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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 

2012 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lokasi 

penelitian akan dilakukan di SD Negeri Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten 

Batang. 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten 

Batang. Subyek penelitian adalan siswa kelas V, dengan kondisi atau keadaan siswa 

sebagai berikut:  Jumlah siswa laki-laki sebanyak 13 anak, perempuan sebanyak: 16 anak 

keseluruhan berjumlah 29 siswa dengan dua diantaranya anak berkebutuhan khusus. 

Waktu penelitian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian 

No. Jenis Kegiatan Bulan 

1 Penyusunan proposal penelitian tindakan kelas Peb Maret April 

2 Penyusunan instrument penelitian x x       

3 
Mengumpulkan data dengan melakukan 
tindakan kelas siklus I 

   x x    

4 
Mengumpulkan data dengan melakukan 
tindakan kelas siklus II 

    x x x  

5 Penyusunan analisa data       x x 

6 Pembahasan penelitian       x x 

7 Penulisan laporan       x X 

 

3.2 Variabel yang akan diteliti.        

Berdasarkan dari kajian teori, maka dapat ditetapkan variabel-variabel penelitian. 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas atau variabel pengaruh dan 

variabel terikat atau variabel terpengaruh. Variabel bebas (variabel pengaruh) adalah 

variabel independent yang memungkinkan munculnya variabel-variabel lain, sedangkan  
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Variabel terikat (variabel terpengaruh) adalah variabel dependent yang merupakan akibat 

dari variabel bebas. Adapun variabel-variabelnya adalah sebagai berikut:  

a. Variabel bebas (variabel pengaruh): penggunaan pendekatan kontekstual. Jadi 

dalam pembelajaran seorang guru dituntut menggunakan pendekatan 

kontekstual sehingga membantu siswa dalam memahami suatu materi 

pembelajaran yang disajikan. 

b. Variabel terikat (terpengaruh): Hasil belajar siswa, Siswa yang memahami materi 

pembelajaran akan memperoleh nilai yang baik setelah melaksanakan evaluasi 

belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka harus ada suatu kegiatan 

yang mempengaruhinya. Jadi pada penelitian ini hasil belajar siswa akan 

dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan kontekstual. 

3.3 Rencana Tindakan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, dan setiap siklus ada 

dua pertemuan. 

1. Perencanaan 

2. Implementasi  

3. Pengamatan dan Evaluasi 

4. Refleksi  

Berikut merupakan rincian-rincian dari setiap tahapan: 

Siklus 1 

1. Perencanaan 

a) Mempersiapkan materi pembelajaran yang akan digunakan 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

c) Membuat media sesuai materi yang akan disajikan 

d) Mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran 

e) Mempersiapkan soal-soal tes. 

f) Mempersiapkan lembar observasi pembelajaran 

2. Pelaksanaan  

Guru kelas melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 
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dirancang dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang telah dibuat. 

3. Observasi 

Observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. 

Observasi dilakukan oleh guru lain.  

4. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi terhadap proses kegiatan belajar. 

Refleksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan observer, dan hasil dari 

kegiatan refleksi ini akan digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan 

dalam melaksanakan siklus berikutnya. 

Siklus 2 

Tahap-tahap yang dilakukan pada siklus 2 ini sama dengan tahap-tahap pada siklus 

I dengan berpedoman pada hasil refleksi pada siklus 1 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1   Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari hasil observasi, dan 

nilai hasil belajar mata pelajaran IPA kelas V SD. Teknik pengumpulan data tersebut, 

masing-masing secara singkat diuraikan sebagai berikut: 

a. Observasi  

Pada penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui penggunaan 

pendekatan kontekstual yang digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan ini 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. 

b. Penilaian tertulis  

Penilaian tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang dicapai siswa. Pada 

penelitian ini, bentuk soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar IPA 

adalah bentuk pilihan ganda yang diambil dari buku SAINS untuk Sekolah Dasar 

Kelas V Penerbit Erlangga. 
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3.4.2   Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa bentuk tes pilihan 

essay dan uraian yang diambil dari Buku SAINS untuk Sekolah Dasar Kelas V 

Penerbit Erlangga. 

Tabel.3.2 

Kisi kisi Instrument Butir butir Soal 

Variabel Y Indikator Item soal 

  Memahami tentang sumber cahaya. 

 

 Memahami benda yang dapat memantulkan 

cahaya. 

 

 

 Memahami tentang pe mantulan baur      

 

         

 Mengenal warna-warna cahaya. 

 

 

 Mengenal sifat cermin datar 

 

 

 Memahami sifat sifat cahaya.  

 

 

 Memahami sifat bayangan pada cermin datar 

 

 Memahami pembiasan  cahaya. 

 

 Membedakan warna ca haya. 

 

 Memahimi tentang pe nguraian cahaya. 

 

1. Sumber cahaya terbesar 

dibumi  adalah … 

Cahaya mengenai benda 

permukaan rata dan mengkilat 

mengalami …… 

 

Pemantulan baur terjadi jika 

cahaya mengenai benda yang 

permukaannya… 

 

Warna-warna yang membentuk 

cahaya putih disebut… 

 

Sifat bayangan yang dibentuk 

oleh cermin datar adalah… 

 

1. Sebutkan sifat sifat cahaya! 

2.  

3. Sebutkan 3 sifat bayangan 

pada cermin datar ! 

4. Apa yang dimaksud pembiasan 

cahaya itu? 

5. Disebut apakah warna cahaya 

yang menyusun cahaya putih? 

Apakah yang dimaksud dengan 

dispersi cahaya? 
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3.5 Indikator Kinerja 

Dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri Sidorejo 01 pada mata pelajaran IPA tentang Konsep Sifat sifat cahaya dan 

antara cahaya dengan penglihatan saling berhubungan. Dengan indikator pencapaian 

target 80 % siswa kelas V SD Negeri Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten 

Batang mengalami ketuntasan belajar induvidual sebesar ≥ 63 dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahua Alam ( IPA ) . 

3.6 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan akan dianalisis menggunakan deskriptif komparatif 

untuk data kuantitatif yaitu membandingkan nilai tes pada masing-masing siklus. 

Analisa Data menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Data berupa hasil belajar IPA yang dianalisa dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. Adapun penyajian data 

kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase. Dengan rumus sbagai berikut: 

b. P    = _∑n____ x 100 % 

    N 

Keterangan : 

∑ n = Jumlah frekuensi yang muncul.  

 N = Jumlah siswa. 

 P = Presentase Frekuensi.   

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan criteria ketuntasan belajar siswa 

dikelompokkan ke dalam dua katagori tuntas dan tidak tuntas.  

    Tabel 3.3 katagori ketuntasan 

 Kriteria 
ketuntasan 

Kualifikasi 

≥  63 Tuntas 

<  63 Tidak Tuntas 

c. Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan aktifitas guru dalam 

pembelajaran kontekstual,serta hasil catatan lapangan. 


