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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Clashroom Action Research. Maka dari itu akan dijelaskan lebih dalam 

mengenai Metode Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut: 

1. Definisi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Kajian yang di angkat dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik 

kelas IV SDN Sukapura 01 pada subtema keragaman budaya bangsaku dengan meng 

gunakan model problem based learning. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dalam bahasa inggris (Clasroom 

Action Research), yang berarti penelitian yang di lakukan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat tindakan yang di terapkan pada suatu subyek penelitian di kelas 

tersebut. 

Penelitian Tindakan Kelas menurut Iskandar dan Nasim (dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), 2015, hlm. 6) menyatakan bahwa : 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan kelas yang di lakukan 

oleh guru (sebagai peneliti) atas sebuah permasalahan nyata yang di temui saat 

pembelajaran berlangsung guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara ber 

kelanjutan dan kualitas pendidikan dalam arti luar. 

Sedangkan menurut Arikunto (dalam Suyadi 2012, hlm. 18) Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah gabungan pengertian dari kata “penelitian, tindakan, dan kelas”. 

Penelitian adalah kegiatan mengamati suatu objek, dengan menggunakan kaidah 

metedologi tertentu untuk mendapatkan data yang bermanfaat bagi peneliti dan orang 

lain demi kepentingan bersama. Selanjutnya tindakan adalah suatu perlakuan yang 

sengaja di terapkan kepada obejk dengan tujuan tertentu yang dalam penerapannya 

dirangkai menjadi beberapa periode atau siklus. Dan kelas adalah tempat dimana 

sekelompok siswa belajar bersama dari seorang guru yang dalam periode yang sama. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas (PTK) adalah suatu pengamatan yang menerapkan tindakan di dalam kelas 

dengan metedologi penelitian yang di lakukan dalam beberapa periode atau siklus. 

Berdasarkan jumlah dan sifat perilaku para anggotanya. 
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2. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 

Adapun karakteristik PTK menurut Wina Sanjaya (2014, hlm. 33-34), yaitu: 

a. Tujuan utama PTK adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

b. Masalah yang dikaji dalam PTK adalah masalah yang bersifat praktis. 

c. Fokus utama penelitian adalah proses pembelajaran. 

d. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil PTK ada pada guru sebagai praktisi. 

e. PTK dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran yang sedang berjalan, 

artinya pelaksanaan PTK tidak di-setting secara khusus untuk kepentingan 

penelitian semata. 

3. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 

Manfaat PTK menurut Wina Sanjaya (2014, hlm. 35), yaitu: 

a. Manfaat untuk guru, PTK dapat meningkatkan kualitas dalam proses 

pembelajaran dengan mencoba hal-hal baru yang tidak seperti biasanya. Melalui 

perbaikan dan peningkatan kinerja, maka akan tumbuh kepuasan rasa percaya diri 

yang dapat dijadikan sebagai modal untuk secara terus menerus meningkatkan 

kinerja. 

b. Manfaat untuk siswa, melalui PTK dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa 

jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. 

c. Manfaat untuk sekolah, guru yang kreatif dan inovatif dengan selalu berupaya 

meningkatkan hasil belajar siswa, secara langsung akan membantu sekolah yang 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mendidik 

siswanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi manfaat PTK untuk 

sekolah, sebab keberadaan dan sikap guru memiliki hubungan yang erat dengan 

kemajuan suatu sekolah. 

4. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Tujuan PTK menurut Wina Sanjaya (2014, hlm 37), yaitu:  

a. Untuk meningkatkan kemantapan rasional dalam melaksanakan tugasnya, karena 

“improve practice gere and now”. 

b. Untuk memperdalam tindakan yang dilakukan, karena memperbaiki proses PBM dan 

meningkatkan profesionalisasi guru. 

c. Untuk memperbaiki kondisi praktek pembelajaran dan program sekolah pada 

umumnya. 

 

B. Desain Penelitian 

Pelaksanaan tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari 

beberapa siklus yang di gunakan dalam penelitian ini berbentuk spiral yang 

dikembangkan oleh model Kemmis dan Mc. Teggart (dalam Dadang Iskandar dan 

Narsim (2015, hlm. 18) meliputi perencanaan (plan) perubahan, tindakan (act), dan 

observasi (obsever) proses dan konsekuensi perubahan, refleksi (reflect) proses 

tersebut dan konsekuensinya.  
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Penelitian dimulai dari tahap perencanaan (plan), tindakan (act), observasi 

(observer), dan refleksi (reflect). Keempat tahap tersebut saling berhebungan satu 

dengan yang lain karena tiap tindakan dimulai dengan tahap perencanaan (planning) 

dimulai penelitian menyusun rencana pembelajaran menyediakan lembar kegiatan 

dan membuat instrumen penelitian yang digunakan dalam tahap pelaksanaan. Selain 

itu, dilakukan observasi terhadap guru dan peserta didik sebagai subjek penelitian. 

Kemudian pada tahap refleksi, peneliti dan observer mengemukakan kegiatan yang 

telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan mendiskusikan rancangan 

tindakan selanjutnya.  

Adapun Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini direncanakan akan dilaksanakan 

dalam dua siklus berbentuk spiral yang mengacu pada teknik Kemmis dan Teggart 

yang mana setiap siklusnya meliputi tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 

observasi, serta tahap refleksi. Setiap siklusnya dilakukan 3 tindakan. Pada siklus 1 

peneliti menerapkan problem based learning di pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan 

pembelajaran 3 di lakukan refleksi, pada siklus II peneliti menerapkan problem 

based learning di pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di lakukan 

refleksi. Apabila dalam siklus I belum berhasil maka di lanjutkan kedalam siklus II, 

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

selanjutnya. 

Untuk memperjelas tahap penelitian tersebut dapat di lihat pada bagan di bawah 

ini. 
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Desain Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Taggart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1  

Desain Penelitian Tindakan Kelas Spiral dari Kemmis dan Mc Taggart 

(dalam Arikunto, 2013, hlm. 16) 
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Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas IV 

terhadap subtema Keberagaman Budaya Bangsaku dengan menggunakan 3 (tiga) 

siklus belajar di SDN Sukapura 01 Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam siklus penelitian tindakan 

kelas sesuai dengan tahapan penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc. 

Taggart diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Hal pertama yang dilakukan guru dalam melaksanakan PTK yaitu menyusun 

perencanaan hal-hal yang akan dilakukan selama PTK di laksanakan. Menurut 

Arikunto dalam Iskandar dan Narsim (2015, hlm. 23) “perencanaan adalah langkah 

yang dilakukan oleh guru ketika akan memulai tindakannya”. 

Perencanaan adalah pengembangan rencana tindakan secara kritis untuk 

meningkatkan upaya yang telah terjadi. Tahap ini merupakan tahap awal dalam 

melaksanakan PTK. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana 

pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan identifikasi masalah pada 

observasi sebelum penelitian dilaksanakan. Rencana dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melaksanakan tindakan yang akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Meminta izin kepada kepala sekolah dan guru kelas IV SDN Sukapura 01 

Kecamatan Dayeuhkolot. 

b. Mengamati teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas sebelumnya. 

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Kurikulum 2013 

dengan menggunakan media audio visual dengan 2 siklus dan setiap siklus untuk dua 

pertemuan. 

d. Membuat perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdiri dari: 

1) Bahan ajar. 

2) Media pembelajaran. 

3) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

e. Instrumen Penelitian Tindakan Kelas 

1) Lembar observasi. 

2) Lembar penilaian RPP. 

3) Soal Preetest dan Postest. 

2. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Langkah selanjutnya setelah merancang konsep perencanaan, peneliti 

melaksanakan konsep perencanaan berupa skenario yang telah dibuat. Menurut 

Mulyasa (2011, hlm. 112) mengemukakan pelaksanaan tindakan adalah salah satu 
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rangkaian siklus yang berkelanjutan, di antara siklus-siklus tersebut terdapat 

informasi sebagai bahan terhadap apa yang telah dilakukan peneliti. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan tindakan merupakan 

realisasi dari skenario yang sudah direncanakan sebelumnya dan perlu 

memperhatikan hal-hal seperti apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

perencanaan, apakah proses tindakan yang dilakukan pada peserta didik cukup 

lancar, bagaimanakah situasi proses tindakan, apakah peserta didik melaksanakan 

dengan bersemangat, dan bagaimanakah hasil keseluruhan dari tindakan itu. 

Kegiatan pendahuluan: berdo’a, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

materi pembelajaran, guru memotivasi peserta didik dalam bentuk pertanyaan, guru 

memberikan free test mengenai materi yang akan dipelajari.  

Kegiatan inti: peserta didik fi fokuskan pada pembelajaran dengan menggunakan 

model problem based learning dengan 6 langkah yaitu stimulaton yaitu memberi 

rangsangan kepada peserta didik, indentifikasi masalah yaitu guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah, data collecting 

peserta didik mengumpulkan berbagai informasi, mengolah data dan informasi yang 

diperoleh, menguji hasil yaitu peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat 

data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum.  

Kegiatan penutup: peserta didik mengisi lembar prost test, guru melakukan 

refleksi, guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, berdo’a sebelum 

pulang. 

3. Tahap Pengamatan/Observasi (Observing) 

Tahap selanjutnya yaitu penelitian melakukan atau mengobservasi tindakan yang 

di lakukan di lapangan dan rencana yang sudah di rencanakan, apa sudah sesuai 

dengan rencana atau tidak. 

Kegiatan pengamatan menurut Arikunto dalam Iskandar dan Narsim (2015, hlm. 

25) menyatakan bahwa : 

Siapa yang melakukan pengamatan pada pelaksanaan tindakan sebagai berikut: 

1) Pengamatan dilakukan oleh orang lain, yaitu pengamatan yang di minta oleh 

peneliti untuk mengamati proses pelaksanaan tindakan yaitu mengenai apa yang 

dilakukan oleh guru, siswa maupun peristiwanya. 

2) Pengamatan di lakukan oleh guru yang melaksanakan PTK. Dalam hal ini 

guru tersebut harus sanggup “ngrohoh sukmo” istilah bahasa jawa yaitu mencoba 

mengeluarkan jiwanya dari tubuh untuk mengamati diriny, apa yang sedang 

dilakukan, sekaligus mengamati apa yang di lakukan oleh siswa dan bagaimana 

proses berlangsung. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamatan merupakan realisasi dari 

lembar observasi yang telah dibuat peneliti pada tahap perencanaan, dalam tahap 
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pengamatan dapat dilakukan oleh orang lain yaitu pengamat yang di tunjuk peneliti 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamatan merupakan realisasi dari 

lembar observasi yang telah dibuat peneliti pada tahap perencanaan, dalam tahap 

pengamatan dapat dilakukan oleh orang lain yaitu pengamat yang di tunjuk peneliti. 

Adapun lembar observasi yang digunakan dalam PTK ini berupa lembar penilaian 

RPP, lembar observasi pelaksanaan RPP, lembar observasi sikap percaya diri, lembar 

kegiatan peserta didik (LKPD), dan skala sikap. Kegiatan observasi ini dilakukan 

bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dan di lakikan oleh guru kelas IV 

sebagai obsever. 

Adapun kegiatan obsever dalam penelitian ini yaitu:  

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru melakukan pengamatan  

2) Sebelum pembelajaran berlangsung peneliti memberikan peserta didik soal free test 

untuk mengukur kemampuan awal peserta didik  

3) Observer mengamati jalannya pembelajaran dan penilaian kemampuan guru dalam 

mengelola kelas, serta menilai kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan guru.  

4) Melakukan penilaian hasil belajar dengan memberikan peserta didik soal prost test di 

akhir pembelajaran. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Tahapan selanjutnya yaitu penelitian mengadakan refleksi tentang hasil observasi 

yang telah di lakukan, apakah sudah lengkap data yang di perlukanuntuk penelitian 

atau belum. Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan 

yang dilaksanakan guru, peserta didik, sikap, dan hasil belajar peserta didik, untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang telah dilakukan, sehingga 

dapat di lakukan perubahan atau perbaikan pada tindakan berikutnya. 

Tahap refleksi menurut Arikunto dalam Iskandar dan Nasim (2015, hlm. 26) 

menyatakan bahwa:  

Pada tahap ini hasil yang diperoleh pada tahap observasi akan di evaluasi dan di 

analisis. 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 di tingkatkan dalam penelitian misalnya hasil belajar, motivasi, dan 

sebagainya.  

Pada tahap ini guru meninjau kembali hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

1) Menganalisis hasil kerja peserta didik secara individual 

2) Bekerjasama dengan observer untuk mengetahui sejauh mana penerapan 

model problem based learning digunakan dalam pembelajaran. 
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3) Prost test untuk menentukan ketuntasan hasil belajar. 

Berdasarkan hasil refleksi ini penulis dapat mengetahui kekurangan dan 

kelebihan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan tindakan pembelajaran pada siklus berikutnya jika 

pembelajaran masih belum mencapai standar nilai yang diharapkan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

        Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN Sukapura 01 kelas IV 

semester 1 tahun ajaran 2018-2019 yang bertempat di Kecamatan Dayeuhkolot 

Kabupaten Bandung. Penentuan tempat ini diharapkan memberi kemudahan 

khususunya menyangkut pengenalan peserta didik sebagai objek penelitian. 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN Sukapura 01 yang 

berlokasi di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. 

       Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN Sukapura 01 

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung di semester 1 tahun ajaran 2018-2019 

yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Peneliti menetapkan 

lokasi penelitian di SDN Sukapura 01 ini tentunya berdasarkan alasan yang 

dipertimbangkan.  

      Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti hasil belajar siswa 

kelas IV karena berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran tematik khususnya 

pokok bahasan pada subtema Keberagaman Budaya Bangsaku siswa cenderung pasif 

pada saat pembelajaran, siswa terlihat jenuh pada saat pembelajaran, prestasi belajar 

siswa dalam belajar sangat rendah sehingga prestasi belajar siswa kelas IV pada 

subtema Keberagaman Budaya Bangsaku tersebut relatif rendah dan diperlukan 

adanya perbaikan pada proses maupun prestasi belajar. 

Tabel 3.1 

Daftar Subjek Penelitian Kelas VI SDN Sukapura 01 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 ASEP FAUZAN L 

2 FITRI ASRIYANI P 

3 MUTIARA SALSABILA P 

4 NUR AZIZAH P 

5 NURVIKA AMELIA P 

6 OCA SINTIA P 

7 PRAISYA LAILIA KAMILA P 
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8 RAFA YANDY AURORA P 

9 PUTRI KIRANA P 

10 REFI FIRDAUS L 

11 RESYA FEBRIANI P 

12 REYNA ANATASYA P 

13 RISMI YULIANTI P 

14 RIZKY RAMDANI L 

15 RIZKI SEPTIANA L 

16 SALMA VEGA ANANDA P 

17 SUBAGJA L 

18 SYAVIRA PUTRI A L 

19 VILA AKHDAN HAKIM L 

20 ZIDAN MEGA SAPUTRA L 

Sumber : SD Sukapura (2018) 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian tindakan kelas ini adalah Hasil Belajar. Guru berperan sebagai 

pembimbing atau fasilitator bagi peserta didik dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan pembelajaran yang diciptakan melalui penerapan media ini dapat 

dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan alat bantu yang telah ada di 

sekolah, lingkungan sekitar, sebagai pendukung proses pembelajaran atau menjadi 

sumber belajar. 

Variabel yang digunakam dalam penelitian ini menggunakan 2 (Dua) variabel 

yaitu variabel bebas (Indevendent) dan variabel terikat (Dependent). Istilah variabel 

merupakan suatu hal yang selalu ada dalam sebuah penelitian. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. variabel bebas (Indevendent) 

variabel bebas merupakan variabel yang mempenaruhi atau yang menjadi sebab 

timbulnya perubahan variabel terikat, maka model problem based learning adalah 

variabel bebas, karena merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran di kelas dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. 

b. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Hasil belajar siswa pada subtema keberagaman 

budaya bangsaku adalah variabel terikat karena merupakan suatu hal yang 

dipengaruhi oleh model problem based learning. 



 

 

34 

 

3.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli 2018. Berhubungan tahun ajaran 

2018-2019 akan segera berakhir, maka penelitian akan di laksanakan pada Tahun 

ajaran baru semester I di kelas IV SD Negeri Sukapura 01 dengan materi yang 

disesuaikan dengan kurikulum yang sedang digunakan yaitu Kurikulum 2013 

(Kurtilas). 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

No Rencana Kegiatan Juni 

(Minggu ke ) 

Juli 

(Minggu ke) 

Agustus 

(Minggu ke) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Permintaan izin kepala 

sekolah  

            

2 Permintaan kerja sama 

dengan guru kelas IV 

            

3 Persiapan  

 Menyusun perangkat 

pembelajaran  

            

 Menyiapkan alat dan bahan              

 Menyusun instrumen              

4 Pelaksanaan tindakan siklus 1 

 Menyiapkan kelas              

 Perencanaan              

 Pelaksanaan              

 Observasi              

 Evaluasi              

 Refleksi              

5 Pelaksanaan tindakan siklus 2 

 Perencanaan              

 Pelaksanaan              

 Observasi              

 Evaluasi              

 Refleksi              

6 Pelaksanaan tindakan siklus 3 

 Perencanaan              

 Pelaksanaan              

 Observasi              

 Evaluasi              

 Refleksi              

6 Finalisasi draf skripasi              

7 Persiapan sidang skripsi              

Sumber : Anisa Mutiara (2018) 
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D. Pengumpulan Data  dan Instrumen Penelitian 

1. Pengumpulan data 

Menurut Ria Mustikasari (2012, hlm. 66) data adalah segala fakta dan angka yang 

dapat dijadikan bahan menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil 

pengolahan data yang dipakai untuk keperluan. 

       Berdasarkan pengertian di atas, data adalah sebuah fakta yang dapat dijadikan 

bahan untuk membuat atau menyusun sebuah informasi baik dalam bentuk tulisan 

maupun angka. 

       Berikut yang termasuk ke dalam teknik atau cara untuk mengumpulkan suatu 

data: 

a. Observasi 

Menurut Ria Mustikasari (2012, hlm. 66) observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap  suatu 

obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu 

dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada 

jenis data yang dikumpulkan. Apabila observasi itu akan dilakukan pada sejumlah 

orang dan hasil observasi itu akan digunakan untuk mengadakan perbandingan 

antar orang-orang tersebut maka hendaknya observasi terhadap masing-masing 

orang dilakukan dalam situasi yang relatif sama. 

        Observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas proses 

pembelajaran dibagi kedalam aktivitas siswa dan guru selama proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung serta kesesuaian antara materi dengan 

media yang akan digunakan oleh guru dalam pelaksanaan tindakan pada setiap 

siklus. 

b. Tes 

        Menurut Ria Mustikasari (2012, hlm. 67) tes sebagai instrument 

pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

        Tes yang digunakan dalam PTK dilakukan pada akhir (posttest) 

pembelajaran pra siklus dan tes akhir pembelajaran pada setiap siklus 

pembelajaran. Bentuk tes yang biasa digunakan untuk mengukur hasil belajar 

antara lain uraian, pilihan ganda, dan isian singkat. 
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1. Data Kualitatif 

               Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka. Data kualitatif dalam penelitian diperoleh melalui berbagai macam metode 

dan teknik pengumpulan data misalnya wawancara, catatan lapangan, dan 

observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek 

yang akan diteliti. Analisis data adalah kegiatan yang cukup berat guna menjawab 

suatu permasalahan yang pada pelaksanaan dapat menghasikan dua kemungkinan. 

2. Data kuantitatif  

       Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya data kuantitatif dapat diperoleh atau dianalisis menggunakan 

teknik perhitungan matematika atau statistika. 

        Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat 

penilaian berupa beberapa soal latihan atau pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur perubahan individu atau kelompok baik dari segi keterampilan atau 

pengetahuan. Dalam hal ini, tes ini digunakan untuk mengetahui adanya 

perubahan atau peningkatan siswa dalam segi kognitifnya 

c. Wawancara 

       Menurut  Hopkins 1993 (dalam Mustikasari, 2012, hlm. 67) mengatakan 

wawacara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara Tanya jawab sambal bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide atau panduan wawancara. Sedangkan dalam penelitian ini 

wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber yaitu guru kelas. Hasil wawancara akan dideskripsikan dan ditarik 

kesimpulan. 

d. Dokumentasi 

       Dokumentasi menurut Ria Mustikasari (2012, hlm. 68) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

       Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang telah lalu baik berupa gambar, tulisan, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi mencakup beberapa 

kegiatan selama proses penelitian berlangsung yang berupa foto dan nantinya 

dicetak atau diprint sebagai bukti bahwa telah dilakukannya penelitian. 
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       Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini yaitu observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Setiap penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif pasti memerlukan data 

yang empiris serta objektif di dalam penelitiannya, dan untuk mendapatkan data 

tersebut peneliti harus menggunakan instrumen yang tepat dalam mengumpulkan 

datanya, sebab dengan intrumen yang tepat peneliti dapat menghasilkan data yang 

akurat sesuai dengan yang diharapkan. 

       Menurut Riduwan (2013, hlm.25) “Instrumen penelitian merupakan alat 

bantu peneliti dalam pengumpulan data, mutu instrument akan menentukan mutu 

data yang dikumpulkan, sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrument 

dengan data adalah sebagai jantungnya penelitian yang saling terkait.” 

      Berdasarkan penjelasan di atas, instrumen penelitian adalah alat bantu yang 

digunakan seorang peneliti dalam mengumpulkan data dan mutu sebuah 

instrument akan mempengaruhi pula mutu atau kualitas sebuah data yang 

dikumpulkan, maka instrument dan data itu disebut sebagai jantungnya penelitian. 

       Menurut Arikunto (2013, hlm.203) “Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.” 

       Berdasarkan penjelasan di atas, instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih 

memudahkan proses pengerjaannya serta hasillnya pun akan lebih baik dan data 

tersebut akan lebih mudah diolah. 

a. Tes Hasil Belajar (pretest dan posttest) 

Instrument tes dikembangkan untuk menjawab pertanyaan input dan output 

yakni persiapan perangkat tes sebelum dan sesudah siswa mengikuti pembelajaran 

(pretest dan posttest). Perangkat test yang dikembangkan dalam bentuk soal 

Essay. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Soal Pretes dan Postes Siklus I  

Sumber: Peneliti 

 Tema  : Indahnya Kebersamaan 

 Subtema : Keberagaman Budaya Bangsaku 
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No. Muatan 

Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  Indikator Bentuk 

Soal  

Bobot 

Soal 

1 IPS 3.2. Mengidentifikasi 

keragamansosial, 

ekonomi, budaya 

etnisi, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

Menjelaskan 

keragaman sosial 

dan budaya 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia secara 

tertulis dan lisan 

secara terperinci. 

PG 10 

2 Bahasa 

Indonesia 

3.1. Mencermati 

gagasan pokok dan 

gagasan pendukung 

yang diperoleh dari 

teks lisan, tulis dan 

visual 

 

Mengidentifikasi 

gagasan pokok 

dan gagasan 

pendukung setiap 

paragraf dari teks  

tulis. 

  

3 IPA 3.6. Menerapkan sifat-

sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan 

indera pendengaran 

Menjelaskan cara 

menghasilkan   

bunyi dari 

beragam benda di 

sekitar dengan 

lengkap. 

 

  

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Soal Pretes dan Postes Siklus II  

Sumber: Peneliti 

 Tema  : Indahnya Kebersamaan 

 Subtema : Keberagaman Budaya Bangsaku 

No. Muatan 

Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  Indikator Bentuk 

Soal  

Bobot 

Soal 

1 Bahasa 

Indonesia 

3.1. Mencermati 

gagasan pokok dan 

Menemukan 

gagasan pokok 

PG 10 
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gagasan pendukung 

yang diperoleh dari 

teks lisan, tulis dan 

visual 

 

dan gagasan 

pendukung yang 

diperoleh dari 

teks lisan, tulis 

atau visual 

2 IPA 3.6. Menerapkan sifat-

sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan 

indera pendengaran 

Mengidentifi

kasi sifat-

sifat bunyi 

dan 

keterkaitannt

a dengan 

indera 

pendengaran. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Soal Pretes dan Postes Siklus II  

Sumber: Peneliti 

 Tema  : Indahnya Kebersamaan 

 Subtema : Keberagaman Budaya Bangsaku 

No. Muatan 

Pembelajaran 

Kompetensi Dasar  Indikator Bentuk 

Soal  

Bobot 

Soal 

1 SBDP 3.3. Memahami dasar-

dasar gerak tari daerah 

 

Mengidentifikasi 

dasar-dasar 

gerakan tari 

gerakan 

 

PG 10 

2 IPS 3.2. Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya 

etnisi, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

Menjelaskan 

pengalaman sikap 

menghargai 

maknanan 

tradisional 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 
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a. Instrumen Observasi 

1) Lembar Observasi Rencana Perencanaan Pembelajaran 

 

Tabel 3.6 

Penilaian RPP 

Pedoman Observasi Perencanaan Pembelajaran 

No. Aspek yang dinilai Skor       Catatan 

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 = 
∑  Skor Perolehan

∑  Skor Total(30)
 x 4  

 

Sumber : Buku Panduan PPL FKIP Unpas (2017, hlm.31) 

Kriteria : 

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 
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1) Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Tabel 3.7 

Penilaian RPP 

Pedoman Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai Skor 

A. Kegiatan Pendahuluan  

1. Menyiapkan fisik & psikis 

peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran 

1 2 3 4 5 

1.  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 

B. Kegiatan Inti  

1.  Melakukan pre test 1 2 3 4 5 

2. Materi pembelajaran sesuai 

indikator materi 

1 2 3 4 5 

3. Menyiapkan strategi 

pembelajaran yang mendidik 

1 2 3 4 5 

4. Menerapkan pembekalan 

pembelajaran saintifik *) 

Menerapkan pembelajaran 

eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi *) 

1 2 3 4 5 

5. Memanfaatkan sumber/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. Berperilaku sopan dan santun 1 2 3 4 5 
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C. Kegiatan Penutup  

1. Membuat kesimpulan 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. Memberi tugas sebagai bentuk 

tindak lanjut 

1 2 3 4 5 

Jumlah Skor  

                                    Nilai RPP = 
∑  Skor Perolehan

∑  Skor Total(75)
 x 4 

            Sumber: Buku Panduan PPL FKIP UNPAS (2017, hlm. 32-33) 

Kriteria : 

5 = sangat baik 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 

2) Lembar Observasi Sikap Santun 

 

Tabel 3.8 

Lembar Observasi Sikap Santun 

No Indikator Skor Jumlah Nilai 

Akhir BT MT MB SM 

1. Mengucapkan terima 

kasih setelah 

menerima bantuan 

orang lain 

      

2. Menggunakan 

bahasa santun saat 

menyampaikan 

pendapat 

      

3. Menggunakan 

bahasa santun saat 

mengkritik pendapat 

teman 

      

4. Bersikap 3S (salam,       
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senyum, sapa) saat 

bertemu orang lain 

Jumlah Skor       

 

Keterangan : 

BT = Belum Terlihat, skor 1 

MT = Mulai Terlihat, skor 2 

MB = Mulai Berkembang, skor 3 

SM = Sudah Membudaya, skor 4 

Penskoran : 

Skor Maksimal = 16 

Nilai Akhir = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

 

b. Dokumentasi  

       Kamera digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar atau dokumentasi 

selama melaksanakan penelitian. Kegiatan mendokumentasikan ini juga dibuat untuk 

melihat secara langsung gambar kegiatan guru dan siswa, siswa dan siswa, juga guru 

beserta observer. Kamera tersebut bisa menggunakan dengan kamera smartphone, 

atau kamera lainnya untuk dijadikan alat dokumentasi berupa poto, dalam wujud 

digital serta dapat dicetak. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data di lakukan sejak awal penelitian. Pada setiap aspek kegiatan 

penelitian. Peneliti juga dapat langsung menganalisis apa yang diamati, situasi dan 

suasana kelas atau lapangan, hubungan pendidik dengan anak didik juga teman yang 

lainnya. Menurut Susilo (2011, hlm. 100) “Analisis data adalah suatu upaya untuk 

meringkas data yang telah dikumpulkan secara dapat dipercaya, akurat, andal dan 

benar”. 

Sedangkan Menurut Dadang Iskandar dan Narsim (2015, hlm. 72) menyatakan 

bahwa: 

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas tergolong sederhana karena 

hanya berupa persentase. Namun demikian, PTK juga mengkolaborasikan 

dengan data kualitatif yang di peroleh selama proses pembelajaran berlangsung. 

Oleh karena itu teknik analisis data yang tepat dalam penelitian tindakan kelas 

yaitu teknik deskriptif persentase. Teknik ini di gunakan untuk mendeskripsikan 

data kuantitatif dan kualitatif yang di interpretasikan dalam bentuk uraian. 
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa analisis data adalah suatu 

upaya untuk meringkas data yang telah di kumpulkan dalam penelitian dan bisa 

dilakukan dengan teknik dekriptif data kuantitatif dan kualitatif yang di 

interpretasikan dalam bentuk uraian. 

Data yang diperoleh dalam penilitian ini berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Di bawah ini akan di uraikan analisis kualitatif dan kuantitaif antara lain 

sebagai berikut: 

1. Analisis data kualitatif 

Data Pelaksanaan Rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

Pembelajaran dianalisis secara kuantitatif  dan kualitatif, berikut ini analisis data 

kualitatif  dari data RPP dan hasil pelaksanaan pembelajaran mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut : 

a) Memberikan tanda centang pada kolom yang bermuatan skala skor 1, 2, 3, 4, atau 

5 berdasarkan kesesuaian pelaksanaan yang terjadi dengan  aspek yang dinilai. 

b) Mendeskripsikan hasil observasi dalam bentuk komentar maupun catatan 

lapangan yang terdapat pada kolom komentar (catatan). 

c) Memberikan kesimpulan dari hasil pelaksanaan tindakan yang telah diberikan 

sesuai dengan data yang diperoleh. 

 

2. Analisis data kuantitatif 

Tabel 3.9 

Format Penilaian Observasi RPP dan PP 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Buku panduan PPL UNPAS (2017, hlm.25) 

Agar data yang di peroleh mudah untuk di lihat tingkat ke berhasilannya, maka 

semua hasil yang di peroleh di konversikan ke dalam beberapa kategori sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Lembar Observasi Penilaian Rencana Pelakasanaan 

Pembelajaran 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑹𝑷𝑷 =  
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝟑𝟎)
 𝒙 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝟒 

 

Lembar Observasi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 
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Tabel 3.10 

Konversi nilai 

Skor Nilai Keterangan 

3,50 – 4,00 

2,75 – 3,49 

2,00 – 2,74 

Kurang dari 2,00 

A 

B 

C 

D 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sumber: buku panduan PPL UNPAS (2017, hlm.29) 

3. Analisis data sikap santun 

Keterangan: 

NA  : Nilai Akhir 

       JS  : Jumlah Skor 

       ST  : Skor Total   

      100  : Skala Penelitian 

Predikat penilaian sikap 

Tabel 3.11 

Konversi nilai 

No. Skor Kriteria 

1. 3.50 – 4.00 Sudah Membudaya 

2. 2.70 – 3.49 Mulai Berkembang 

3. 2.00 – 2.69 Mulai Terlihat 

4. ≤1.99 BelumTerlihat 

Sumber: buku panduan PPL UNPAS (2017, hlm.29) 

 

4. Menganalisis hasil pretest dan posttest 

a. Penskoran 

Untuk menentukan penilaian pada setiap Pretest dan Posttest dapat di lihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3.12 

Pedoman Penskoran 

Siklus Bentuk Soal 
Jumlah 

Soal 
Bobot 

Skor 

Total 

I Pilihan Ganda 10 10 100 

II Pilihan Ganda 10 10 100 

III Pilihan Ganda 10 10 100 

 

NA = 
𝐽𝑆

𝑆𝑇 (16)
 x 100 
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X =
∑  x (Skor tiap siswa)

n (Jumlah siswa)
 

Keterangan : 

x  = rata-rata  

∑ x = skor  

n = banyak data/jumlah data 

Rumus menghitung nilai hasil evaluasi peserta didik: 

𝑁 =
Nilai yang diperoleh

Skor Maksimal
𝑋 100 

Agar data yang diperoleh mudah untuk dilihat tingkat keberhasilannya, maka 

semua hasil yang diperoleh dikonversikan ke dalam beberapa kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 3.13 

Konversi nilai 

Rentang Nilai Konversi Kategori 

85 – 100 A Sangat Baik 

70 – 84 B Baik 

55 – 69 C Cukup 

40 – 54 D Kurang 

<40 E Sangat Kurang 

 

Sumber: Sugiyono (2010, hlm.49) 

Setelah diperolehnya nilai hasil belajar pada preetest maupun posttest, 

selanjutnya adalah di cari rata-rata (mean) nilai dari keseluruhan peserta didik. Untuk 

menghitung rata-rata (mean) peserta didik dapat digunakan rumus perhitungan dari 

Sugiyono, (2010, hlm. 49) : 
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F. Prosedur Penelitian 

       Untuk meningkatkan hasil belajar perlu diadakan suatu tindakan, dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mempunyai tujuan 

agar siswa dapat memecahkan masalah sendiri dan dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

       Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari tiga siklus, dan setiap siklus dilakukan 

sebanyak 2 kali pertemuan atau 2 kali pembelajaran dengan alokasi waktu 7x35 

menit setiap pertemuannya. Apabila siklus I belum berhasil, maka dilanjutkan ke 

siklus II. Jika siklus II belum berhasil juga, maka dilanjutkan ke siklus III, dan 

seterusnya. 

       Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dengan model siklus Kemmis 

dan Mc Taggart, adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun Perencanaan Tindakan (Planning) 

       Menurut Kunandar (2008, hlm. 71), Perencanaan adalah mengembangkan 

rencana tindakan secara kritis untuk meningkatkan upaya yang telah terjadi. Tahap 

ini merupakan tahap awal dalam melaksanakan PTK. Pada tahap perencanaan 

dilakukan dengan menyusun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan 

berdasarkan identifikasi masalah pada observasi sebelum penelitian dilaksanakan.  

Rencana dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap tindakan yang 

akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

       Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Meminta izin kepada kepala sekolah dan guru kelas IV SDN Sukapura 01  

b. Mengamati teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas sebelumnya. 

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum 2013 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan 3 siklus dan setiap 

siklus untuk dua pembelajaran. 

d. Membuat perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terdiri dari bahan 

ajar dan media pembelajaran. 

e. Instrumen Penelitian Tindakan Kelas 

1) Lembar Observasi 

2) Lembar Penilaian RPP 

3) Soal Pretest dan Posttest 

4) Lembar penilaian hasil belajar peserta didik 
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2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

       Tahap pelaksanaan tindakan yaitu tahap mengimplementasikan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Dalam tahap ini guru melaksanakan 

tindakan kelas sesuai dengan RPP yang telah dibuat dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning , maka guru harus dapat membimbing siswa 

dalam mengerjakan Lembar Kerja Siswa pada subtema Keberagaman Budaya 

Bangsaku. 

3. Pengamatan (Observing) 

       Menurut Arikunto dalam Dadang Iskandar (2015, hlm. 25) Pengamatan adalah 

proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Sedangkan  menurut Kusumah 

(2011, hlm. 66) mengatakan bahwa :  

Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana 

peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Untuk mencapai tujuan 

pengamatan, diperlukan adanya pedoman pengamatan. Pengamatan sebagai alat 

pengumpul data ada kecenderungan terpengaruh oleh pengamat atau observer 

sehingga hasil pengamatan tidak objektif. 

     Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan aktivitas 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang di amati oleh observer dengan 

tujuan agar proses pembelajaran dapat terlihat secara menyeluruh dari kegiatan awal 

sampai akhir sehingga dapat mengetahui apakah hasil belajar siswa sudah sesuai 

dengan lembar observasi atau tidak, sehingga hasil observasi dapat diperbaiki di 

siklus berikutnya.Observasi ini dilakukan untuk mengetahui Refleksi (Reflecting). 

Menurut Kusumah wijaya dan Dedi dwitagama (2011, hlm. 40) mengemukakan 

bahwa: 

4. Refleksi 

       Refleksi ialah perbuatan merenung/memikirkan sesuatu atau upaya evaluasi 

yang dilakukan oleh para kolaboratif/partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang 

dilaksanakan. Refleksi dilakukan secara kolaboratif, yaitu adanya diskusi terhadap 

berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian dengan demikian refleksi dapat 

ditentukan sesudah adanya implementasi tindakan dan hasil observasi. 

 Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan (replaning) selanjutnya 

ditentukan. Tahap refleksi merupakan tahap analisis-interpretasi dan penjelasan 

terhadap informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan melalui pengamatan. 

Temuan-temuan pada saat pelaksanaan tindakan setelah diobservasi ditindak lanjuti 

dengan kegiatan refleksi. Data yang berhasil dikumpulkan melalui alat pengumpul 
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data dianalisis dan dievaluasi untuk disimpulkan pemaknaannya, supaya dapat 

diketahui pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan tersebut dapat tercapai atau 

belum.  

       Kegiatan refleksi ini merupakan dasar penyusunan rencana tindakan dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian berikutnya. Refleksi sangat penting untuk 

memahami dan memberikan makna terhadap proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


