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BAB III 

METODE PENELITIAN

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri 2 Kajengan, 

Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora tepatnya di desa Kajengan RT 02 RW 02 

dusun Margolelo. Peneliti menggunakan waktu penelitian pada Semeter 2 Tahun 

ajaran 2012/2013. 

Unit penelitian adalah kelas 4 SD Negeri 2 Kajengan. Kondisi fisik di SD 

Negeri 2 Kajengan cukup bagus termasuk kondisi kelasnya yang dilengkapi 

dengan meja dan kursi siswa, papan tulis, meja dan kursi guru, dinding kelas yang 

sudah permanen, lantai keramik, dan perlengkapan lainnya yang menunjang 

proses pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 

2 Kajengan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora yang berjumlah 20 siswa 

yaitu dengan jumlah siswa laki-laki 16 dan siswa perempuan 4 orang. Kondisi 

sosial ekonomi orang tua/wali siswa sangat beragam, ada yang mampu, ada yang 

cukup tetapi tidak sedikit yang ekonomi orang tua/wali siswa sangat lemah. 

Pekerjaan orang tua/wali siswa sebagian besar adalah petani dan ada juga yang 

pegawai negeri. Bahkan tidak sedikit pula yang hanya buruh tani. Tidak semua 

orang tua siswa peduli terhadap pendidikan anaknya di sekolah. SD Negeri 2 

Kajengan merupakan salah satu SD yang perlu perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) yaitu pembelajaran IPS dengan tahap 

menyimak, menjawab pertanyaan, praktek, analisis data, diskusi, membuat 

rangkuman, dan presentasi.  

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja 

adalah besarnya skor yang diperoleh dari skor rubrik penilaian dengan 



30 

 

aktivitas menyimak, menjawab pertanyaan, praktek, analisis data, diskusi, 

membuat rangkuman, dan presentasi. 

 

3.3 Rencana Tindakan 

Model penelitian ini mengacu pada model spiral dari S. Kemmis dan 

McTaggart dalam Trianto (2012:30) yang merupakan pengembangan dari konsep 

dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin, hanya saja komponen acting dan observing 

dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak 

terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Rencana tindakan yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu PTK menggunakan model spiral S. Kemmis dan 

McTarggart. Di dalam setiap siklus terdapat 3 tahap, yaitu: perencanaan 

(pembuatan RPP, lembar observasi, lembar evaluasi), pelaksanaan tindakan dan 

observasi, refleksi. Dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Model Spiral S. Kemmis dan McTarggart. 
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Dalam penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan 2 siklus. 

Rancangan dalam penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut: 

Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan 

masalah yang ada. Dalam perencanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan materi pembelajaran dan menentukan indikator bersama 

tim kolaborasi  

b. Menyusun RPP (terlampir) sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan dan skenario pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) 

c. Menyiapkan sumber dan alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi tertulis dan lembar kerja siswa.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa.  

2. Implementasi tindakan dan observasi 

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti 

dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di 

sekolah sebagai observer dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan sebagai berikut: 

1. Tahap inisiasi 

Siswa menyimak materi tentang isu atau masalah sosial yang ada di 

masyarakat. 

2. Tahap invitasi  

Guru memberikan pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial, 

siswa merespon pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial. 
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3. Tahap eksplorasi 

Pengumpulan data melalui menyimak, mendengar, diskusi, 

eksperimen, wawancara, dan observasi. 

4. Tahap penyelesaian 

Siswa menganalisis/mengorganisasikan data. 

5. Tahap interpretasi 

Siswa menyampaikan gagasan dalam diskusi, membuat model, 

membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan solusinya 

dengan teori dari buku, membuat rangkuman, dan kesimpulan. 

6. Tahap evaluasi 

Siswa melakukan diskusi, presentasi, dan evaluasi penilaian hasil serta 

guru memberikan pemahaman konsep. 

3. Refleksi  

Refleksi ini dilakukan untuk mencatat temuan  baik kelemahan dan 

kelebihan yang terdapat pada siklus I, dan selanjutnya untuk mengadakan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Siklus II 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan 

masalah yang ada. Dalam perencanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan materi pembelajaran dan menentukan indikator 

berdasarkan refleksi pada siklus I bersama tim kolaborasi  

b. Menyusun kembali RPP (terlampir) sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan dan skenario pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) sebagaimana yang telah dilakukan pada siklus I 

c. Menyiapkan sumber dan alat peraga yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran.  

d. Menyiapkan alat evaluasi tertulis dan lembar kerja siswa.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa.  
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2. Implementasi tindakan dan observasi 

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti 

dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di 

sekolah sebagai observer dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan sebagai berikut: 

1. Tahap inisiasi 

Siswa menyimak materi tentang isu atau masalah sosial yang ada di 

masyarakat. 

2. Tahap invitasi  

Guru memberikan pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial, 

siswa merespon pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial. 

3. Tahap eksplorasi 

Pengumpulan data melalui menyimak, mendengar, diskusi, 

eksperimen, wawancara, dan observasi. 

4. Tahap penyelesaian 

Siswa menganalisis/mengorganisasikan data. 

5. Tahap interpretasi 

Siswa menyampaikan gagasan dalam diskusi, membuat model, 

membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan solusinya 

dengan teori dari buku, membuat rangkuman, dan kesimpulan. 

6. Tahap evaluasi 

Siswa melakukan diskusi, presentasi, dan evaluasi penilaian hasil serta 

guru memberikan pemahaman konsep. 

3. Refleksi  

Pada akhir siklus II ini, melalui pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) hasil dari analisis dicatat bahwa apakah pada setiap 

tahapan pembelajaran terjadi peningkatan unjuk belajar atau tidak. Dengan 

demikian, maka pembelajaran selanjutnya dilakukan sebaik-baiknya untuk 
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meningkatkan unjuk kerja siswa. Refleksi pada siklus II melalui 

pendekatan pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) diharapkan 

mampu meningkatkan unjuk kerja IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kajengan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 

Siklus III 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan 

masalah yang ada. Dalam perencanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan materi pembelajaran dan menentukan indikator 

berdasarkan refleksi pada siklus I dan siklus II bersama tim kolaborasi  

b. Menyusun kembali RPP (terlampir) sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan dan skenario pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) sebagaimana yang telah dilakukan pada siklus I 

dan siklus II. 

c. Menyiapkan sumber dan alat peraga yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi tertulis dan lembar kerja siswa.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa.  

2. Implementasi tindakan dan observasi 

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti 

dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di 

sekolah sebagai observer dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan sebagai berikut: 

1. Tahap inisiasi 

Siswa menyimak materi tentang isu atau masalah sosial yang ada di 

masyarakat. 
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2. Tahap invitasi  

Guru memberikan pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial, 

siswa merespon pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial. 

3. Tahap eksplorasi 

Pengumpulan data melalui menyimak, mendengar, diskusi, 

eksperimen, wawancara, dan observasi. 

4. Tahap penyelesaian 

Siswa menganalisis/mengorganisasikan data. 

5. Tahap interpretasi 

Siswa menyampaikan gagasan dalam diskusi, membuat model, 

membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan solusinya 

dengan teori dari buku, membuat rangkuman, dan kesimpulan. 

6. Tahap evaluasi 

Siswa melakukan diskusi, presentasi, dan evaluasi penilaian hasil serta 

guru memberikan pemahaman konsep. 

3. Refleksi  

Pada akhir siklus III ini, melalui pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) hasil dari analisis dicatat bahwa apakah pada setiap 

tahapan pembelajaran terjadi peningkatan unjuk belajar atau tidak. Dengan 

demikian, maka pembelajaran selanjutnya dilakukan sebaik-baiknya untuk 

meningkatkan unjuk kerja siswa. Refleksi pada siklus III melalui 

pendekatan pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) diharapkan 

mampu meningkatkan unjuk kerja IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kajengan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 

 

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian  

3.4.1 Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu 

data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan (observasi) siswa dan guru, 

serta data kuantitatif adalah data yang diperoleh langsung dari skor yang diperoleh 

dari penilaian proses dengan rubrik unjuk kerja. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Observasi 

Observasi yang digunakan untuk mengamati unjuk kerja siswa yang terdiri 

menyimak, menjawab pertanyaan, praktek, analisis data, diskusi, membuat 

rangkuman, dan presentasi dengan menggunakan instrumen rubrik penilaian 

unjuk kerja menyimak, menjawab pertanyaan, praktek, analisis data, diskusi, 

membuat rangkuman, dan presentasi. 

3.4.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rubrik 

penilaian unjuk kerja, rubrik penilaian karakter, lembar observasi RPP dan lembar 

observasi siswa. 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dinyatakan 

dapat berhasil apabila dapat meningkatkan skor kriteria unjuk kerja siswa 100% 

dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4 dengan kriteria tinggi yang telah 

ditetapkan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data 

sederhana, yaitu teknik deskriptif komparatif yang merupakan teknik statistik 

dengan membandingkan hasil unjuk kerja antar siklus. 

 

 

 

 


