan 

macam – macam 

sumber daya 

alam  

2. Menjelaskan 

cara pemulihan 

sumber daya 

alam  

1 – 10 

 

 

11 - 20 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Total 20 
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3.6 Indikator Kinerja  

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dalam 

meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran IPA tentang sumber daya 

alam siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 03 Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga dapat meningkat. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar 

siswa dengan minimal 75% siswa dapat mencapai nilai KKM ≥ 67.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif 

kualitatif dan deskriptif komparatif untuk data kuantitatif. Data yang 

diperoleh akan dianalisis dalam bentuk-bentuk kata atau penjelasan yaitu 

data deskriptif kualitatif dan dalam bentuk angka yaitu data kuantitatif. 

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture yang 

dilakukan oleh guru, sedangkan untuk keperluan data kuantitatif, 

diperoleh dari hasil tes belajar siswa. 

1. Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa 

hasil belajar dengan cara persentase yaitu dengan menghitung 

ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa tersebut mampu 

mencapai skor minimal 67 dan ketuntasan klasikal jika siswa yang 

memperoleh nilai 67 ini jumahnya sekitar 75% dari jumlah seluruh 

siswa dan masing-masing dihitung dengan menggunakan rumus. 

Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung ketuntasan individual 

dan ketuntasan klasikal dengan rumus sebagai berikut: 
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Ketuntasan individual  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100%      

 

Ketuntasan klasikal     =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100%  

Keterangan: 

Ketuntasan indiviual   : Jika siswa mencapai ketuntasan skor ≥ 67 

Ketuntasan klasikal    : Jika > 75%  siswa mencapai  KKM ≥ 67 

2. Data kualitatif diperoleh dari observasi aktivitas siswa serta guru 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian, 

tabel, hubungan antar kategori, grafik, matrik, chart, dan sejenisnya. 

Tetapi hal yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

 

 

 


