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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang difokuskan pada situasi dan proses pembelajaran dikelas 

berdasarkan pembelajaran tematik di kelas IV SDN Cirata Kabupaten 

Bandung Barat pada Subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku”. Penelitian 

tindakan kelas ini didasarkan kepada upaya apa yang dilakukan pendidik pada 

saat proses pembelajaran didalam kelas untuk menumbuhkan, meningkatkan 

dan memperbaiki tingkat kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran sebagai tugas pokoknya, dengan melakukan 

perubahan-perubahan dan peningkatan terhadap proses pembelajaran yang 

sebelumnya dirasakan ada kekurangan –kekurangan yang perlu diperbaiki 

sebagai akibat dari hasil proses belajar mengajar yang reflektif. 

Menurut Kemmis dan Mc Taggart (1988:6) (dalam Dadang Iskandar, 

2015:1), mengemukakan bahwa:  

Action Research is a form of self-reflective enquiry undertaken by 

participants in social (including education) situations in order to 

improve the rationality and justice of their own social or educational 

practices, their understanding of these practices, and the situation in 

which the practices are carried out. It is most rationally empowering 

when undertaken by participants collaboratively, though it is often 

undertaken by individuals, and sometimes in cooperation with 

“outsiders”.  

 

Penelitian tindakan adalah bentuk penyelidikan refleksi diri yang 

dilakuan peneliti dalam  situasi sosial (mencakup pendidikan) untuk 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan sosial atau praktik pendidikan, 

pemahaman praktik, situasi berlangsungnya praktik. Hal ini sangat rasional 

bagi peneliti untuk berkolaborasi, meskipun sering dilakukan sendiri dan 

kadang dilakukan dengan orang lain. Dengan kata lain, guru dapat memberi 

perlakuan yang berbeda dengan model pembelajaran tertentu sampai tujuan 

pembelajaran tercapai. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran 

dikelasnya (Kemdikbud, 2015:1 dalam Dadang Iskandar, 2015:6). PTK 

berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi dikelas, dilakukan pada 

situasi alami. Perbaikan proses pembelajaran melalui PTK hendaknya 

dilakukan dengan model-model/metode pembelajaran aktif dan inovatif dan 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta materi yang akan diajarkan 

dikelas. Langkah tersebut dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan.  

Prinsip yang harus diperhatikan dalam PTK menurut Hopkins 

(1993:57-61) (dalam Dadang Iskandar, 2015:6-8). Ada enam prinsip dasar 

dalam PTK yang dilakukan oleh guru yaitu: 

1) Tugas utama guru adalah mengajar, dan hendaknya PTK tidak 

boleh mengganggu komitmennya sebagai pengajar. Hal ini 

berarti bahwa pelaksanaan PTK yang dilakukan oleh guru 

harus berkaitan dengan tugasnya sebagai pengajar.  

2) Metode pengumpulan data tidak boleh terlalu menyita waktu 

guru.  

3) Metodologi yang digunakan harus dapat dipercaya sehingga 

memungkinkan guru menyusun hipotesis dan mengembangkan 

strategi yang aplikatif dikelas.  

4) Permasalahan penelitian seharusnya berkaitan dengan tugas 

guru sebagai pengajar. Hal ini dipahami bahwa masalah yang 

diangkat dalam PTK harus berasal dari permasalahan kelas.  

5) Peneliti harus memperhatikan etika kerja disekolah.  

6) PTK harus mempertimbangkan perspektif sekolah dan 

melibatkan seluruh warga sekolah aktif membangun dan 

berbagi visi yang merupakan tujuan utama. Kegiatan PTK 

hendaknya dilakukan secara kolaboratif, minimal dua orang 

yakni yakni satu sebagai peneliti utama dan satu sebagai 

observer/kolaborator.  

 

PTK sebagai salah satu dari jenis karya tulis ilmiah memiliki fungsi 

mendasar yakni menjadi sarana untuk mengembangkan metode, media dan 

model pembelajaran (Dadang Iskandar, 2015:10). Adapun fungsi PTK secara 

khusus dijabarkan berikut ini:  
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1) Penjelasan 

PTK menjelaskan tentang kondisi pembelajaran dikelas dari awal 

sampai akhir. Kondisi pembelajaran tersebut memuat karakteristik 

peserta didik, persoalan yang muncul saat pembelajaran dan strategi 

yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.  

2) Prediksi 

Keberadaan PTK untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi pada 

masa mendatang dapat diketahui dari hasil penelitian pada setiap PTK 

yang dilakukan. 

3) Tindakan 

Berbeda dengan jenis penelitian lainnya, PTK memiliki fungsi sebagai 

tindakan. Artinya sistem kerja PTK secara utama memberikan 

tindakan langsung atas persoalan nyata yang muncul dalam 

pembelajaran dikelas secara berkelanjutan sehingga target pencapaian 

yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.  

Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) peneliti tentunya 

telah mempunyai seperangkat rencana tindakan (didasarkan pada pengalaman) 

sehingga dapat langsung memulai tahap tindakan. Ada juga peneliti yang telah 

memiliki seperangkat data, sehingga mereka memulai kegiatan pertamanya 

dengan kegiatan refleksi. Kebanyakan penelitian tindakan kelas mulai dari fase 

refleksi awal untuk melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam 

merumuskan masalah penelitian. Langkah selanjutnya adalah perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

B. Desain penelitian 

Penelitian dilaksanakan berdasarkan analisis masalah dan tujuan penelitian 

kemudian dikumpulkan sejumlah informasi dan tindak lanjut atas apa yang terjadi 

di lapangan. Pada hakekatnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah suatu 

usaha yang dilaksanakan melalui tindakan-tindakan dengan prosedur yang 

terencana dan sistematis dalam upaya memecahkan masalah dalam proses 

pembelajaran yang dihadapi guru kelas. 

Penelitian ini mengacu pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

pusat penekanan pada upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas proses 

serta praktek pembelajaran. Lebih spesifik lagi penelitian ini lebih memfokuskan 

pada penerapan model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 

Division (STAD) sebagai upaya yang dilakukan pendidik untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 
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subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku” di kelas IV SDN Cirata Kecamatan 

Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Sebagai acuan dalam kegiatan penelitian 

ini mengacu pada teori dari Suharsimi Arikunto (2006:16) “Penelitian Tindakan 

Kelas secara garis besar terdapat empat tindakan yang lazim dilalui ,yaitu (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi“. Selanjutnya 

dikatakan juga “Penelitian tindakan harus sekurang-kurangnya dalam dua siklus 

tindakan yang berurutan. Informasi dari siklus terdahulu menentukan bentuk 

siklus berikutnya”. 

Suharsimi Arikunto (2006:16) mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah untuk:  

1) Peningkatan dan perbaikan praktek pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh 

guru. 

2) Perbaikan dan peningkatan layanan professional guru dalam menangani proses 

belajar mengajar.  

3) Terwujudnya proses latihan dalam jabatan selama penelitian berlangsung. 

Tujuan–tujuan di atas dapat dicapai dengan melakukan berbagai  tindakan 

alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran di kelas. Oleh 

karena itu fokus penelitian tindakan kelas adalah  terletak pada tindakan –tindakan 

alternatif yang direncanakan oleh pendidik, kemudian diuji cobakan dan 

kemudian dievaluasi, apakah tindakan-tindakan alternatif itu dapat digunakan 

untuk memecahkan persoalan pembelajaran yang sedang dihadapi pendidik atau 

tidak. 

Desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu model siklus. Model 

siklus yang digunakan yaitu model menurut Suharsimi Arikunto (dalam Dadang 

Iskandar, 2015:23-26) yang diadaptasi dari model Kemmis dan McTaggart. 

Menurut Arikunto (2013:17, dalam Dadang Iskandar, 2015:23-26) menjelaskan 

bahwa satu siklus PTK terdiri dari empat langkah yaitu: 

1) Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, Pendidik hendaknya mempersiapkan terlebih 

dahulu konsepnya dengan membuat perencanaan dalam bentuk tulisan. 
Arikunto (2010:17) (dalam Dadang Iskandar, 2015:23-24) mengemukakan 

bahwa perencanaan adalah langkah yang dilakukan oleh pendidik ketika 

akan memulai tindakannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan 

dalam kegiatan ini yakni:  
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a) Membuat skenario pembelajaran 

b) Membuat lembaran observasi 

c) Mendesain alat evaluasi  

2)  Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan skenario pembelajaran 

yang telah dibuat. Pendidik harus memahami secara mendalam 

tentang skenario pembelajaran beserta dengan langkah-langkah 

praktisnya.  

3) Pengamatan (Observing)  

Pada tahap kegiatan ini merupakan realisasi dari lembar 

observasi yang telah dibuat pada saat tahap perencanaan 

(planning). Artinya setiap kegiatan pengamatan wajib menyertakan 

lembar observasi sebagai bukti otentik.  

4) Refleksi (Reflecting)  

Pada tahap ini hasil yang diperoleh pada tahap observasi akan 

dievaluasi dan dianalisis. Kemudian pendidik 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 yaitu hasil belajar dan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. 

 

Dalam hal ini peneliti merefleksi bagaimana aktivitas  belajar peserta 

didik, tingkat berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

model Student Team Achievement Division (STAD) sebanyak tiga siklus. Sebagai 

berikut:  

1. Tahap Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini peneliti menyusun skenario pembelajaran, membuat lembar 

observasi, dan mendesain alat evaluasi. Bertujuan untuk mengetahui pandangan 

tentang prosedur pembelajaran pada subtema Keberagaman Budaya Bangsaku.  

2. Tahap Pelaksanaan (acting) 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti 

pada tahap perencanaan yaitu skenario pembelajaran, lembar observasi, desain 

alat evaluasi, RPP, Silabus, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), angket, postest 

dan prestest, dll. 

3. Tahap Observasi (observing) 

Pada tahap ini, peneliti mengamati semua aspek yang berhubungan dengan 

yang akan diteliti pada proses pembelajaran. Baik itu hasil pengamatan, dampak, 
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perubahan dan peningkatan yang terlihat dari tindakan yang sedang atau telah 

dilaksanakan terhadap peserta didik dikelas.   

4. Tahap Refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan, berdasarkan pengamatan yang dilihat dari data observasi 

dimana seluruh temuan dari hasil refleksi tersebut dijadikan bahan acuan untuk 

menyusun rencana pelaksanaan pada tindakan berikutnya. 

 

Alur pelaksanaan tindakan dalam setiap siklus dapat dilihat pada  gambar 

bagan 3.1 dibawah ini sebagai berikut:  
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Gambar Bagan 3.1 

Alur  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Arikunto, 2010:17 dalam Dadang Iskandar, 2015:23) 

 

 

Perencanaan  

SIKLUS I Pelaksanaan  Refleksi  

Pengamatan  

Perencanaan  

SIKLUS II Pelaksanaan  Refleksi  

Pengamatan  

Perencanaan  

Pelaksanaan  SIKLUS III Refleksi  

Pengamatan  

Dst? 
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C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas IV SDN Cirata 

Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 20 orang, 

diantaranya jumlah peserta didik laki-laki terdiri dari 15 orang, jumlah peserta 

didik perempuan terdiri dari 5 orang. Jumlah peserta didik kelas IV SDN 

Cirata, dapat dilihat dari tabel daftar nama dibawah ini:  

 

Tabel 3.1 Daftar Nama Peserta Didik Kelas IV SDN Cirata 

No Nama Peserta Didik 

 

Jenis Kelamin (L/P) 

1 Abi Fahriansyah  L 

2 Agus Ridwan  L 

3 Ahmad Hasbi M L 

4 Alda Risma Z P 

5 Amelya Agustin  P 

6 Bela Dwi A P 

7 Bilal Zalaludin  L 

8 Bizantia Zundus  P 

9 Cep Gustian Rubianto  L 

10 Doni Sopandi L 

11 Faa’iq Priyadi  L 

12 Fazri Nurhakim  L 

13 Gina Rizki Hasanah  P 

14 Hilmi Supiyan Sauri  L 

15 Ilham Ramdani  L 

16 Irsyad Hanafi  L 

17 Muhamad Reza Mustopa  L 

18 Muhamad Rizki Hidayah  L 

19 Muhamad Rizki Nurhuda  L 

20 Aditya Aldiano  L 
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Berdasarkan jumlah peserta didik kelas IV SDN Cirata, persentase peserta 

didik berdasarkan jenis kelamin dan prestasi akademik dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

 

Tabel 3.2 

Persentase Jumlah Peserta Didik Kelas IV SDN Cirata 

berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

L 15 75% 

P 5 25% 

Jumlah 20 100% 

Sumber: Anita Fauziah (2017:48) 

Tabel 3.3 

Persentase Peserta Didik berdasarkan Prestasi Akademik dan 

Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Anita Fauziah (2017:48) 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan oleh peneliti di SDN Cirata Kecamatan 

Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, yang berlokasi dekat dengan PLTA 

Cirata Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan 

dan dilihat dari adanya berbagai permasalahan yang muncul disekolah 

tersebut, salah satunya permasalahan dalam rendahnya berpikir kritis dan 

hasil belajar peserta didik dikelas IV SDN Cirata yang disebabkan kurang 

efektifnya proses pembelajaran maupun aktivitas belajar peserta didik dikelas. 

Prestasi 

Kelompok 

Aktifitas Persentase 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

Jumlah 

Pandai 5 2 - 7 35% 

Sedang 4 - - 4 20% 

Kurang 5 4 - 9 45% 

Jumlah 14 6 - 20 100% 
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Faktor penyebab lainnya yaitu penggunaan model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang digunakan kurang tepat, sehingga menyebabkan tingkat 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik rendah. Selain itu, 

pemilihan tempat penelitian ini memungkinkan keterjangkauan akses menuju 

sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti.  

 

D. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

1. Pengumpulan Data 

a.  Sumber Data Peserta Didik  

Sumber data peserta didik diperoleh dari hasil observasi  yang 

diperoleh secara sistematik sebelum penelitian dan  selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus ketiga dan  data hasil evaluasi. 

b. Data dokumen 

 Sumber data dokumen diperoleh dari hasil berupa data awal nilai 

hasil tes sebelum tindakan di lakukan pada proses pembelajaran.  

c. Catatan lapangan 

 Sumber data berupa catatan lapangan diperoleh dari hasil catatan 

selama proses pembelajaran, berupa data aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik. 

1) Cara Pengumpulan Data 

a) Observasi 

 Observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dan data 

secara nyata (real) pada proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

observasi peneliti dibantu oleh observer atau pendidik (wali kelas) 

disekolah tersebut. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

selama proses pembelajaran di kelas IV SDN Cirata pada subtema 

“Keberagaman Budaya Bangsaku”.  

b) Wawancara 

 Menurut Jumanta H. (2016:206), wawancara adalah teknik penilaian 

lisan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari peserta didik 

tentang sesuatu yang telah dipelajari. Penilaian dengan wawancara ini, 
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dipakai sebagai penunjang atau pelengkap jika dengan penilaian yang lain 

belum didapatkan gambaran yang jelas tentang peserta didik. 

 Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada pendidik dan 

peserta didik kelas IV SDN Cirata menggunakan lembar observasi berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disesuaikan. Dari hasil wawancara 

tersebut peneliti memperoleh data dan informasi mengenai kegiatan proses 

pembelajaran, serta hasil pengamatan tingkat kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar peserta didik sebagai bahan acuan perbaikan selanjutnya. 

c) Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) 

 Tujuan diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada peserta 

didik dalam setiap siklus bertujuan untuk mengetahui tingkat keaktifan dan 

kerjasama dalam kelompok maupun kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar peserta didik ketika belajar kelompok. Dengan LKPD ini dapat 

membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik dalam pemecahan masalah yang dihadapi 

bersama-sama. 

d) Angket (questionere) 

 Peneliti membagikan angket Respon terhadap pembelajaran dan 

Angket Berpikir Kritis pada peserta didik. Angket ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi, gambaran dan respon peserta didik terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Angket 

ini dibagikan setelah proses pembelajaran selesai.    

e) Evaluasi 

 Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi atau gambaran 

mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat berpikir kritis 

dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran baik individu 

maupun kelompok serta sebagai acuan untuk perencanaan tindakan 

berikutnya. 

2) Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Istilah Penelitian Kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9, 

dalam Lexy J. Moleong, 2011:2), pada mulanya bersumber pada 
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pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan 

kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu 

ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat 

harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu.  

  Data Kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan dan lembar angket observasi serta catatan lapangan 

yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran dikelas maupun 

lingkungan sekolah. 

b. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar peserta didik melalui 

penilaian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), pretest atau postest, dan 

penilaian keterampilan peserta didik maupun penilaian sikap selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

2. Instrumen Penelitian  

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk pengamatan pada 

waktu melakukan tindakan telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data digunakan alat bantu 

berupa:  

1) Lembar Observasi 

Lembar observasi untuk mengumpulkan data tentang aktivitas 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran pada subtema 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” didalam kelas. (lembar observasi 

terlampir) 

2) Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh jawaban dari 

pendidik dan peserta didik untuk mengumpulkan informasi secara 

langsung selama proses pembelajaran, sebagai penunjang dan pelengkap 

penelitian. (pertanyaan dan lembar wawancara terlampir)  

3) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk mengumpulkan nilai dan hasil 

penilaian yang  
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4) Lembar Angket (questionere) 

  Lembar angket untuk memperoleh informasi dan respon peserta 

didik terhadap aktivitas belajar dalam proses pembelajaran dikelas selama 

menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) pada subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku”. 

  Lembar angket yang dibuat peneliti ada dua jenis, pertama angket 

respon peserta didik terhadap pembelajaran dan angket berpikir kritis. 

(angket respon peserta didik terhadap pembelajaran dan angket berpikir 

kritis terlampir) 

5) Lembar Evaluasi  

  Lembar evaluasi untuk memperoleh gambaran umum terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk menentukan nilai 

prestasi peserta didik pada subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku”,   

sebagai acuan tindakan pelaksanaan berikutnya. Lembar evaluasi yang 

dipersiapkan peneliti yaitu lembar postest. (lembar evaluasi/lembar postest 

terlampir) 

 

E. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Data Kualitatif  

 Menurut Nana Syaodih (2015:11), Analisis data menjelaskan 

teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau 

menganalisis data. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis 

kualitatif deskriptif naratif-logis.  

 Langkah-langkah analisis Data Kualitatif (Ira Herawati, 2015:118) 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah sebagai berikut: 

a. Memilih data (reduksi data). Pada langkah pemilihan data ini, pilihlah data 

yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang kurang 

relevan dapat dihilangkan, dan jika dianggap perlu, pendidik dapat 

menambahkan data baru dengan mengingat kembali peristiwa atau 

fenomena yang terjadi selama pelaksanaan tindakan.  
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b. Mendeskripsikan data hasil temuan (memaparkan data). Pada kegiatan ini 

pendidik membuat deskripsi dari data yang telah diperoleh melalui proses 

reduksi data.  

 Menurut Koentjaraningrat (dalam Dian Meilani 2014:10) bahwa 

Tahap analisis adalah tahap yang sangat  penting dalam menentukan 

karena pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian 

rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat 

dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. 

 Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, peneliti melakukan 

pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, lembar observasi, 

catatan lapangan, hasil evaluasi individu maupun kelompok, angket dan 

dokumen berbentuk pola deskripsi.  

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis pada 

setiap kegiatan sebagai pengujian terhadap hipotesis tindakan yang telah 

dirumuskan. Analisis data Kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan aktivitas belajar peserta didik dan pendidik yang 

ditunjukkan selama proses pembelajaran dikelas IV SDN Cirata pada 

subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku”. 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Menurut Nana Syaodih (2015:11), Data Kuantitatif dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, berupa tabel, grafik, 

profil, bagan, atau menggunakan statistik inferensial berupa korelasi, 

regresi, perbedaan, analisis jalur, dll. 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar aspek kognitif peserta didik, 

yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan 

menentukan mean atau rata-rata. Adapun penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk persentase, jumlah dan rata-rata. 

 Hasil penghitungan disesuaikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

peserta didik yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan 

belum  tuntas.  Adapun rumus yang dipakai dalam menghitung rata-rata 

hasil belajar peserta didik, sebagai berikut: 
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X = 
∑ 𝑋

𝑁
 

 

 

 

 

 

Sumber: Dian Meilani (2014:10) 

Keterangan:  

 X  =   Rata-rata Hitung  

 ∑ X =   Jumlah Skor 

        N        =   Banyak Siswa atau Banyaknya Data  

  

a. Penilaian Hasil Belajar  

Untuk menghitung tes hasil belajar peserta didik menggunakan 

Rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

Sumber: (Trianto, 2011:63-64 dalam Ira Herawati, 2015:120) 

Keterangan :  

KB  =   Ketuntasan Belajar  

T  =   Jumlah Skor yang diperoleh Peserta Didik 

Tt  =   Jumlah Skor Total  

 

b. Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Untuk menghitung hasil penilaian Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan Rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Panduan PPL FKIP Unpas (2017: 31) 

KB = 
𝑻

𝑻𝒕
 x 100% 

Nilai RPP  = 
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝟑𝟎)
 x  4 
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c. Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran/Aktivitas Pembelajaran  

 Untuk menghitung hasil penilaian Pelaksanaan Pembelajaran/ 

Aktivitas Pembelajaran menggunakan Rumus sebagai berikut:  

 

 

 

Sumber: Buku Panduan PPL FKIP Unpas (2017: 31) 

 

3. Prosedur Penelitian  

a. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan tindakan penelitian ini, yang dilakukan 

peneliti adalah meminta izin kepada Kepala Sekolah SDN Cirata 

untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut, serta meminta 

bantuan partisipasi satu orang guru untuk menjadi observer di kelas 

IV. Kegiatan berikutnya menyusun perencanaan tindakan yang 

dilakukan bersama observer. Langkah-langkah yang harus 

dipersiapkan untuk menyusun perencanaan tindakan adalah membuat 

skenario pembelajaran yang mencakup langkah-langkah apa yang 

harus dilakukan oleh peneliti, dan apa yang harus dilakukan observer 

dalam pembelajaran dengan terlebih dahulu menganalisis kurikulum 

dan bahan pembelajaran pada subtema”Keberagaman Budaya 

Bangsaku”. Penyusunan skenario pembelajaran menggambarkan 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik belajar secara 

aktif. 

Dalam kegiatan perencanaan tindakan yang akan  dilakukan 

dikelas, telah disepakati bahwa peneliti bersama observer 

merumuskan tindakan pelaksanaan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) untuk 

meningkatkan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Peserta didik pada 

subtema “Kebergaman Budaya Bangsaku” sesuai dengan tujuan dan 

Nilai  Pelaksanaan Pembelajaran  = 
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝟕𝟓)
 x 4 



56 
 

 
 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka kegiatan 

yang dilakukan peneliti bersama observer adalah:  

1) Mencoba untuk menelaah dan mengantisipasi kemungkinan kendala 

dan kesulitan yang akan dihadapi dalam melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division dan juga 

mengantisipasi kendala dan kesulitan peneliti pada waktu pelaksanaan 

kegiatan penelitian.  

2) Peneliti menentukan pembelajaran yang akan diberikan pada peserta 

didik, yaitu subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku” yang akan 

disampaikan pada waktu pelaksanaan kegiatan penelitian.  

3) Merumuskan rencana pembelajaran pada subtema “Keberagaman 

Budaya Bangsaku” dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Division dan pemilihan metode 

pembelajaran ditentukan berdasarkan jenis pembelajaran yang akan  

dicapai sesuai dengan tujuan khusus yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

Adapun rancangan tindakan yang disusun peneliti untuk setiap 

siklus, adalah sebagai berikut :  

 

1) Rancangan Tindakan siklus I 

Setelah mengetahui gambaran kondisi awal kelas mengenai 

aktivitas belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap tingkat 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar peserta didik dalam pembelajaran 

subtema “Keberagaman Budaya Bangsaku”, maka dilakukanlah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kegiatan Pembelajaran dimulai 

dengan membentuk kelompok. Pokok bahasan yang akan dibahas 

pada siklus I ini adalah tentang pembelajaran yang ada dalam Subtema 

“Keberagaman Budaya Bangsaku”. Sumber belajar yang digunakan 

adalah buku guru,buku siswa, dan buku sumber lainnya yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran.  
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2) Rancangan Tindakan siklus II 

 Setelah diperoleh hasil analisis pembelajaran pada siklus I, maka 

pada tindakan siklus II dilakukan refleksi dan evaluasi dari tindakan 

siklus pertama terhadap kegiatan pembelajaran yang belum maksimal. 

Pengembangan model pembelajaran kooperatif Student Team 

Achievement Division disesuaikan dengan tujuan dan materi 

pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, pengorganisasian peserta 

didik dalam kelompok belajar yang dapat mendukung tercapainya 

tujuan penelitian yang diharapkan. Pokok bahasan yang akan 

dipelajari pada siklus II ini yakni “Mengenal Permainan Tradisional”.  

 

3) Rancangan Tindakan Siklus III 

 Pada siklus III ini merupakan modifikasi dari tindakan yang 

dilakukan pada siklus II, untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pembelajaran pada Subtema “Keberagaman 

Budaya bangsaku” dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) yang 

menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan kemampuan 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Peserta didik meskipun belum 

sepenuhnya dan terus meningkatkan lagi hal yang belum tercapai pada 

siklus II.  

 

b. Tahap Pelaksanaan  

Peneliti melakukan tindakan sebagai upaya untuk memperbaiki, 

meningkatkan atau melakukan perubahan sesuai yang diinginkan. 

Tindakan yang dilakukan peneliti ini berdasarkan pada hasil rencana 

yang telah disepakati antara peneliti dan observer, sehingga rancangan 

skenario pembelajaran yang telah dirumuskan oleh peneliti langsung 

dilaksanakan didalam proses pembelajaran pada subtema 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” dikelas IV SDN Cirata dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD. 
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Tahap ini merupakan pengembangan dari rencana tindakan yang 

telah disusun sebelumnya dengan matang, namun dalam 

pelaksanaannya tidak sesederhana seperti yang direncanakan. Sebab, 

perencanaan tersebut belum sepenuhnya memberikan gambaran yang 

maksimal terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu peneliti  

menyusun rencana untuk tahap tindakan selanjutnya, dan berusaha 

agar tidak terlalu jauh dengan pelaksanaan dan hasil tindakan pada 

siklus sebelumnya.  

 

c. Tahap Observasi 

Tahap observasi ini dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), peneliti melakukan observasi 

terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung untuk melihat 

tingkat berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Secara lebih 

operasional, observasi ditujukan untuk mengenali, merekam, dan 

mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang 

dicapai oleh tindakan terencana maupun akibatnya.  

 

d. Tahap Analisis dan Refleksi 

Refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau 

umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti 

serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu.  

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan observer dan peneliti 

adalah mengkaji dalam memahami informasi (data) yang berhasil 

tetapi sempat terdeteksi dan terekam dari proses dan hasil  belajar 

yang terjadi sebagai akibat adanya tindakan (intervensi) yang 

dilakukan. Hasil refleksi ini menjadi bahan evaluasi bersama baik 

untuk observer maupun peneliti. Ketika melakukan Analisis dan 

Refleksi terhadap rencana awal yang memerlukan perbaikan dan 

perubahan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan 

rencana tindakan selanjutnya.  

 



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


