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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Definisi Metode Penelitian 

Menurut Sugiono (2016: hlm. 6) mengemukakan bahwa, “Metode 

penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengatasi masalah”. 

Sedangkan menurut Muhidin Sirat (2006: hlm. 12), “Metode 

penelitian adalah suatu cara untuk memilih masalah dan menentukan judul 

penelitian dan penentuan judul penelitian”. Sedangkan Suryana (2010: 

hlm.10), “Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam 

mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan 

pengetahuan ilmiah/ilmu atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan beberapa pengetahuan seperti memahami, memilih masalah dan 

memecahkan suatu masalah. 

2. Jenis-jenis Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian ada beberapa jenis metode penelitian, antara 

lain, Menurut Sugiyono, (2016, hlm 14) terdapat beberapa jenis penelitian 

antara lain: 

a. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data 

yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

b. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

skema, dan gambar. 

 

Berdasarkan sifat-sifat masalahnya, Suryabrata (1983) mengemukakan 

sejumlah metode penelitian yaitu sebagai berikut :                             

1) Penelitian Historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi 

masa lampau secara sistematis dan obyektif. 
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2) Penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi atau daerah tertentu. 

3) Penelitian Perkembangan yang bertujuan untuk menyelidiki pola 

dan urutan pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu. 

4) Penelitian Kasus/Lapangan yang bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu obyek 

5) Penelitian Korelasional yang bertujuan untuk mengkaji tingkat 

keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain 

berdasarkan koefisien korelasi. 

6) Penelitian Eksperimental suguhan yang bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melakukan 

kontrol/kendali. 

7) Penelitian Eksperimental semu yang bertujuan untuk mengkaji 

kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan ada kontrol/kendali, tapi dapat diperoleh informasi 

pengganti bagi situasi dengan pengendalian. 

8) Penelitian Kausal-komparatif yang bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan hubungan sebab-akibat, tapi tidak dengan jalan 

eksperimen tetapi dilakukan dengan pengamatan terhadap data dari 

faktor yang diduga menjadi penyebab, sebagai pembanding. 

9) Penelitian Tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung 

serta dikaji hasilnya.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis metode 

penelitian yaitu penelitian kuantitatif berbentuk angka, penelitian kualitatif 

berbentuk skema atau gambar.  Sedangkan berdasarkan sifat-sifat masalahnya 

yaitu penelitian historis yang merekonstruksi masa lampau secara objektif, 

penelitian deskriptif, penelitian perkembangan menyelidiki pertumbuhan atau 

perubahan. Penelitian kasus/lapangan, penelitian korelasional, penelitian 

eksperimental suguhan, eksperimental semu, penelitian kausal kompratif yaitu 

menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat, dan penelitian tindakan 

untuk mengembangkan keterampilan baru. 

3. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

atau biasa disebut dengan istilah (classroom action research). Hal ini karena 

penelitian tindakan kelas mampu menawarkan pendekatan dan prosedur yang 

mempunyai dampak langsung bentuk perbaikan dan peningkatan 

profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas.  
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Menurut Kemmis dan Mc. Taggart (1988, hlm. 6) dalam Iskandar (2015, 

hlm. 1-2) menjelaskan bahwa: 

          “Penelitian tindakan adalah bentuk penyelidikan refleksi diri yang 

dilakukan peneliti dalam situasi social (mencangkup pendidikan) 

untuk meningkatkan rasionalisasi dan keadilan social atau 

prkatikpendiikan, pemahaman praktik, siatuasi berlangsungnya 

prkatik, hal ini sangat rasional bagi peneliti untuk berkolaborasi, 

meskipun sering dilakukan sendiri dan kadang dilakukan dengan 

orang lain”. 

 

Menurut Iskandar (2011, hlm. 20) Penelitian Tindakan Kelas adalah 

suatu kegiatan ilmiah yang terdiri dari: 

a. Penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek, 

menggunakan baturan metodologi untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal 

yang menarik minat dan peting bagi peneliti. 

b. Tindakan merupakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu yang dalam penelitian terbentuk rangkaian 

siklus kegiatan. 

c. Kelas merupakan sekelompok peserta didik yang sama dan 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru (sebagai peneliti) atas sebuah permasalahan nyata yang 

ditemui saat pembelajaran berlangsung guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara berkelanjutan dan kualitas pendidikan dalam arti luas. 

Burn (1999, hlm. 30) dalam Iskandar (2015, hlm. 4-5) menjelaskan ada 

empat karakteristik PTK, antara lain. 

1) Konstektual, skala kecil dan lokal yakni mengidentifikasi dan 

menyelidiki masalah dalam situasi tertentu. 

2) Evaluasi dan refleksi bertujuan untuk membawa perubahan dan 

perbaikan praktik. 

3) Partisipatif untuk penyelidikan kolaboratif tin rekan, praktisi dan 

peneliti. 

4) Perubahan dalam prkatik didasarkan pada pengumpulan informasi 

atau data pendukung perubahan. 
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Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam PTK menurut Hopkins 

(1993, hlm. 57-61) dalam Iskandar (2015, hlm.6-7) sebagai berikut: 

a) Tugas utama guru adalah mengajar dan hendaknya PTK tidak 

boleh mengganggu komitmennya sebagai pengajar. 

b) Metode pengympulan data tidak boleh terlalu menyita waktu guru. 

c) Metodologi yang digunakan harus dapat dipercaya sehingga 

memungkinkan guru menyusun hipotesis dan mengembangkan 

strategi yang aplikatif di kelas. 

d) Permasalahan penelitian seharusnya berkaitan dengan tugas guru 

sebagai pengejar. 

e) Peneliti harus memperhatikan etika kerja disekolah. 

f) PTK harus mempertimbangkan perspektif sekolah dan melibatkan 

seluruh warga sekolah aktif membangun dan berbagi visi yang 

merupakan tujuan utama. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian 

tindakan kelas (PTK) merupakan sebuah metode penelitian yang 

pelaksanaannya dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah di dalam 

proses pembelajaran dan langkah-langkah yang dapat digunakan guru dalam 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas juga merupakan 

suatu penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di 

dalam kelas, sehingga terjadi perbaikan kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar yang akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) memiliki prosedur atau aturan yang 

perlu diperhatikan. Prosedur tersebut berguna bagi para guru yang akan 

melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). Arikunto (2013, hlm.17), 

dalam Iskandar (2015, hlm. 23) menjelaskan bahwa satu siklus penelitian 

tindakan kelas (PTK) terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. 

Adapun penelitian tindakan kelas (PTK) ini direncanakan akan 

dilaksanakan dalam tiga siklus berbentuk spiral yang mengacu pada teknik 

Arikunto yang mana setiap siklusnya meliputi tahap perencanaan, tahap 

tindakan, tahap observasi, serta tahap refleksi, setiap siklusnya dilakukan 2 

tindakan. Pada siklus I peneliti menerapkan model pembelajaran inkuiri di 

pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di lakukan refleksi, pada siklus II peneliti 

menerapkan model pembelajaran inkuiri di pembelajaran 3 dan pembelajaran 
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4 dilakukan refleksi, dan pada siklus III peneliti menerapkan model 

pembelajaran inkuiri di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 dilakukan refleksi. 

Apabila dalam siklus I belum berhasil maka dilanjut ke dalam siklus II, dan 

apabila pada siklus ke II belum berhasil maka dilanjutkan juga pada tahap 

siklus III.  

Untuk memperjelas tahap penelitian tersebut dapat di lihat pada bagan 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1  

Desain Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan MC. Taggart  

(dalam Arikunto, 2010, hlm.17) 

 Dari gambar 3.1 dapat diuraikan prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

dalam Iskandar (2015, hlm. 23-26) sebagai berikut:  

1. Perencanaan Tindakan 

Sebelum melaksanakan PTK.  Seorang peneliti hendaknya 

mempersiapkan terlebih dahulu konsepnya dengan membuat 

perencanaan dalam membentuk tulisan. Arikunto (2010, hlm. 17) 

dalam Iskandar (2015, hlm. 23)mengemukakan bahwa perencanaan 

adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti ketika akan memulai 

tindakannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan ini yakni: (1) membuat scenario pembelajaran; (2) membuat 

lembar observasi, dan (3) mendesain alat evaluasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ini merupakan pelaksanaan scenario pembelajaran yang telah 

dibuat. Seorang peneliti akan melakukan tindakan harus memahami 

Perencanaan  

Pelaksanaan  Refleksi  SIKLUS I 

Pengamatan  

Perencanaan  

Refleksi  Pelaksanaan  SIKLUS II  

Pengamatan  

Perencanaan  

SIKLUS III Refleksi  Pelaksanaan  

Pengamatan  

? 
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secara mendalam tentang scenario pembelajaran beserta dengan 

langkah-langkah praktisnya. 

3. Pengamatan 

Pengamatan adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan 

(Arikunto, 2018, hlm. 18). Kegiatan ini merupakan realisasi dari 

lembar observasi yang telah dibuat pada saat tahap perencanaan. 

4. Refleksi 

Refleksi atau dikenal dengan peristiwa perenungan adalah langkah 

mengingat kembali kegiatan yang sudah lampau yang dilakukan 

dengan guru maupun siswa (Arikunto, 2010, hlm. 19). Pada tahap ini 

hasil yang diperoleh pada tahap observasi akan dievaluasi dan 

dianalisis. Kemudian guru bersama pengamat dan juga peserta didik 

mengadakan refleksi diri dengan melihat data observasi, apakah 

kegiatan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya target yang akan ditingkatkan dalam 

penelitian. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas ini meliputi perencanaan tindakan yaitu berupa persiapan 

konsepnya, pelaksanaan  tindakan adalah memahami secara mendalam 

pelaksanaan scenario pembelajaran, sedangkan pengamatan adalah 

mencermati jalannya pelaksanaan, dan refleksi langkah mengingat kembali 

kegiatan atau perenungan.   

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV, yang 

berjumlah 37 siswa, terdiri atas 17 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. 

Subjek penelitian ini sangat heterogen dilihat dari kemampunnya, yakni ada 

sebagian siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Kelas IV dijadikan subjek penelitian ini karena rata-rata nilai uji 

kompetensi dan hasil belajar siswa dikelas ini masih banyak yang tidak 

mencapai KKM (75) dan sikap peduli serta santun siswa masih kurang 

sehingga memerlukan perbaikan situasi pembelajaran yang lebih efektif. 

Peneliti menduga hal ini terjadi karena pada saat pembelajaran guru 

menggunakan metode ceramah dan siswa tidak dilibatkan aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa kurang. Oleh karena itu, peneliti 

ingin mengetahui penyebab dari siswa yang mendapatkan nilai yang kurang 

dalam materi pembelajaran dikelas IV SDN Gentra Masekdas.  Peneliti juga 
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ingin mensosialisasikan model pembelajaran inkuiri agar siswa antusias, dan 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan dapat mencapai hasil belajar 

yang diinginkan. 

a. Profil Sekolah  

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah SDN Gentra Masekdas. 

Alasan peneliti mengambil subjek  ini bahwa sekolah tersebut sangat strategis 

karena berada pada letak perkotaan dan mudah dijangkau dengan 

menggunakan alat transportasi selain itu peneliti juga ingin menerapkan model 

pembelajaran inkuiri pada pembelajaran khususnya pada tema Indahnya 

Kebersamaan subtema Kebersamaan dalam Keberagaman. Keadaan sekolah 

tersebut sudah cukup memadai sarana dan prasarananya. Jumlah guru yang 

ada di SDN Gentra Masekdas adalah 33 pendidik, sekolah ini berstatus Negeri 

dan Terakreditasi A. 

b. Karakteristik Siswa 

Karakteristik kelas IV SDN Gentra Masekdas yang mempunyai sikap 

peduli dan santun hanya sebagian saja. Sebagian siswa cenderung individual 

dan tidak memiliki sikap peduli dan santun, terlihat ketika siswa di dalam 

proses pembelajaran siswa tidak membantu temannya yang sedang kesulitan 

dan ketika sedang berdiskusi siswa hanya bekerja masing-masing tidak 

bekerjasama menyelesaikan tugasnya, kemudian dilihat dari perilaku siswa 

sebagian siswa berkata kasar dan tidak santun kepada temannya ketika sedang 

berdiskusi. Keadaan ini memunculkan suatu permasalahan dimana beberapa 

siswa terilihat tidak peduli untuk melaksanakan proses pembelajaran dan hasil 

belajarnya menurun. Sebagian siswa yang mempunyai kemampuan peduli dan 

santun tinggi, sedang dan rendah. Selain itu, dilihat dari latar belakang orang 

tua siswa sangat beragam mulai dari orang tuanya pegawai pemerintahan, 

pegawai swasta, pedagang, petani, guru dan buruh bahkan ada juga yang tidak 

mempunyai orang tua atau yatim dan tinggal bersama nenek atau bibinya. 

c. Tempat Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di SDN Gentra Masekdas       Jl. 

Sukamulya No. 29 RT 04 RW 10 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa 

Kaler Kota Bandung. 
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d. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2017 sesuai 

dengan kalender pendidikan, yang materinya di ambil sesuai dengan program 

yang dilaksanakan di sekolah. Sasarnnya adalah untuk meningkatkan sikap 

peduli, sikap santun, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Gentra Masekdas 

dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri pada subtema kebersamaan 

dalam keberagaman.  

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

Maret April Mei Juni Juli Agustus  

1 Persiapan                          

a. Pengajuan judul                          

b. Penulisan 

proposal 

                         

c. Ujian proposal                          

d. Menyusun 

instrument 

penelitian 

                         

2 Pelaksanaan siklus 1 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi  

                         

3 Pelaksanaan siklus 2 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi 

                         

4 Pelaksanaan siklus 2 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Pengamatan 

d. Refleksi 

                         

5 Pengelolaan hasil 

PTK 

                         

6 Penyusunan Skripsi                          

7 Pengajuan sidang                          

8 Penggandaan Skripsi                          
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9 Ujian Sidang Skripsi                          

10 Pencetakan Laporan 

Akhir 

                         

(Sumber dari peneliti) 

2. Objek Penelitian 

Dengan sasaran utama peneliti ini yaitu untuk meningkatkan sikap 

peduli, dan santun pada subtema kebersamaan dalam keberagaman. Data hasil 

belajar kelas IV SDN Gentra Masekdas tahun 2017/2018 subtema 

kebersamaan dalam keberagaman menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

masih rendah. Dalam penelitian ini siswa dibimbing agar dapat mengetahui 

pembelajaran subtema kebersamaan dalam keberagaman. Untuk itu peneliti 

mengatasi masalah tersebut dengan penggunaan model inkuiri untuk 

meningkatkan sikap peduli, dan santun serta hasil belajar. 

D. Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang diperlukan, untuk itu peneliti membuat 

rancangan pengumpulan data untuk memenuhi data yang peneliti butuhkan 

dalam penelitian tindakan kelas di kelas IV SDN Gentra Masekdas pada 

subtema kebersamaan dalam keberagaman. 

a. Jenis Data 

Penelitian tindakan kelas menurut Dadang Iskandar (2015,  hlm. 52) 

memiliki dua sumber yaitu data kuantitatif dan data kualitatif: 

1) Data kuantitatif berupa angka-angka yang diambil dari data evaluasi 

setelah diadakan pembelajaran diolah dengan menggunakan teknik 

deskripsif persentase. Selanjutnya nilai dianalisis berdasarkan: a) 

pencapaian peserta didik yakni nilai tertinggi, terendah, jumlah, 

rerata kelas serta ketuntasan, dan b) kelompok nilai misal nilai 40 

sebanyak 3 orang (30%), nilai 50 sebanyak 2 orang (20%) dan 

seterusnya berdasarkan kelipatan. 

2) Data kualitatif berisi kalimat penjelasan yang diambil dari hasil 

observasi peneliti pada siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dan hasil pengamatan observer pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan peneliti dianalisis dengan deskriptif 

persentase dan dikelompokan berdasarkan kategori. 
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b. Sumber Data 

Menurut Arikunto (1998, hlm. 199), “Sumber data adalah subjek dari 

mana suatu data dapat diperoleh”. Menurut Sutopo (2006: hlm. 57), “Sumber 

data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik 

berupa manusia, artepak ataupun dokumen-dokumen”. Peneliti dalam 

mengumpulkan data berupa angket, maka disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan peneliti 

sajikan, baik tertulis maupun lisan. Kemudian jika peneliti menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya berasal dari manusia. Serta jika 

peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen yang menjadi sumber 

data. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

hipotesis atau menjawab semua pertanyaan yang telah dibuat. Karena data 

yang dikumpulkan atau diperoleh akan ditarik kesimpulan dengan baik dan 

benar. 

2. Rancangan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur atau langkah-langkah untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pelaksanaan penelitian instrument yang 

telah dibuat, kemudian digunakan untuk mempermudah peneliti memperoleh 

data. Suyadi dalam Nuraeni (2013, hlm. 45) menjelaskan bahwa pengumpulan 

data adalah metode yang digunakan peneliti dalam merekam data (informasi) 

yang dibutuhkan. Menurut Nazir dalam Nuraeni (2013, hlm. 45) 

“Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah strategi 

mendapatkan data-data yang diperlukan”. 

Instrument peneitian yang digunakan peneliti pada saat melaksanakan 

penelitian yaitu: 

a. Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Lembar penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

penilaian pelaksanaan pembelajaran digunakan untuk menilai kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tahapan-
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tahapan model pembelajaran inkuiri. Penilaian ini bertujuan untuk 

memperoleh data kesesuaian guru dalam mengaplikasikan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku guru atau 

siswa untuk memperoleh data selama proses pembelajaran berlangsung. 

Arikunto (2013, hlm. 199) observasi adalah proses mencermati jalannya 

tindakan. Pengamatan ini dilakukan dengan mengisi lembar observasi yang 

disediakan oleh peneliti untuk mengamati aktivitas guru dan siswa.  

Menurut Subana (2011, hlm. 143) bahwa, “observasi yang dilakukan 

adalah langsung atau pengamatan secara langsung , yaitu cara pengumpulan 

data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara 

langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar”. 

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lembar observasi 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses analisis dan pengamatan 

terhadap aktivitas atau tingkah laku guru maupun siswa selama proses 

kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Adapun lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu observer memberikan penilaian melalui 

pengamatan untuk menyesuaikan cara mengajar peneliti dengan penilaian RPP 

dan penilaian Pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan peneliti mengamati sikap 

peduli siswa dan sikap santun siswa untuk mendapatkan data. 

c. Tes  

Alat tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara individual. 

Menurut Borwn (2003, hlm. 3) dalam Iskandar (2015, hlm. 48) 

mengemukakan bahwa “tes adalah metode pengukuran keterampilan, 

pengetahuan atau sikap”. Menurut Arikunto (2012, hlm. 193) dalam Iskandar 

(2015, hlm. 48) bahwa: 

“Tes yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi., 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Dengan kata lain tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

pengetahuan dan kemampuan individu atau kelompok”.   
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan cara atau 

prosedur yang digunakan sebagai alat untuk mengukur ketercapaian hasil 

belajar dengan tujuan pembelajaran yang ada pada saat proses pembelajaran. 

Adapun macam-macam tes yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK) yaitu  dilakukan pada awal sebelum pembelajaran dengan memberikan 

(Pretest) dan pada akhir pembelajaran (Postest), proses pembelajarannya 

dilakukan pada setiap siklus dan tes akhir pembelajaran pada setiap siklus 

pembelajaran. 

d. Angket  

Angket adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang harus 

dijawab atau dilengkapi oleh responden (Subana, 2011, hlm. 135). Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi penilaian sikap peduli dan santun. 

e. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menyelidiki sumber-sumber informasi dan non manusia, yaitu menyelidiki 

berita tertulis, seperti buku dan rekaman. Menurut Hermawan, Ruswandi dkk, 

(2007, hlm. 169) teknik documenter (documentary study) meruapakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. 

Ridwan (2010, hlm. 58) dalam Iskandar (2015, hlm. 50) mengatakan 

bahwa dokumentasi ditujukan untuk memperoleh dan langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film documenter, dan data yang relevan dengan penelitian. 

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi 

adalah cara untuk mengumpulkan arsip-arsip dokumentasi atau memperoleh 

data pendukung guna memperkuat hasil penelitian yang nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan. Adapun data dokumentasi yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu berupa gambar kegiatan proses pembelajaran dengan 

menggunakan HP. 

3. Instrument Penelitian 

Dalam pengertian Instrument penelitian ada beberapa pendapat menurut 

para ahli, diantaranya, Menurut Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 134) 
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menyatakan bahwa, “Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar dalam melaksanakan penelitian lebih 

mudah dan memperoleh hasil yang baik”. Sedangkan menurut Sanjaya (2012, 

hlm. 84) menyatakan bahwa, “Instrumen penelitian adalah alat yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian”.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwan instrument 

penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyajikan hasil dari 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu untuk memperoleh data mengenai aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan pencatatan dan pengambilan data 

berupa check list yang memuat daftar indikator yang akan dikumpulkan 

datanya.  

Adapun instrumen penelitian yang dipergunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Instrument Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tabel 3.2 

Lembar Observasi Penilaian (RPP) 

No Aspek yang dinilai Skor Cat 

1.  Perumusan indikator pembelajaran *) 

Perumusan tujuan pembelajaran *)  
1 2 3 4 5 

 

2.  Perumusan dan pengorganisasian materi ajar 1 2 3 4 5  

3.  Penetapan sumber  / media pembelajaran 1 2 3 4 5  

4.  Penilaian kegiatan pembelajaran 1  2 3 4 5  

5.  Penilaian proses pembelajaran  1 2 3 4 5  

6.  Penilaian hasil belajar  1 2 3 4 5  

 Jumlah skor ……..  

Nilai RPP = 
           

              
 x 4 =  

(Sumber: Buku Panduan PPL FKIP Unpas 2017, hlm.31) 
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b. Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Tabel 3.3 

Lembar Observasi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai Skor Cat 

 Kegiatan pendahuluan    

1.  Menyiapkan fisik &psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran  
1 2 3 4 5 

 

2.  Mengaitkan materi pembelajaran sekolah 

dengan pengalaman peserta didik  
1 2 3 4 5 

 

3.  Menyampaikan kompetensi, tujuan dan 

rencana kegiatan  
1 2 3 4 5 

 

 Kegiatan inti        

1.  Melakukan free test 1 2 3 4 5  

2.  Materi pembelajaran sesuai indikator materi  1 2 3 4 5  

3.  Menyampaikan strategi pembelajaran yang 

mendidik 
1 2 3 4 5 

 

4.  Menerapkan pembekalan pembelajaran 

saintifik*) 

Menerapkan pembelajaran eksploras, 

elaborasi dan komfirmasi (EEK)*) 

1 2 3 4 5 

 

5.  Memanfaatkan sumbe r/ media pembelajaran  1 2 3 4 5  

6.  Melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran 
1 2 3 4 5 

 

7.  Menggunakan bahasa yang benar dan tepat  1 2 3 4 5  

8.  Berprilaku sopan dan santun  1 2 3 4 5  

 Kegiatan Penutup        

1.  Membuat kesimpulan dengan melibatkan 

peserta didik 
1 2 3 4 5 

 

2.  Melakukan post test 1 2 3 4 5  

3.  Melakukan refleksi  1 2 3 4 5  

4.  Memberikan tugas sebagai bentuk tindak 1 2 3 4 5  
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lanjut  

 Jumlah skor ……..  

Nilai = 
           

               
 x 4 =  

(Sumber: Buku Panduan PPL FKIP Unpas 201, hlm.32) 

c. Instrument Penilaian Hasil Belajar (Pretest dan Posttest) 

Instrumen tes dikembangkan untuk menjawab pertanyaan input dan 

output yakni penyiapan perangkat test sebelum dan setelah siswa mengikuti 

pembelajaran (Pretest dan Posttest). Perangkat tes yang dikembangkan dalam 

bentuk soal Pilihan Ganda, yang mana di bawah ini di paparkan terlebih 

dahulu kisi-kisi soal pretest dan posttest pada setiap siklus.  

Adapun kisi-kisi soal pretest dan posttest yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 3.4   

Kisi-Kisi Soal Pretes dan Postes Siklus I  

Tema : Indahnya Kebersamaan 

 Subtema  : Kebersamaan dalam Keberagaman 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi Bentuk Soal Bobot 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1.  3.2 Memahami 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, etnis 

dan agama di 

provinsi 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia. 

 

 

 

4.2 

Menceritakan 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, 

etnis dan agama  

di provinsi 

setempat sebagai 

identitas 

bangsa 

3.2.1 

Mengidentifik

asi keragaman 

budaya, etnis, 

dan agama 

dari 

temanteman 

di kelas 

sebagai 

identitas 

bangsa 

Indonesia 

4.2.1 

Mengomunika

sikan 

secara lisan 

dan tulisan 

keragaman 

budaya, etnis, 

dan agama 

dari 

temanteman 

Keberag

aman 

Agama 

Sebutkan 

keberagaman agama 

yang ada di 

indonesia? 

a.Islam 

b.Kristen 

c. ProtestanIslam,  

d. Kristen Protestan, 

Katolik, Hindu, 

Budha, Kong Hu 

Chu 

Bagaimana sikap 

kalian kepada 

teman-teman yang 

berbeda agama? 

a. Menghormatinya 

b. Mencemoohnya 

c. Mengacuhkannya 

d. Membiarkannya  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Indonesia. di kelas 

sebagai 

identitas 

bangsa 

Indonesia. 

2. 3.1 

Menunjukkan 

gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung yang 

diperoleh 

dari teks lisan, 

tulis, atau 

visual. 

4.1 Menata 

informasi 

yang didapat 

dari 

teks berdasarkan 

keterhubungan 

antar 

gagasan ke 

dalam 

kerangka tulis. 

3.1.2 

Mengidentifik

asi gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung 

setiap 

paragraf 

dari teks tulis. 

 

4.1.2 

Menyajikan 

gagasan 

utama 

dan gagasan 

pendukung 

setiap 

paragraf dari 

teks 

tulis dalam 

bentuk peta 

pikiran. 

Gagasan 

pokok 

dan 

penduku

ng 

Gagasan pokok 

sering disebut 

dengan . . . 

a. ide 

b. gagasan 

c. gagasan utama 

d. gagasan petunjuk 

 

 

 

Kalimat yang dalam 

satu paragraf 

berfungsi 

memperjelas kalimat 

utama adalah . . . 

a. gagasan 

b. gagasan pokok 

c. gagasan 

pendukung 

d. gagasan penutup 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. 3.6 Memahami 

sifat-sifat bunyi 

dan 

keterkaitannya 

dengan 

indera 

pendengaran. 

 

 

4.6 Menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

percobaan 

tentang sifat-

sifat bunyi. 

3.6.4 

Mengidentifik

asi sumber 

bunyi. 

 

 

 

 

 

4.6.3 

Menyajikan 

laporan 

percobaan 

tentang 

sumber 

bunyi. 

Sumber 

bunyi 

dan 

proses 

terjadiny

a bunyi 

Berikut ini yang 

bukan merupakan 

bagian luar telinga 

adalah? 

a.  Daun telinga 

b. Lubang telinga 

c. Rumah siput 

d. Saluran telinga 

luar 

Bunyi infrasonik 

merupakan bunyi 

yang memiliki 

frekuensi kurang 

dari 20 Hz dan dapat 

didengar oleh . . . . 

a. kuda dan manusia  

b. jangkrik dan 

kelelawar  

c. anjing dan 

manusia  

d. kuda dan lumba-

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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lumba 

4. 3.12 

Menjelaskan dan 

menentukan 

ukuran sudut 

pada bangun 

datar dalam 

satuan baku 

dengan 

menggunakan 

busur 

derajat. 

4.12 Mengukur 

sudut pada 

bangun datar 

dalam 

satuan baku 

dengan 

menggunakan 

busur 

derajat. 

3.12.3 

Menentukan 

besar sudut 

dalam pada 

segi banyak. 

 

 

 

 

 

 

4.12.3 

Menjelaskan 

hubungan 

banyak sisi 

dan besar 

sudut pada 

segi banyak 

beraturan. 

Sudut  Untuk mengukur 

sudut yang baku, 

digunakan . . . 

a. Meteran 

b. Termometer 

c. Penggaris 

d. Busur deraja 

 

 

 

 

Sudut yang besarnya 

90° disebut sudut.. 

 a. siku-siku      

b. tumpul      

c. runcing    

 d. lancip 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5. 3.4 Memahami 

berbagai 

bentuk 

keberagaman 

suku, 

bangsa, sosial, 

dan budaya 

di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

3.4.5 

Menjelaskan 

bahwa 

keberagaman 

akan 

memperkaya 

ketika 

bekerjasama. 

 

 

  

Kerjasa

ma  

Kerja sama tidak 

dibuthkan pada saat 

a.piket kelas 

b.ulangan harian 

c.tugas kelompok 

d.pemilihan ketua 

kelas 

  

6. 4.3 Meragakan 

dasar-dasar 

gerak tari 

daerah. 

4.3.3 

Mempraktikk

an tarian 

Bungong 

Jeumpa 

dengan 

formasi dan 

iringan musik. 

Pola 

lantai 

tari 

Tari yang berasal 

dari Jawa Timur 

adalah.... 

 a. tari giring-

giring      

b. tari saman     

 c. tari kecak        

d. tari remo 

  

(Sumber dari Peneliti) 
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Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Soal Pretes dan Postes Siklus II 

Tema : Indahnya Kebersamaan 

Subtema : Kebersamaan dalam keberagaman  

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi Bentuk Soal Bobot 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. 3.1 Memahami 

prosedur 

variasi pola 

gerak dasar 

lokomotor, non-

lokomotor, 

dan manipulatif 

sesuai 

dengan konsep 

tubuh, 

ruang, usaha, 

dan 

keterhubungan 

dalam 

permainan bola 

besar 

sederhana dan 

atau 

tradisional. 

4.1 

Mempraktikkan 

prosedur 

variasi pola 

gerak dasar 

lokomotor, non-

lokomotor, 

dan manipulatif 

sesuai 

dengan konsep 

tubuh, 

ruang, usaha, 

dan 

keterhubungan 

dalam 

permainan bola 

besar 

sederhana dan 

atau 

tradisional. 

3.1.1 

Menjelaskan 

aturan 

permainan 

Engklek 

sebagai salah 

satu bentuk 

permainan 

tradisional 

yang 

mempraktikan 

variasi pola 

gerak dasar 

lokomotor. 

 

 

 

 

 

4.1.5 

Mempraktika

n permainan 

Engklek 

sebagai salah 

satu bentuk 

permainan 

tradisional 

yang 

mempraktikan 

variasi pola 

gerak dasar 

lokomotor 

Gerak 

dasar 

lokomot

or 

Keterampilan dasar 

yang dilakukan 

dalam .permainan 

engklek adalah …. 

a.  melempar 

d. Menangkap 

e. Menari 

f. Melompat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permainan Engklek 

dilakukan dengan 

melompat 

menggunakan satu 

kaki. Melompat 

dengan satu kaki 

adalah cara untuk 

melatih …. 

a. kecerdasan 

b. kelincahan 

c. keseimbangan 

d. Kelenturan 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2. 3.1 

Menunjukkan 

gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung yang 

diperoleh 

dari teks lisan, 

tulis, atau 

visual. 

3.1.1 

Mengidentifik

asi gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung 

setiap 

paragraf 

dari teks tulis. 

 

Gagasan 

pokok 

dan 

penduku

ng 

Gagasan pokok 

merpakan gagasan 

yang menjadi dasar 

pengembangan 

sebuah . . . 

a. Paragraf 

b. Kata 

c. Kalimat 

d. Ide 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. 3.6 Memahami 

sifat-sifat bunyi 

dan 

keterkaitannya 

dengan 

indera 

pendengaran. 

 

 

 

4.6 Menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

dan/atau 

percobaan 

tentang sifatsifat 

bunyi. 

3.6.1 

mengidentifik

asi sifat-sifat 

bunyi dan 

keterkaitanny

a dengan 

indera 

pendengar 

4.6.1 

menyajikan 

laporan hasil 

percobaab 

tentang sifat-

sifat bunyi 

Bagian-

bagian 

indera 

telinga 

Fungsi daun telinga 

adalah . . . . 

a.Menangkap bunyi 

b. Menyerap bunyi 

c.Memantulkan 

cahaya 

d. Menyerap cahaya 

 

 

 

Telinga tengah 

memiliki tulang –

tulang pendengaran 

sebagai berikut, 

kecuali . . . . 

a. Tulang martil 

b. Tulang landasan 

c. Tulang sangurdi 

d. Tulang telinga 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. 3.2 Memetakan 

keterhubungan 

antargagasan 

yang didapat 

dari teks lisan, 

tulis, atau 

visual. 

3.2.1 

Mengidentifik

asi gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung 

Gagasan 

pokok 

dan 

penduku

ng 

a. Gagasan pokok 

sering disebut 

dengan . . . 

a. ide 

b. gagasan 

c. gagasan utama 

d. gagasan petunjuk 

10 1 

 

 

 

 

 

5. 3.4 Memahami 

berbagai 

bentuk 

keberagaman 

suku, 

bangsa, sosial, 

dan budaya 

di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

 

3.4.5 

Menjelaskan 

bentukbentuk 

kerjasama 

dalam 

keberagaman. 

 

 

 

 

 

 

Kerjasa

ma 

Kerja  Kerja sama perlu kita 

tingkatkan karena 

dapat memperkukuh 

… dan …. 

a. keimanan dan 

ketakwaan 

b. kerapian dan 

keindahan 

c. persatuan dan 

kesatuan 

d. keamanan dan 

kenyaman 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

4.4 Bekerja sama 

dalam 

berbagai bentuk 

keberagaman 

suku, 

bangsa, sosial, 

dan budaya 

di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

 

4.4.5 

MemPersenta

sekan 

contohcontoh 

kerjasama 

dalam 

keberagaman 

masyarakat 

Indonesia 

(kerja bakti, 

siskamling, 

gotongroyong

, 

dll) 

Tuga 

 Lingkungan rumah 

yang bersih dapat 

diciptakan melalui 

…. 

a. kerja sama di 

antara anggota 

keluarga 

b. pembakaran 

sampah yang sudah 

menumpuk 

c. kerja sendiri-

sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

d. kerja seenaknya di 

luar rumah 

 

10 

 

1 

6. 3.12 

Menjelaskan dan 

menentukan 

ukuran sudut 

pada bangun 

datar dalam 

satuan baku 

dengan 

menggunakan 

busur 

derajat. 

 

3.12.2 

Menentukan 

banyak sudut 

pada bangun 

datar 

 

3.12.2 

Mengukur 

besar sudut 

pada bangun 

datar  

 

Sudut Satuan sudut adalah  

a. derajat 

b. cm 

c. kg 

d. Ons 

 

Untuk mengukur 

sudut yang baku, 

digunakan . . . 

a. Meteran 

b. Termometer 

c. Penggaris 

d. Busur derajat 

10 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

1 

(Sumber dari Peneliti) 

 

Tabel 3.6  

Kisi-Kisi Soal Pretes dan Postes Siklus III 

Tema : Indahnya Kebersamaan 

Subtema : Kebersamaan dalam keberagaman  

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi Bentuk Soal Bobot 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 3.8   

Menjelaskan segi 

banyak beraturan 

dan segi banyak 

tidak beraturan 

 

 

3.8.6 

Membandingk

an hasil 

penaksiran 

dan 

pengukuran 

sudut- sudut 

Sudut  Bidang datar yang 

punya sudut siku-

siku adalah . . . . 

a. persegi 

b. segilima 

c. belah ketupat 

d. lingkaran 

10 

 

 

 

 

 

 

1 
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4.8 

Mengidentifikasi 

segi banyak 

beraturan dan 

segi banyak 

tidak beraturan 

 

yang terdapat 

dalam segi 

banyak pada 

tangram  

4.8.6 

Menyajikan 

hasil 

penaksiran 

dan 

pengukuran 

sudut- sudut 

yang terdapat 

dalam segi 

banyak pada 

tangram 

 

 

 

 

Benda yang tidak 

mempunyai sudut 

siku-siku adalah . . .  

a. meja 

b. kursi 

c. dinding ruangan 

d. ember 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 3.3 Memahami 

dasar-dasar 

gerak tari daerah. 

 

 

 

 

4.3 Meragakan 

dasar-dasar 

gerak tari daerah. 

 

3.3.2 

Menjelaskan 

dasar-dasar 

gerak tari 

Bungong 

Jeumpa dalam 

posisi duduk 

4.3.2 

Mempraktikk

an dasardasar 

gerak tari 

Bungong 

Jeumpa dalam 

posisi duduk. 

 

Pola 

lantai 

dalam 

tari 

Unsur dasar dari seni 

tari adalah... 

a.ruang dan waktu 

c.gerak 

d.tenaga dan waktu 

e.tenaga dan pola 

lantai 

Unsur-unsur gerak 

meliputi... 

a.garis dan pola 

lantai 

b.waktu, garis dan 

pola lantai 

c.ruang, titik dan 

garis 

d.waktu,ruang, dan 

tenaga 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 3.2 Memahami 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, etnis dan 

agama di 

provinsi 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 

Menjelaskan 

perayaan hari 

besar agama 

sebagai 

bentuk 

keragaman 

sosial, 

budaya, dan 

agama di 

provinsi 

setempat 

sebagai 

identitas 

bangsa 

Indonesia 

Keberag

aman 

diwilaya

h sekitar 

Salah satu contoh 

perbuatan yang 

menunjukkan 

ketaatan beribadah 

pada Tuhan Yang 

Maha Esa dalam 

kehidupan sehari-

hari adalah.... 

a. mengaktifkan 

kegiatan keagamaan 

b. membaca buku 

yang bernafaskan 

agama 

c.  mengadakan 

ceramah agama 

d. beribadah tepat 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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4.2 

Menceritakan 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, etnis dan 

agama di 

provinsi 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia. 

 

secara tertulis 

dan lisan 

4.2.4 

Menceritakan 

perayaan hari 

besar agama 

sebagai 

bentuk 

keragaman 

sosial, 

budaya, dan 

agama di 

provinsi 

setempat 

sebagai 

identitas 

bangsa 

Indonesia 

secara tertulis 

dan lisan 

 

pada waktunya 

 

Sikap sebagai 

pernyataan rasa cinta 

terhadap persatuan 

dan kesatuan dalam 

hidup berusyawarah 

dapat diwujudkan 

dengan cara.... 

a. dapat 

menyesuaikan diri 

dalam pergaulan 

b. bergaul dengan 

siapa pun tanpa 

curiga 

c. selalu berbuat 

kebaikan kepada 

sesama 

d. gotong rotong 

membuat gedung 

balai desa 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3.4 Memahami 

berbagai bentuk 

keberagaman 

suku, bangsa, 

sosial, dan 

budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan 

dan kesatuan. 

4.4 Bekerja sama 

dalam berbagai 

bentuk 

keberagaman 

suku, bangsa, 

sosial, dan 

budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan 

dan kesatuan. 

3.4.1 

Menjelaskan 

kegiatan yang 

mencerminka

n sikap kerja 

sama dalam 

keberagaman 

agama 

 

4.4.1 

Menceritakan 

kegiatan yang 

mencerminka

n sikap kerja 

sama dalam 

keberaga 

agama 

 

Kerja 

sama 

Kerjasama dapat 

dilakukan di 

lingkungan .... 

a. rumah  

b. sekolah  

c. tetangga  

d. rumah, sekolah, 

dan kelurahan/desa 

 

Sekarang ini, 

kerjasama masih 

banyak ditemui di ... 

a. kota 

b. pantai 

c.desa              

 d. pasar 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5.  3.3 Memahami 

prosedur variasi 

pola gerak dasar 

jalan, lari, 

lompat, dan 

lempar melalui 

permainan/ 

olahraga yang 

3.3.2 

Menjelaskan 

prosedur 

variasi pola 

gerak dasar 

jalan, lari, 

lompat 

melalui 

Gerakan 

lokomot

or dalam 

permain

an 

bakiak 

Saat bermain 

permainan 

tradisional bersama 

teman, jika ada 

perbedaan pendapat 

harus diselesaikan 

dengan… 

a. bermusuhan 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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dimodifikasi dan 

atau olahraga 

tradisional. 

 

 

 

4.3 

Mempraktikkan 

prosedur variasi 

pola gerak dasar 

jalan, lari, 

lompat, dan 

lempar melalui 

permainan/ 

olahraga yang 

dimodifikasi dan 

atau olahraga 

tradisional. 

permainan 

bakiak. 

 

 

 

 

4.3.2 

Mempraktikk

an prosedur 

variasi pola 

gerak dasar 

jalan, lari, 

lompat 

melalui 

permainan 

bakiak. 

 

selamanya 

b. tidak bermain lagi 

c. menunjukan yang 

terkuat 

d. bermusyawarah 

dengan baik 

Bagaimana sikapmu 

terhadap teman satu 

kelompok saat 

bermain bakiak? 

a.  bekerjasama 

b. saling dorong 

c. maisng-masing 

d. tidak 

mempedulikan 

teman 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

(Sumber dari Peneliti) 

d.  Pedoman Angket Sikap Peduli 

 Peduli adalah sikap seseorang yang memiliki empati terhadap orang lain, 

atau sikap seseorang yang merasa dirinya harus menolong atau membantu 

orang lain. Adapun indikator peduli menurut para ahli, yaitu: 

Menurut Samani dan Hariyanto (2011, hlm. 151) indikator peduli yaitu, 

sebagai berikut: 

1) Memperlakukan orang lain dengan sopan 

2) Bertindak santun 

3) Toleran terhadap perbedaan 

4) Tidak suka menyakiti orang lain 

5) Tidak mengambil keuntungan dari orang lain 

6) Mampu bekerja sama 

7) Mau terlibat dalam kegiatan masyarakat 

8) Menyayangi manusia dan makhluk lain 

9) Cinta damai menghadapi persoalan 

Sedangkan Indikator peduli menurut Nenggala (2007, hlm. 173) 

mengemukakan, yaitu sebagai berikut: 

a) Selalu menjaga kelestarian lingkungan 

b) Membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran 

c) Menjenguk teman atau guru yang sakit 

d) Selalu membuang sampah pada tempatnya 

e) Tidak membakar sampah di sekitar perumahan 

f) Melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan 

g) Memiliki perhatian pada teman 

h) Membersihkan sampah-sampah yang menyumbat saluran air 
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Indikator Peduli menurut buku panduan penilaian (2016, hlm. 25) 

sebagai berikut: 

(1) Ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam 

pembelajaran, perhatian kepada orang lain. 

(2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misal: 

mengumpulkan sumbangan untuk membantu yang sakit atau 

kemalangan.  

(3) Meminjamkan alat kepada teman yang tidak 

membawa/memiliki. 

(4) Menolong teman yang mengalami kesulitan.  

(5) Menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan 

sekolah. 

(6) Melerai teman yang berselisih (bertengkar).  

(7) Menjenguk teman atau pendidik yang sakit. 

(8) Menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan 

lingkungan sekolah. 

 

Berdasarkan dari teori dan buku panduan, maka disimpulkan bahwa 

indikator peduli yang digunakan dalam kisi-kisi sikap peduli adalah: 

(a) Toleran terhadap perbedaan 

(b) Bertindak santun 

(c) Membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran 

(d) Menjenguk teman atau pendidik yang sakit. 

(e) Melerai teman yang berselisih (bertengkar).  

(f) Menolong teman yang mengalami kesulitan.  

Langkah-langkah untuk memperoleh data sikap peduli, maka dibuatlah 

kisi-kisi sebagai berikut: 

Angket Sikap Peduli 

Petunjuk Pengisian Angket Sikap Peduli (skala 1-4) 

Petunjuk Pengisian  

a. Identitas Siswa  

b. Nama Siswa    : 

c. Kelas   : 

1. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan baik dan benar ! 

2. Instrumen ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. 

Silahkan anda memberi jawaban dengan cara memberi tanda cek (√) 

pada tempat yang telah disediakan.  
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3. Ada empat pilihan jawaban yang masing-masing maknanya yaitu, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Sikap Peduli 

No Aspek Indikator Item No 

Soal 

Kriteria 

SM MB MT BT 

1 

 

Toleransi  - Toleran 

terhadap 

perbedaan 

- Bertindak 

santun 

Menghargai 

temannya yang 

berbeda agama 

Menghargai 

pendapat temannya 

ketika sedang 

diskusi 

1 

 

 

2 

 

 

    

2 Saling 

membantu 

- Membantu 

teman yang 

kesulitan 

dalam 

pembelajaran 

- Menjenguk 

teman atau 

pendidik 

yang sakit. 

Saya membantu 

teman yang sedang 

kesulitan dalam 

belajar 

 

Saya 

mengumpulkan 

sumbangan untuk 

teman yang sakit 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

    

3 Kedamaian  - Melerai 

teman yang 

berselisih 

(bertengkar).  

- Menolong 

teman yang 

mengalami 

kesulitan.  

Saya memisahkan 

teman yang sedang 

bertengkar 

 

Saya mendamaikan 

teman yang sedang 

bertengkar 

5 

 

 

 

6 

 

 

    

(Sumber dari Peneliti) 
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Keterangan: 

SM (4) :Sangat Membudaya apabila memperoleh skor 92-100 

MB (3) :Mulai Berkembang apabila memperoleh skor 83-92 

MT (2) :Mulai Terlihat apabila memperoleh skor kurang dari 75-83 

BT (1) :Belum Terlihat apabila memperoleh skor kurang dari 75 

e. Pedoman Angket Sikap Santun  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) santun yaitu halus 

dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya), sopan,sabar, tenang. Adapun 

indikator santun, yaitu: 

(1) Menghormati orang yang lebih tua  

(2) Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur 

(3) Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 

(4) Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat  

(5) Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain,  

(6) Tidak meludah di sembarang tempat 

(7) Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan 

barang milik orang lain 

(8)Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan.  

Menurut Buku Panduan Penilaian (2016, hlm. 24) indikator santun 

yaitu, sebagai berikut:  

(a) Menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat 

(b) Menghormati pendidik, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang yang 

lebih tua  

(c) Berbicara atau bertutur kata halus tidak kasar  

(d) Berpakaian rapi dan pantas  

(e) Dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah-

marah  

(f) Mengucapkan salam ketika bertemu pendidik, teman, dan orang-orang di 

sekolah  

(g) Menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut  

(h) Mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan dalam bentuk jasa 

atau barang dari orang lain.  
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Langkah-langkah untuk memperoleh data sikap santun, maka dibuatlah 

kisi-kisi sebagai berikut: 

Angket Sikap Santun 

Petunjuk Pengisian Angket Sikap Santun (skala 1-4) 

Petunjuk Pengisian  

a.Identitas Siswa  

b.Nama Siswa    : 

c.Kelas   : 

1. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan baik dan benar ! 

2. Instrumen ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. 

Silahkan anda memberi jawaban dengan cara memberi tanda cek (√) 

pada tempat yang telah disediakan.  

3. Ada empat pilihan jawaban yang masing-masing maknanya 

Tabel 3.8 

Kisi-Kisi Sikap Santun 

No Aspek Indikator Item No 

Soal 

Kriteria 

SM MB MT BT 

1 

 

Menghorm

ati orang 

lain dan 

menghorm

ati cara 

bicara yang 

tepat 

 

Menghormati 

orang lain 

Saya selalu 

menghormati guru, 

teman dan 

masyarakat 

Saya selalu 

menghormati cara 

bicara kepada 

teman, guru dan 

masyarakat  

1 

 

 

 

2 

    

2 Tidak 

berkata 

kasar 

Berbicara atau 

bertutur kata 

halus tidak kasar  

 

Saya selalu berkata 

halus kepada 

teman, guru dan 

masyarakat 

Saya selalu berkata 

jujur  

3 

 

 

 

4 
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3 Mengucapk

an salam 

ketika 

bertemu 

pendidik, 

teman, dan 

orang-

orang di 

sekolah  

Melakukan 3 S 

(senyum, sapa, 

salam) 

Saya selalu 

mengucapkan 

salam kepada guru, 

teman dan 

masyarakat 

Saya selalu berjabat 

tengan kepada 

teman, guru dan 

masyarakat 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

    

(Sumber dari Peneliti) 

Keterangan: 

SM (4) :Sangat Membudaya apabila memperoleh skor 92-100 

MB (3) :Mulai Berkembang apabila memperoleh skor 83-92 

MT (2) :Mulai Terlihat apabila memperoleh skor kurang dari 75-83 

BT (1) :Belum Terlihat apabila memperoleh skor kurang dari 75 

f. Instrument Penilaian Sikap Peduli 

Identitas Penilaian 

Kelas/Semester : 4/1 (satu) 

Tema   : 1. Indahnya Keberagaman 

Subtema  : 2. Kebersamaan dalam keberagaman 

Periode Penilaian : Siklus I, Siklus II, Siklus III 

Petunjuk Umum: 

1) Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Pengamatan peserta didik 

terhadap Sikap peduli 

2) Instrumen ini diisi oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan selama 5-6 kali pengamatan dengan melihat konsistensi 

munculnya sikap/perilaku  yang ditunjukkan peserta didik. 

3) Instrumen ini untuk mencatat data sikap siswa  menurut butir-butir 

pengamatan yang mengindikasikan munculnya sikap tersebut. 

Petunjuk Pengisian Instrumen: 

a) Skor Penilaian diberikan dengan ketentuan:  

(1) 4 Jika selalu konsisten menunjukkan perilaku yang diamati  
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(2) 3 jika sering menunjukkan perilaku yang diamati  

(3) 2 jika kadang-kadang menunjukkan perilaku yang diamati  

(4) 1 jika jarang menunjukkan perilaku yang diamati 

b) Butir-butir perilaku Sikap peduli dinilai berdasarkan indikator 

indikator: 

(1) Membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran  

(2)   Perhatian kepada orang lain  

(3)   Berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah 

(4)   Bersimpati atau membantu teman yang mengalami kemalangan 

(5)  Meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau yang 

memiliki 

(6) Menolong teman yang mengalami kesulitan 

(7) Menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekolah 

(8) Melerai teman yang berselisih (bertengkar) 

(9) Menjenguk teman atau guru yang sakit 

(10) Menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan 

sekolah.  

(Tetapkan 3-4 dari 10 indikator yang diamati sesuai konteks proses saat 

pengamatan pada suatu periode tertentu penilaian). Dalam penilaian sikap 

peduli pada penelitian ini diambil poin indikator 1-4. 

g. Instrument Penilaian Sikap Santun 

Identitas Penilaian 

Kelas/Semester  : 4/1 (satu) 

Tema   : 1. Indahnya Keberagaman 

Subtema   : 2. Kebersamaan dalam keberagaman 

Periode Penilaian  : Siklus I, Siklus II, Siklus III 

Petunjuk Umum: 

1) Instrumen penilaian sikap ini berupa Lembar Pengamatan peserta didik 

terhadap Sikap santun 

2) Instrumen ini diisi oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan selama 5-6 kali pengamatan dengan melihat konsistensi 

munculnya sikap/perilaku  yang ditunjukkan peserta didik. 
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3) Instrumen ini untuk mencatat data sikap siswa  menurut butir-butir 

pengamatan yang mengindikasikan munculnya sikap tersebut. 

Petunjuk Pengisian Instrumen: 

1. Skor Penilaian diberikan dengan ketentuan:  

(1) 4 Jika selalu konsisten menunjukkan perilaku yang diamati  

(2) 3 jika sering menunjukkan perilaku yang diamati  

(3) 2 jika kadang-kadang menunjukkan perilaku yang diamati 

(4) 1 jika jarang menunjukkan perilaku yang diamati 

2. Butir-butir perilaku Sikap santun dinilai berdasarkan indikator-indikator:  

(1) Menghormati orang yang lebih tua  

(2) Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur 

(3) Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 

(4) Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat  

(5) Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain, 

(6) Tidak meludah di sembarang tempat 

(7) Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau 

menggunakan barang milik orang lain 

(8)Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin 

diperlakukan.  

 (Tetapkan 3-4 dari 8 indikator yang diamati sesuai konteks proses saat 

pengamatan pada suatu periode tertentu penilaian). Dalam penilaian sikap 

peduli pada penelitian ini diambil poin 1-4. 

h. Instrument Penilaian Keterampilan 

Identitas Penilaian 

Kelas/Semester  : 4/1 (satu) 

Tema   : 1. Indahnya Keberagaman 

Subtema   : 2. Kebersamaan dalam keberagaman 

Periode Penilaian  : Siklus I, Siklus II, Siklus III 

Petunjuk Umum: 

1) Instrumen penilaian keterampilan ini berupa Lembar Pengamatan 

peserta didik terhadap keterampilan siswa 
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2) Instrumen ini diisi oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan selama 5-6 kali pengamatan dengan melihat konsistensi 

munculnya keterampilan  yang ditunjukkan peserta didik. 

3) Instrumen ini untuk mencatat data keterampilan siswa  menurut butir-

butir pengamatan yang mengindikasikan munculnya keterampilan 

tersebut. 

Petunjuk Pengisian Instrumen: 

1. Skor Penilaian diberikan dengan ketentuan:  

(1) 4 Jika selalu konsisten menunjukkan keterampilan yang diamati  

(2) 3 jika sering menunjukkan keterampilan yang diamati  

(3) 2 jika kadang-kadang menunjukkan keterampilan yang diamati 

(4) 1 jika jarang menunjukkan keterampilan yang diamati 

2. Butir-butir keterampilan dinilai berdasarkan keterampilan dari setiap 

pembelajaran.  

E. Teknik Analisis Data 

Data penelitian tindakan kelas, peneliti dapat langsung menganalisis 

apa yang diamati, situasi dan suasana kelas atau lapangan, hubungan guru 

dengan anak didik juga teman yang lainnya, analisis data dilakukan sejak awal 

penelitian, pada setiap aspek kegiatan penelitian.  

Menurut Iskandar (2015, hlm. 72) menyatakan teknik analisis data, 

yaitu sebagai berikut:  

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas tergolong 

sederhana karena hanya berupa persentase. Namun demikian, PTK 

juga mengkolaborasikan dengan data kualitatif yang diperoleh selama 

proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu teknik analisis data 

yang tepat dalam penelitian tindakan kelas yaitu teknik dekriftif 

persentase. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data 

kuantitatif dan kualitatif yang di interpretasikan dalam bentuk uraian. 

 

a. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif dapat dijabarkan lebih rinci mengenai data-data 

yang diperoleh dari kegiatan siswa maupun guru, pengolahan hasil data 

tersebut dideskripsikan menjadi sebuah uraian. Teknik analisis data kualitatif 

dilaporkan dalam bentuk tertulis, digunakan untuk mengolah data dari 

pengumpulan berbagai instrument. 
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b. Analisis data kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif adalah pengolah data dalam berupa 

angka. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

meliputi afektif, kognitif, dan psikomotor selama proses kegiatan belajar-

mengajar berlangsung. Berikut adalah pengolahan data secara kuantitatif 

dengan rumus: 

1. Analisis Data Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Dan 

Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrument penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

penilaian pelaksanaan pembelajaran berisi uraian pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran berlangsung mulai dari kegiatan awal hingga akhir. Data yang 

diperoleh dari instrument penilaian tersebut dapat dianalisis untuk 

mendapatkan hasil akhir, penilaian tesebut diamati oleh observer yaitu guru 

kelas IV pada tema Indahnya kebersamaan subtema kebersamaan dalam 

keberagaman.    

Data instrument observasi penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan penilaian pelaksanaan pembelajaran menggunakan penskoran (1, 2, 

3, 4 dan 5) dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Skala Skor Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Dan Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Skala skor Keterangan 

1 Sangat kurang 

2 Kurang 

3 Cukup 

4 Baik 

5 Sangat baik 

Sumber : Buku Panduan PPL FKIP Unpas (2017, hlm.32) 

 

Penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Lingkari pada skala skor 1, 2, 3, 4, atau 5 berdasarkan aspek yang dinilai. 

b) Hitung jumlah skor yang telah dilingkari. 
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c) Jumlah skor yang telah dilingkari adalah keseluruhan jumlah aspek yang 

diamati. 

d) Nilai akhir penilaian pelaksanaan pembelajaran diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

(1)  Nilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

(2) Nilai Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

Sumber : Buku Panduan PPL FKIP Unpas (2017, hlm.32) 

 

Hasil pengolahan data observasi penilaian rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan penilaian pelaksanaan pembelajaran, kemudian 

dianalisis untuk diklasifikasikan dengan menggunakan tabel kriteria penilaian 

sebagai berikut: 

Tebel 3.10 

Kriteria Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Rentang Skor Nilai Kriteria 

3,50 – 4,00 A Sangat Baik 

2,57 – 3,49 B Baik 

2,00 – 2,74 C Cukup 

≤2,00 D Kurang 

 

(Sumber : Buku Panduan PPL FKIP Unpas (2017, hlm.32) 

 

 

 

 

 

 

Nilai RPP = 
           

               
 x 4 =  

Nilai = 
           

               
 × 4 = 
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2. Analisis Data Ranah Kognittif 

Data hasil belajar kognitif diperoleh dari hasil Pretest dan Posttest 

pembelajaran pada setiap siklus yang diberi skor setiap jumlah yang benar. 

1) Untuk menghitung nilai peserta didik, maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

2) Menghitung Rata-rata 

Rata-rata (mean) hitung skor pretes dan posttes, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

X = 
  

  
 

Keterangan 

X  = rata rata 

∑x  = Jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh 

∑n = jumlah siswa  

 

3) Menghitung persentase siswa yang telah memenuhi KKM/tuntas belajar 

 

 

 

 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

 

Keterangan : 

∑TB= jumlah siswa yang tuntas 

N    = banyaknya siswa 

 

 

 

        
           

                 
x100 = 

Presentase Ketuntasan Belajar= ∑TB × 100 %  

         N 
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Hasil persentase ketuntasan belajar diinterpretasikan berdasarkan tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.11 

Kriteria Keberhasilan Nilai Pretest dan Postets 

No Rentang Nilai Nilai Keterangan 

1 85-100 A Sangat Baik 

2 70-84 B Baik 

3 55-69 C Sedang 

4 40-54 D Kurang 

5 <40 E Sangat Kurang 

          Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

3. Analisis Data Ranah Afektif 

Analisis data ranah afektif diperoleh dari penilaian diri. Penilaian diri 

merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konstek pencapaian 

kompetensi (Permendikbud, 2015, hlm 27). Analisis ranah afektif dilakukan 

untuk mengukur sikap peduli dan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari 

dan selama pembelajaran.  

Pada lembar penilaian diri masing-masing terdiri dari 6 pernyataan, 

menggunakan skor skala 4 dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel 3.12 

Skala Skor Penilaian Ranah Afektif   

Kriteria Skor 

Selalu, apabila selalu melakukan sesuai 

pernyataan 

4 

Sering, apabila sering melakukan sesuai 

pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan 

3 

Kadang-kadang, apabila kadang-kadang 

melakukan dan sering tidak melakukan 

2 

Tidak pernah, apabila tidak pernah 

melakukan 

1 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 
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Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung persentase 

penilaian diri sikap peduli dan santun sebagai berikut: 

1) Berikan tanda (√) pada kolom 1, 2, 3, atau 4 berdasarkan pernyataan 

yang dinilai. 

2) Menghitung jumlah skor yang diperoleh pada lembar penilaian sikap 

peduli dan santun. 

3) Menghitung persentase jumlah skor dengan rumus: 

 

 

 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

4) Menentukan predikat berdasarkan persentase yang diperoleh siswa, 

dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Predikat Penilaian Sikap 

Nilai (%) Predikat 

86-100 A 

71-85 B 

56-70 C 

≤55 D 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

4. Analisis Data Ranah Psikomotor 

Data hasil observasi ranah psikomotor berupa rating sacale. Skor untuk 

setiap kriteria dijumlahkan. Skor yang diperoleh siswa pada ranah psikomotor 

kemudian dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus:  

 

 

 

 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

 

 

Nilai akhir=
                    

              
×100=… 

Nilai akhir=
                     

              
×100=… 
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Setelah nilai akhir psikomotor diperoleh, menentukan persentase aspek 

psikomotor dengan predikat, sebagai berikut: 

Tabel 3.14 

Predikat Penilaian Sikap 

Nilai (%) Predikat 

86-100 A 

71-85 B 

56-70 C 

≤55 D 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 

 

5. Analisis Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran. Untuk 

data yang diperoleh dari proses pembelajaran meliputi data penilaian sikap, 

data penilaian pengetahuan, dan data penilaian keterampilan siswa. Data hasil 

belajar siswa yang sudah terkumpul. Mengolah data hasil belajar siswa baik 

secara afektif, kognitif, dan psikomotor dengan menghitung skor yang 

diperoleh siswa. Pemberian kriteria hasil belajar siswa ini menggunakan skala 

nilai dari 100. 

Tabel 3.15 

Kriteria Penilaian Hasil Belajar 

Predikat Nilai kompetensi  

Pengetahuan Keterampilan Sikap Ket 

A 86-100 86-100 86-100 Sangat baik 

B 71-85 71-85 71-85 Baik 

C 56-70 56-70 56-70 Cukup 

D ≤55 ≤55 ≤55 Kurang 

 

Sumber : Permendikbud No. 53 tahun 2015 
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

1.  Tahap Perencanaan Tindakan (Planning) 

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka yang harus dilakukan adalah 

menyusun perencanaan tindakan yaitu: 

a. Memilih kelas yang akan digunakan sebagai tempat yang akan 

dilaksanakannya penelitian yaitu kelas IV SDN Gentra Masekdas. 

b. Mengkaji kurikulum mata pelajaran kelas IV untuk mengetahui standar 

kompetensi. 

c. Menyusun rancangan umum pembelajaran, instrument penilaian untuk 

mengumpulkan data, yang berhubungan dengan silabus pembelajaran 

RPP, materi pembelajaran beserta lembar kerja peserta didik. 

d. Menyusun dan menyiapkan pedoman wawancara untuk mengetahui 

tanggapan peserta didik dan observasi tentang pelaksanaan 

pembelajaran. 

e. Menyusun dan menyiapkan angket untuk mengetahui peserta didik, 

mengetahui factor pendukung dan penghambat selama pembelajaran 

tematik dan kegiatan PTK berlangsung. 

2.  Tahap Pelaksanaan Tindakan (Action) 

Dalam penelitian ini tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan 

melalui proses pembelajaran secara bersiklus dimana tiap siklusnya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Siklus 1 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus 1 yaitu: 

1) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

penelitian pendahuluan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan rencana tindakan. 

2) Melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan aktifitas siswa 

dengan menggunakan format yang telah disediakan sasarannya adalah 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 
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3) Melaksanakan penelitian secara kolaboratif yang melibatkan guru 

sebagai observer untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dan 

siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

4) Melaksanakan evaluasi belajar berupa tes untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa.  

5) Melaksanakan refleksi berupa rumusan-rumusan masalah yang harus 

diatasi secara perencanaan tindakan untuk mengatasinya pada siklus 2. 

b. Siklus 2 

1) Menyusun pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana tindakan  

2) Melaksanakan observasi terhadap proses pembelajaran dan aktivitas 

siswa dengan menggunakan format yang telah disediakan. Sasarannya 

adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

3) Melaksanakan penelitian secara kolaboratif yang melibatkan guru 

sebagai observer untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dan 

siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

4) Melaksanakan evaluasi belajar berupa tes untuk mengukur tingkat 

pemaham siswa 

5) Melaksanakan refleksi berupa rumusan-rumusan masalah yang harus 

diatasi beserta perencanaan tindakan untuk mengatasinya. 

c. Siklus 3 

1) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

2 dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana 

tindakan 

2) Melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan aktivitas siswa 

dengan menggunakan format yang disediakan. Sasarannya adalah 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

3) Melaksanakan penelitian secara kolaboratif yang melibatkan guru 

sebagai observer untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dan 

siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

4) Melaksanakan evaluasi belajar berupa tes untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa. 
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5) Melaksanakan analisis dan refleksi terhadap tindakan-tindakan yang 

telah dilakukan dan hasil tes belajar siswa sehingga diperoleh 

informasi tentang hasil penelitian yang telah dicapai secara 

keseluruhan. 

3. Tahap Pengamatan (Observation) 

Tahap observasi dilaksanakan bersama pada saat pelaksanaan tindakan. 

Pada tahap ini dilakukan suatu kegiatan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam setiap tindakan. Kegiatan 

observasi adalah kegiatan semua kegiatan untuk mengenal, merekam dan 

mendokumentasikan setiap hal dari proses dan hasil yang dicapai dari kegiatan 

yang telah direncanakan. Kegiatan observasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadinya dengan adanya tindakan 

yang berlangsung. 

4. Tahap Refleksi (Reflektiv) 

Tahap refleksi merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan 

eksplanasi (penjelasan) terhadap data semua yang diperoleh selama tindakan 

yang berlangsung. Aspek-aspek yang dianalisis adalah efektivitas 

pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan media dalam pembelajaran, 

evaluasi dan hasil catatan lapangan. 

 


