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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Setting dan karateristik Subyek Penelitian 
3.1.1. Setting Penelitian 

a. Lokasi SD Negeri Trimulyo 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kelas 5 
b. Waktu pelaksanaan September sampai dengan Oktober 2012 
c. Mata Pelajaran IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan 

3.1.2.  Karakteristik Subyek Penelitian 
Dari jumlah siswa 21 yang terdiri dari 10  siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan 

mempunyai pribadi atau karakter siswa yang tidak sama ada anak yang nakal tidak mau 
memperhatikan penjelasan guru, bicara sendiri bahkan ada yang bermain di kelas. 
sebagai guru kita juga harus mengubah sifat pribadi siswa yang demikian, Selain nakal 
ada juga anak yang merasa minder atau takut terhadap guru, sehingga anak itu tidak 
pernah mengemukakan pendapat karena takut salah. dengan perbedaan pribadi siswa 
yang demikian ini mempengaruhi  juga hasil belajar. sebagian anak yang nakal dan 
takut, mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. 

 
3.2. Variabel Penelitian 
      Adapaun jenis variabel penelitian yang menjadi fokus tindakan pada penelitian adalah 

1. Variabel terikat yang meliputi  metode eksperimen 
2. Variabel bebas yang meliputi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

 
 
 
3.3. Prosedur Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.  
Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini berbentuk 
siklus. Menurut Kurt Lewin, di dalam satu siklus terdiri dari empat langkah, yaitu 
(1)Perencanaan (planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) observasi (observing), dan 
(4) refleksi (reflecting) (Lewin, 1990). Siklus minimal dilakukan dua kali . Banyaknya siklus 
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tergantung pada tingkat keberhasilan dari target yang akan dicapai, dimana setiap siklus 
bisa terdiri dari beberapa pertemuan.   

Konsep kerangka berpikir dapat disajikan sebagai skema berikut: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan 

Menurut Siagian (1994), perancanaan adalah keseluruhan proses pemikiran 
dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang 
akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.  

Mencakup semua perencanaan tindakan seperti pembuatan rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang dialami, menyiapkan metode, alat dan sumber 
pembelajaran serta merencanakan pula langkah - langkah dan tindakan apa yang 
akan dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 
berikut: 

Kondisi 
Awal 

Tindakan 

Kondisi 
Akhir 

• Aktivitas belajar 
siswa rendah, 

• Kreativitas belajar 
siswa  kurang, 

• Pembelajaran masih 
monoton. 

Penerapan metode 
Eksperimen 

 

Diharapkan hasil belajar 
siswa meningkat 

Hasil belajar siswa 
rendah 

Siklus I 
Dalam pembelajaran IPA 
menerapkan  metode 
eksperimen belum 
melibatkan siswa 
keseluruhan 

Siklus II 
Dalam pembelajaran IPA 
menerapkan metode 
eksperimen dengan 
melibatkan siswa secara 
keseluruhan 
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a. Teman sejawat kolaborasi melakukan analisis materi pembelajaran IPA kelas 5 
yang akan dilakukan penelitian tindakan dengan menelaah indikator - indikator 
materi pelajaran. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah 
ditetapkan. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran dalam rangka penerapan PTK. 
d. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 
e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran yang berupa pre test dan post test, serta 

lembar kerja siswa. 
2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 
rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 
2001:18). Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 
sebelumnya yaitu menerapkan pembelajaran dengan metode eksperimen, yang 
sesuai dengan langkah - langkah metode pembelajaran tersebut. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. 
Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran dengan metode eksperimen. Siklus 
kedua dilaksanakan untuk melakukan tindakan perbaikan. 

3. Pengamatan / observasi 
Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto,2001:19). Kegiatan observasi ini dilakukan oleh peneliti dan 
dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamatai 
tingkah laku siswa dan sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran IPA dengan 
menerapkan metode eksperimen dari awal pembelajaran sampai akhir 
pembelajaran. Observasi juga dilakukan terhadap guru yang menerapkan metode 
eksperimen. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah aktivitas siswa dan 
kinerja  guru sudah sesuai  dengan apa yang tercantum dalam lembar observasi 
atau tidak. Sehingga hasil observasi dapat diperbaiki pada siklus berikutnya. 

4. Refleksi 
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto,2001:19). Pada tahapan ini dilakukan 
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analisis hasil observasi. Kemudian dilakukan refleksi apakah tindakan dapat 
meningkatkan kreativitas belajar siswa. Hasil analisis digunakan sebagai 
pertimbangan untuk merencanakan siklus berikutnya dan dilanjutkan sampai 
penelitian dinyatakan tuntas atau berhasil. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan 
pembelajaran dilaksanakan dan berkesinambungan. 

3.3.1. Prasiklus 
Penulis melakukan penelitian tindakan kelas di SD Negeri Trimulyo 01, 

Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, di bantu oleh teman sejawat yaitu Nuning 
Kristiawati, S.Pd. Teman sejawat penulis tersebut bertindak sebagai pengamat, yang 
bertugas memberikan pengamatan selama peneliti melakukan kegiatan pembelajaran. 
Peneliti meminta pengamat sebagaimana tersebut di atas untuk memberikan 
penilaian objektif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Tindakan pembelajaran awal yang peneliti lakukan adalah melalui langkah-
langkah sebagai berikut : 
1. Perencanaan  

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  
berikut: 
1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran  
2) Mempersiapkan LTS  yang akan digunakan dalam pembelajaran  
3) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya. 
Adapun secara lengkap RPP dan instrumen prasiklus dapat dilihat pada lampiran-
lampiran. 

2.  Pelaksanaan 
Tindakan pelaksanaan  pembelajaran yang penulis lakukan adalah melalui 

langkah – langkah sebagi berikut: 
1) Menyiapakan RPP pambelajaran awal/ prasiklus 
2) Guru mengawali kegiatan dengan memberikan salam dan memimpin doa. 
3) Mengecek kehadiran siswa 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan 

kepada siswa. 
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6) Guru menunjukkan gambar-gambar tentang tumbuhan hijau. 
7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan cara 

tumbuhan hijau membuat makanan. 
8) Siswa berdiskusi dengan kelompok mengerjakan LKS 
9) Siswa  melaporkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
10) Siswa mengerjakan tes formatif 

3.  Pengamatan 
Pada tahap pengamatan dilaksanakan observasi, terhadap pelaksanaan 

proses  belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran IPA  pada awal pembelajaran 

ini banyak ditemukan nilai hasil tes formatif siswa yang kurang memuaskan. masih 
banyak siswa yang belum mendapat nilai sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan 
maksimal (KKM) mata pelajaran IPA,atau dapat dikatakan lebih dari 75% hasil 
pekerjaan siswa masih di bawah KKM. Hal ini terlihat dari hasil tes formatif pada awal 
pembelajaran yaitu 21 siswa hanya 11 siswa (52%) yang mencapai target Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 10 siswa (48%) belum mencapai target Kriteria 
Ketuntasan Minimal. 

 
4.  Refleksi 

Guru melakukan refleksi setelah proses pembelajaran berlangsung untuk 
menilai keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru menemukan hal – hal sebagai 
berikut : 
1) Hasil tes formatif dari pembelajaran awal belum maksimal, masih banyak nilai 

siswa yang belum tuntas sesuai target KKM  
2) Hasil tes formatif pada awal pembelajaran/ prasiklus dari 21 siswa di kelas V 

hanya mencapai ketuntasan 52% sedangkan 48% belum mencapai ketuntasan 
belajar. 

3) Karena hasil tes formatif awal pembelajaran/ Prasiklus  belum mencapai standar 
ketuntasan yang ditetapkan, maka akan diadakan perbaikan pembelajaran di 
siklus I 

3.3.2. Siklus I 
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Dari teman sejawat yang bertindak sebagai pengamat pada siklus 
sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa masukan lewat observasi maupun 
penilaian yang telah diberikan di samping itu mereka juga memberikan saran dan 
kritik. 

Ada pun tindakan perbaikan pembelajaran yang peneliti lakukan adalah 
melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
1.  Perencanaan  
          Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  

berikut: 
1) Menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan perbaikan siklus I 
2) Mempersiapkan LTS  yang akan digunakan dalam perbaikan       pembelajaran 
3) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya. 

Adapun secara lengkap RPP dan instrumen siklus I dapat dilihat pada   lampiran-
lampiran. 

          2.  Pelaksanaan  
Dari teman sejawat yang bertidak sebagai pengamat tersebut peneliti 

mandapatkan beberapa masukan lewat observasi maupun penilaian yang telah 
diberikan disamping itu mereka juga memberikan saran dan kritik. 

Adapun tindakan perbaikan pembelajaran yang peneliti lakukan adalah 
melalui langkah – langkah sebagi berikut: 
1) Menyiapakan RPP siklus I 
2) Guru mengawali kegiatan dengan memberikan salam dan memimpin doa. 
3) Mengecek kehadiran siswa 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan 

kepada siswa. 
6) Guru menunjukkan gambar-gambar tentang bagian-bagian tumbuhan 

hijau. 
7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan 

cara tumbuhan hijau membuat makanan 
8) Siswa berdiskusi dengan kelompok mengerjakan LKS 
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9) Siswa  melaporkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
10) Guru memberi penjelasan tentang carta tumbuhan membuat makanan. 
11) Siswa mengerjakan tes formatif 
12) Guru menganalisis hasil tes formatif 
13) Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi. 

      3.  Pengamatan 
Pada tahap ini dilaksanakan observasi,  terhadap pelaksanaan proses  belajar 

mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa  siklus 1 beserta 
indikatornya. Adapun hasilnya dapat dilihat pada lampiran-lampiran. 

Berdasarkan hasil pengamatan perbaikan pembelajaran IPA  pada siklus I 
dibandingkan dengan pra siklus  terjadi peningkatan hasil belajar yang 
menggembirakan. Hal ini terlihat dari hasil tes formatif pada siklus I yaitu 76 % atau 
16 siswa mencapai ketuntasan belajar, 

4.  Refleksi 
Guru melakukan refleksi setelah proses pembelajaran berlangsung untuk 

menilai keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru menemukan hal – hal sebagai 
berikut : 
1) Hasil tes formatif dari pembelajaran awal sampai pembelajaran siklus I sudah 

meningkat. 
2) Hasil tes formatif pada awal pembelajaran/ prasiklus hanya mencapai 

ketuntasan 52% tetapi setelah diadakan perbaikan siklus I nilai ketuntasan 
mencapai 76%. 

3) Karena hasil tes formatif siklus I belum mencapai standar ketuntasan yang 
ditetapkan, maka akan diadakan perbaikan pembelajaran lagi yaitu siklus II. 

3.3.3. Siklus II 
Adapun tindakan perbaikan pembelajaran siklus II yang peneliti lakukan 

adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
           1.  Perencanaan  

     Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  
berikut: 
1) Menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan perbaikan siklus II 
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2) Memilih metode eksperimen/ percobaan  pada siklus II. 
4) Mempersiapkan LTS yang akan digunakan dalam perbaikan pembelajaran  
5) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya. 
Adapun secara lengkap RPP dan instrumen siklus II dapat dilihat pada lampiran-
lampiran. 

2. Pelaksanaan  
Adapun tindakan perbaikan pembelajaran siklus II yang peneliti lakukan 

adalah melalui langkah – langkah sebagai berikut: 
1) Menyiapakan RPP siklus II 
2) Guru mengawali kegiatan dengan memberikan salam dan memimpin doa. 
3) Mengecek kehadiran siswa 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan 

kepada siswa. 
6) Guru memperhatikan gambar-gambar tentang bagian-bagian tumbuhan 

hijau. 
7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan eksperimen 

cara tumbuhan hijau membuat makanan. 
8) Siswa berdiskusi dengan kelompok mengerjakan LKS 
9) Siswa  melaporkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
10) Guru memberi penjelasan tentang cara tumbuhan hijau membuat 

makanan. 
11) Siswa mempraktekkan cara membuat magnet dengan dibimbing oleh guru. 
12) Siswa mengerjakan tes formatif. 
13) Guru menganalisis hasil tes formatif. 
14) Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi. 

3.  Pengamatan 
Berdasarkan hasil pengamatan perbaikan pembelajaran IPA  pada siklus II 

dibandingkan dengan siklus I  terjadi peningkatan hasil belajar yang memuaskan. 
Hal ini terlihat dari hasil tes formatif pada siklus I yaitu 76% siswa yang mencapai 
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ketuntasan belajar meningkat pada siklus II menjadi 100% atau seluruh siswa 
mencapai nilai sesuai KKM yang ditentukan yaitu 70. 

4.  Refleksi 
Hasil dari pengamatan dikumpulkan dan dianalisis, guru mengadakan refleksi 

untuk mengetahui kekurangan, hambatan dan kendala pada saat berlangsungnya 
proses pembelajaran. Hasil perbaikan  pada siklus II terjadi perubahan yang 
signifikan dengan hasil yang maksimal, yaitu dari siklus I yang mencapai 
ketuntasan belajar 76% atau 16 siswa yang mencapai KKM, meningkat menjadi 
100% atau seluruh siswa telah mencapai KKM, Hal ini menunjukkan bahwa  
siswa telah menguasai  materi tumbuhan hijau menyimpan cadangan makanan 
dengan baik. Untuk itu penulis tidak melaksanakan perbaikan pembelajaran pada 
tahap berikutnya yaitu siklus III. 

 
3.4. Data dan  Cara Pengumpulan Data 
3.4.1.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode               
observasi, metode tes dan dokumentasi dan wawancara 
a. Metode Observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto, 
2002: 133). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 
aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan metode 
eksperimen. 

 

 
b. Metode Tes 

Sukestyarno (2009: 47 ) menyatakan tes merupakan data yang diperoleh 
berupa ukuran kemampuan masing-masing responden. Tes dalam penelitian ini 
digunakan mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau hasil belajar. Tes 
diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini 
dikerjakan siswa secara individual setelah mempelajari suatu materi. Tes ini 
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dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dan tes akhir pembelajaran pada 
setiap siklus. 

c. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel  

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, 
majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206) 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 
dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 
kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara konkret 
mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika 
aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto. 
d. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah sebagai alat pengumpul data yang umumnya terdiri dari 
pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan  
informasi penelitian yang  dikehendaki (Toha, 2008: 5.6) 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi 
tentang respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran.  

e. Catatan lapangan 
Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 
berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 
masukan guru dalam melakukan refleksi. 

f. Metode wawancara 
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 
2006:155). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengambil data 
awal dalam identifikasi masalah. 

 
3.4.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data yang digunakan adalah: 
a. Kuantitantif 
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Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa. Jika 
penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus 
untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala 100 
berangkat dari persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi 
penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 
sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 
1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor =  x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

Dimana: 
B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)  
atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 
penguraian). 
S  = skor teoritis 

2) Menentukan ketuntasan klasikal 
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 
dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai 
ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil 
perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 
dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 
sebagai berikut. 

Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal, 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

% ketuntasan belajar  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa  100% 

 
(Depdikbud dalam Rahmawati, 2007:6) 

b. Kualitatif 
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Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan aktifitas guru 
dalam pembelajaran IPA melalui metode eksperimen serta hasil catatan lapangan dan 
wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan 
dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti, dkk (2007:6.9) dalam mengolah data skor dapat dilakukan 
langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan skor terendah 
2) Menentukan skor tertinggi 
3) Mencari median 
4) Membagi rentang nila menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang) 
 
  3.4.3.Cara Pengumpulan Data 
       Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan : 

1. Pengamatan dalam kelas untuk mengambil data hasil belajar siswa 
2. Diskusi dengan teman sejawat untuk mencari kelamahan dan kelebihan baik 

siswa mapun guru 
3.  Tes dengan soal uraian 

3.4.2. Alat pengumpulan data 
     1. Butir Soal 
     2. Lembar Pengamatan 
 

3.5. Indikator Kinerja 
Indikator keberhasilan penelitian adalah laporan terjadinya kenaikan hasil belajar 

yang ditunjukkan adanya kenaikan nilai yang dicapai siswa. Ditargetkan seluruh siswa. 
Tuntas dengan Standar ketuntasan kreteria Minimum adalah 70,00 sedangkan, 
kemampuan hasil belajar siswa yang dicapai sebelumnya ternyata masih banyak siswa 
yang nilai akhir kompetensi berada dibawah KKM ( kondisi awal) 

 
3.6. Analisa Data 
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Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji statistic. Data hasil observasi dianalisis 
dengan analisis diskripsi komperatif yaitu membandingkan nilai kondisi awal siklus dan 
siklus II. Teknik analisis sederhana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


