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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 5 SD  Negeri  Tlompakan 03 

Tuntang  Kabupaten Semarang.  Mata pelajaran yang  diteliti adalah IPA dengan 

materi energi dan perubahannya.  Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu:  

bulan,  Maret,  April dan Mei  2013. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek 

penelitian adalah siswa kelas 5 SD Negeri  Tlompakan 03 Tuntang semester II Tahun 

ajaran 2012/2013. Jumlah siswa yang  diteliti sebanyak 23 siswa yang terdiri dari 13 

orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Dimana sebelum melakukan 

siklus  I dapat dilihat  kondisi awal aktivitas dan hasil belajar siswa. 

1. Kondisi awal Aktivitas siswa sebelum siklus I 

1) Tidak memperhatikan materi ketika materi pelajaran dijelaskan. 

2) Tidak ada siswa yang berani bertanya tetang materi pelajaran. 

3) Ketika guru bertanya hanya ada beberapa orang yang berani menjawab 

pertanya guru. 

4) Siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran.  

5) Ketika mengikuti pelajaran siswa dalam keadaan tegang mengikuti pelajaran.  

6) Siswa meraasa tidak terbimbing ketika pembelajaran berlangsung. 

7) Siswa tidak merasa senang ketika kerja kelompok tidak di acak.  

8) Siswa tidak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

9) Siswa tidak merasa terbimbing ketika kerja kelompok. 

3.2. Variabel penelitian. 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyk dua variabel sebagai 

berikut: 
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1) Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2) Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas.  Variabel terikat dalam penelitian ini  adalah  aktivitas dan Hasil Belajar 

IPA pada materi energi  dan perubahannya  kelas V SD Negeri Tlompakan 03 

Tutang Kabupaten Semarang. 

 

3.3. Prosedur/langkah penelitian.       

   Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian tindakan kelas dengan 

tahapan sebagai berikut:        

A.Perencanaan.         

  Menurut Arikunto (2009) perencanaan merupakan suatu rancangan tindakan 

yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut akan dilakukan. Pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta selama tindakan 

berlangsung Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah perencanaan. 

Tahap ini meliputi : 

1) Menelaah materi pembelajaran energi dan perubahannya serta menelaah 

indikator bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang diterapkan dan skenario pembelajaran 

energi dan perubahannya melalui penerapan pendekatan kontekstual. 

3) Memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran bagi siswa. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk penilaian praktek 

melihat sebuah energi yang ada pada magnet. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. 

6) Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

1. Pelaksanaan tindakan  
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Menurut Arikunto  (2009)  pada tahap pelaksanaan tindakan, rancangan 

strategi dan scenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Rancangan tindakan  

yang dilakukan telah didiskusikan dengan pelaksana tindakan (guru) untuk dapat 

diterapkan di dalam kelas sesuai dengan scenari atau rancangannya.   Peneliti akan 

menggunakan penerapan pendekatan kontekstual berbasis lingkungan dalam proses 

pembelajaran.Sesuaidengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan akan di lakukan dalam dua siklus, di mana setiap siklus terdiri dari tiga kali 

pertemuan. 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto).Pada tahap observasi, 

peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung.Peneliti mengunakan angket, lembar 

wawancara, lembar penilaian aktivitas siswa dan guru, catatan lapangan, dokumen 

serta lembar soal dalam pengumpulan data-data di lapangan.Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara kolaboatif denagn guru pengamat untuk mengamati aktivitas 

siswa, aktivitas guru dan keterampilan menggambar bebas anak dengan penerapan 

pendekatan kontekstual. 

3. Refleksi 

Menurut Arikunto (2009) refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis 

tentang perubahan yang terjadi (a) pada siswa, (b) suasana kelas, dan (c) guru. 

Refleksi mencakup analisis,  sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas 

tindakan yang dilakukan.  Selain itu peneliti juga  akan melakukan pengkajian ulang 

terhadap  permasalahan yang muncul pada siklus pertama dan membuat perencanaan 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya sehingga permasalahan dapat teratasi. 
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Gambar 2 Prosedur tindakan 

a. Siklus I  

1. Perencanaan (planning) 

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkanmodel 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) sumber masalahnya 

pada pokok bahasan energi dan perubahannya.  

b) Media yang digunakan adalah gambar magnet. 

c) Menyusun lembar observasi 

d) Menyampaikan ide yang terkandung dalam penelitian kepada kepala sekolah 

tempat dilaksanakannya penelitian. 

e) Observasi hasil pembelajaran  

2. Pelaksanaan Tindakkan 

1) Kegiatan pendahuluan  

 

Penyusunan Rencana 

Refleksi I 

Melanjutkan  

Observasi  Pelaksanaan Tindakan 

Penyusunan Rencana Tindakan 

Refleksi II 

observasi Pelaksanaan tindakan 

Siklus I 

Siklus II 
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a) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari sesuai RPP sesuai model 

pembelajran CTL 

b) Guru menyampaikn aktivitas yang akan dilaksanakan oleh siswa 

c) Guru menyampaikan indikator pencapaian  hasil belajar 

d) Guru memotivasi siswa agar siswa lebih  senang dan berminat mengikuti 

pembelajaran 

e)  Memberikan apersepsi. 

Kegiatan inti 

2) Eksplorasi  

a) Guru melakukan penjelasan materi ajar menggunakan model pembelajaran 

CTL 

b)  Guru melakukan tanya jawab materi yang  akan diajarkan,  untuk menggali 

kemampuan siswa dan mengali aktivitas siswa 

c) Siswa di bagi menjadi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 

d) Siswa melakukan percobaan untuk mengetahui gaya magnet,gaya gravitasi dan 

gaya gesek 

e) Siswa dapat melakukan percobaan oleh setiap kelompok 

3) Elaborasi  

a. Hasil percobaan dipresentasikan di depan kelas 

b. Siswa lain memberi tanggapan tentang hasil  kerja kelompok presentasi.  

4) Konfirmasi  

a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi setiap kelompok  

b) Guru memberikan pengayaan berupa tanya jawab kepada siswa  

5) Kegiatan penutup  

a) Guru memberi evaluasi atau  tugas lain untuk  dikerjakan dirumah. 

b) Melakukan observasi pada pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

c) Melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran IPA yang bertugas sebagai 

observer selama proses penelitian berlangsung. 

3. Observasi (observasing) 
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Observasi pada  siklus I diamati oleh obsever. Pengamat mengamati jalannya 

proses pembelajaran dan perhatian dipusatkan pada kegiatan guru dimana dalam 

akativitas siswa juga sangat berkurang untuk itu dalam menerapkan pembelajaran, 

dengan penggunaan model pemebelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

termasuk aktivitas dan hasil yang  akan dicapai siswa.  

4. Refleksi (reflecting) 

Refleksi  merupakan  analisis  hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada 

siklus I  dilaksanakan segera setelah tahap implementasi / tindakan dan observasi 

selesai.  Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data hasil evaluasi siswa 

maupun hasil aktivitas di kelas dapat dilihat meningkat atau tidak jadi observasi 

pembelajaran yang dilakukan guru yaitu: adalah aktivitas dan Hasil refleksi dari 

siklus I digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan merencanakan siklus II apabila 

indikator keberhasilan siklus I belum mencapai maka baru akan untuk direncanakan 

siklus ke II. 

A. Observasi (observasing) 

Observasi pada siklus  I diamati oleh obsever.   Observasi pada penelitian ini 

dilakukan terhadap kegiatan belajar mengajar dengan penggunaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning  (CTL), melakukan observasi sesuai 

dengan format yang disiapkan dan mencatat semua hal-hal penting yang terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung, dan menilai hasil tindakan sesuai dengan 

format yang sudah dikembangkan. 

B. Refleksi (reflecting) 

Refleksi  merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada siklus I 

dilaksanakan segera  setelah tahap implementasi / tindakan dan observasi selesai. 

Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data maupun aktivitas dan hasil 

evaluasi siswa maupun hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru. Hasil 

refleksi dari siklus I ini diharapkan dapat memenuhi indikator penelitian yang telah 

ditetapkan,  ketuntasan  aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

Tlompakan 03Tuntang dapat meningkat. 



33 
 

 
 

3.4. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian 

a). Jenis Data 

Jenis data kulitatif yang akan diambil adalah data hasil belajar dan data proses 

pembelajaran. 

a) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui: 

a. Data hasil belajar di ambil meliputi penilaian proses pembelajaran dan tes formatif 

pada akhir siklus. 

b. Data tentang proses pembelajaran diambil pada saat dilaksanakannya tindakan 

dengan menggunakan rubrik penilaian. 

c. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah: 

1. Tes evalusi          

 Tes merupakan alat penilaian yang dimana sebuah lembar evaluasi setelah 

pembelajaran dilaksanakan. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa, 

kemudian di bandingkan antara hasil pra-siklus dengan hasil siklus untuk mengetahui 

ada dan tidaknya peningkatan nilai yang dicapai oleh siswa sebagai indikator 

peningkatan hasil belajar. 

Penilaian hasil belajar siswa diambil dari proses pra siklus, siklus 1 dan dapat 

dicari dengan rumus dibawah ini: 

Ketuntasan individual = Jumlah nilai maksimal x 100 %                                

Jumlah nilai  

Ketuntasan klasikal = Jumlah seluruh siswa x 100 %    

   Jumlah siswa yang tuntas belajar  

Keterangan: 

Ketuntasan individual: Jika siswa mencapai ketuntasan skor > 63 
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Ketuntasan klasikal: Jika > 70% dari seluruh siswa mencapai  

Ketuntasan skor > 63 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.(Arikunto, 2006). Dalam 

penelitian ini model ini digunakan menggambarkan aktivitas siswa pembelajaran Ipa 

mengenai percobaan menggunakan model pembelajaran CTL. 

Cara menghitung data hasil aktivitas observasi pembelajaran yang dilakukan 

guru dengan menggunakan media dan alat peraga dalam pembelajaran dinilai dengan 

rumus dibawah ini: 

Jumlah Skor X Nilai perolehan  

Dengan ketentuan sebagai berikut:  

≥ 80 ke atas: tinggi (mendapat nilai A) 

61 – 75: sedang (B mendapat nilai baik) 

≤ 59: rendah (D mendapat nilai rendah. 

3.5. Indikator Kinerja         

  Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan 

model Contextual Teaching and  Learning  (CTL) dapat meningkatkan Aktivitas dan  

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan Semarang Sebagai tolak ukur 

keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. 

3.6. Teknik Analisis Data 

   Teknik  data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

kualitatif digunakan untuk  menggambarkan  aktifitas guru dalam mengajar dan 

aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan  teknik kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis pencapaian hasil belajar siswa. Data hasil penelitian dianalisis  
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secara deskriftif untuk setiap pada siklusnya. Adapun penyajian data kualitatif  yang 

berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan menentukan nilai rata-rata tiap siklus.  

 

 

 

 


