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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2012/2013 

selama bulan Maret-April 2013 di SDN Semowo 01 yang letaknya jauh dari 

perkotaan yaitu terletak di Desa Semowo RT 01 RW 01 Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang.  

Siswa kelas 4 SDN Semowo 01 berjumlah 20 orang diantaranya 11 siswa 

laki-laki dan 9 siswa perempuan, yang rata-rata usianya sekitar 10 tahun sesuai 

dengan perkembangan perilaku kognitif yang dikemukakan oleh Piaget anak umur 

7-11 tahun masuk dalam tahap konkret-operasional. 

Menurut Piaget (dalam buku Slameto, 2008: 45) menyatakan bahwa pada 
tahap konkret-operasional(7-11 tahun). Teori tersebut mengemukakan bahwa 
pada periode ini ditandai dengan adanya tambahan kemampuan yang disebut 
system of opertion (satuan langkah berpikir) yang bermanfaat untuk 
mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam 
pemikirannya sendiri. Pada dasarnya perkembangan kognitif anak ditinjau 
dari karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa. 
Pada periode ini anak baru mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda 
dan peristiwa-peristiwa yang konkret. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yang menjadi objek penelitian yaitu: 

Perpaduan pendekatan STM dengan model GI dalam pembelajaran IPS 

dengan Kompetensi Dasar mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya melalui langkah-

langkah menyimak masalah sosial di masyarakat, merespon masalah sosial, 

identifikasi masalah sosial, perencanaan pengumpulan data, pengumpulan data, 

analisis data, membuat solusi, diskusi, membuat kesimpulan serta presentasi. 
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Unjuk kerja IPS adalah besarnya skor yang diperoleh dari skor menyimak 

masalah sosial di masyarakat, merespon masalah sosial, identifikasi maalah sosial, 

perencanaan pengumpulan data, pengumpulan data, analisis data, membuat solusi, 

diskusi, membuat kesimpulan serta presentasi. 

3.3 Jenis Penelitian dan Rencana Tindakan 

3.3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian TindakanKelas 

(PTK). PTK sendiri merupakan sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang 

dilakukan oleh para pelaku pendidikan (guru) dalam suatu situasi 

kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan  tentang praktik-

praktik mendidik mereka, pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut 

dan situasi di mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan (Kunandar, 2008). 

 

3.3.2  Rencana Tindakan 

Rencana tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas disusun berdasarkan 

masalah yang hendak dipecahkan dan hipotesis tindakan yang diajukan. 

Secara operasional dapat dinyatakan bahwa rencana tindakan perlu disusun 

untuk menguji secara empirik dari ketepatan hipotesis tindakan yang diajukan. 

Dalam suatu tindakan harus dilakukan agar terjadi perubahan ke arah yang 

diharapkan. Perubahan atau dampak atas tindakan yang dilaksanakan, baik 

yang dinyatakan secara kualitatif maupun kuantutatif, hendaknya dapat 

diobservasi dan dapat diukur. Hal ini sangat penting untuk diupayakan agar 

peneliti dapat mengetahui tingkat efektivitas tindakan yang telah 

dilakukan.(Kasihani kasbolah ES. 2001) 

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Kemmis 

dan Taggart dalam Wiriaatmadja (2005:66) bahwa penelitian tindakan kelas 

memberikan cara kerja yang mengaitkan teori dan praktik menjadi kesatuan 

utuh gagasan dalam tindakan. Rencana tindakan yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu PTK menggunakan model spiral Kemmis dan Targgart dengan 
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menggunakan 2 siklus. Di dalam setiap siklus terdapat 3 tahap, yaitu: 

perencanaan (pembuatan RPP, lembar observasi, lembar evaluasi), 

implementasi RPP dan observasi, refleksi. Penjelasan lebih rinci akan di 

gambar sebagai berikut ini. 

Gambar 3.1 

Model Spiral Dari Kemmis dan Targgart 

 

Tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi dan wawancara 

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran awal tentang SDN Semowo 01 secara keseluruhan dan keadaan 

proses belajar mengajar mata pelajaran IPS di kelas 4.  

2. Identifikasi masalah 

Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS kelas 4 di SDN Semowo 01, 

pembelajaran masih bersifat konvensional, sehingga siswa merasa jenuh dan 

bosan dalam proses belajar mengajar. Siswa  cenderung belajar dengan 

hafalan dari catatan yang diceramahkan dan dicatat oleh guru. Dari hal ini, 

siswa tidak menguasai konsep yang diajarkan guru sehingga prestasi 

belajarnya kurang. Dengan menerapkan pembelajaran melalui pendekatan 

sains teknologi masyarakat (STM) dengan model group investigation, 
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diharapkan pembelajaran akan menjadi menyenangkan sehingga siswa 

mudah memahami materi pembelajaran serta meningkatkan unjuk kerja 

siswa selama proses pembelajaran. 

3. Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini peneliti bekerjasama dengan guru kelas untuk menyusun 

serangkaian kegiatan secara menyeluruh yang berupa siklus tindakan kelas. 

1.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) dengan model group investigation yang terdiri dari 

tiga siklus yang masing-masing tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, refleksi berdasarkan tahap-tahap berikut: 

1.4.1 Pelaksanaan Siklus I 

1. Perencanaan (planning) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah penyusunan 

perangkat pembelajaran, meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

mengenai mengenal perkembangan teknologi produksi pangan, media yang 

digunakan dalam pembelajaran ini antara lain matri pembelajaran, gambar alat 

teknologi pangan dalam mengolah tanah di sawah yaitu Garu dan Traktor, 

perangkat instrument penelitian berupa lembar observasi untuk melihat 

bagaimana suasana belajar mengajar di kelas ketika proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan STM dengan model group investigation, serta 

rubrik penilaian unjuk kerja siswa dan rubrik penilaian berkarakter. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam siklus ini dibuat untuk dua kali 

pertemuan. 
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2. Implementasi Tindakan  

Sesuai dengan standar proses bahwa pembelajaran dilaksanakan dalam 

tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dalam kegiatan inti 

masih dijabarkan lagi ke dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Untuk lebih jelasnya tahap pelaksanaan tindakan pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan berdoa dan melakukan absensi. 

2. Guru melakukan apersepsi untuk mendorong semangat siswa. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a) Siswa menyimak artikel mengenai alat membajak tanah pertanian pada 

masa lalu 

b) Siswa mengemukakan isu berdasarkan artikel mengenai alat membajak 

tanah pertanian pada masa lalu  

c) Bersama guru siswa dibagi dalam 5 kelompok yang beranggotakan 4 

siswa dalam satu kelompok. 

d) Siswa mengorganisasikan tugas kelompok mengenai alat membajak 

tanah pertanian pada masa lalu 

2. Elaborasi 

a) Siswa bersama kelompok mengeksplorasi informasi mengenai alat 

membajak tanah pertanian pada masa lalu 

b) Melakukan tanya jawab dengan teman sekelompok mengenai 

membajak tanah pertanian menggunakan Garu 

c) Mengamati video mengenai membajak tanah pertanian menggunakan 

Garu 

d) Mengobservasi petani yang membajak tanah di sawah menggunakan 

Garu 
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e) Bersama kelompok siswa mengidentifikasi alat membajak tanah 

pertanian pada masa lalu  

f) Mempraktekkan dengan sungguh-sungguh penggunaan alat membajak 

tanah di sawah pada masa lalu  

g) Menganalisis penggunaan alat membajak tanah pertanian pada masa 

lalu melalui diskusi kelompok  

h) Siswa membuat rangkuman serta kesimpulan mengenai alat membajak 

tanah pertanian pada masa lalu  

3. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru melakukan: 

a) Masing-masing kelompok membuat laporan hasil diskusi mengenai 

alat membajak  tanah pertanian pada masa lalu 

b) Bersama kelompok siswa mempresentasikan hasil kinerja diskusi 

kelompok mengenai alat membajak  tanah pertanian pada masa lalu 

 

c. Penutup 

a) Bersama guru, siswa melakukan refleksi 

b) Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil kerja diskusi 

kelompok 

3. Pengamatan (observing) 

Tahap ini peneliti melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

guru dalam pembelajaran, kegiatan siswa selama proses pembelajaran sesuai 

dengan pendekatan STM dengan model group investigation dalam materi 

perkembangan teknologo produksi. Observasi ini dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan observasi ini 

dengan didampingi observer lain dari pihak sekolah. 
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4. Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi 

pada Siklus I. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan 

kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan 

serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk 

menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan dan 

sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pada siklus II. 

Siklus II akan dilaksanakan untuk perbaikan dari kelemahan pada siklus I. 

 

1.4.2 Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dirancang apabila siklus I belum berhasil mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus II 

merupakan penyempurnaan dari kelemahan atau kekurangan pada siklus 

sebelumnya. Pelaksanaan siklus II dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan yang 

terdiri dari: 

1. Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II ini sama dengan perencanaan 

pada siklus I yaitu menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dengan 

pokok bahasan mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya, lembar observasi siswa, 

lembar implementasi RPP, rubrik penilaian unjuk kerja siswa serta penilaian 

karakter siswa. Pada siklus II ini perencanaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus I. Tindakan pada siklus II ini 

disertai dengan penambahan/penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat 

mengatasi masalah pada siklus I atau dapat meningkatkan ketrampilan yang 

diinginkan. 
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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 dengan peneliti dibantu rekan sejawat di 

sekolah sebagai pengamat dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. 

 

3. Refleksi 

Refleksi dalam siklus II ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus I. 

Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari 

tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan serta hambatan-

hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan 

tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan. 

  

1.4.3 Pelaksanaan Siklus III 

 

1. Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan pada siklus III ini sama dengan perencanaan 

pada siklus II yaitu menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dengan 

pokok bahasan mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya, lembar observasi siswa, 

lembar implementasi RPP, rubrik penilaian unjuk kerja siswa serta penilaian 

karakter siswa. Pada siklus III ini perencanaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus II. Tindakan pada siklus III ini 

disertai dengan penambahan/penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat 

mengatasi masalah pada siklus II atau dapat meningkatkan ketrampilan yang 

diinginkan. 
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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 dengan peneliti dibantu rekan sejawat di 

sekolah sebagai pengamat dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. 

 

3. Refleksi 

Refleksi dalam siklus III ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus II. 

Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari 

tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan serta hambatan-

hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan 

tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan. 

 

3.5 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu 

data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan siswa dan guru, serta 

data kuantitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari skor yang diperoleh 

dari penilaian selama proses belajar. Penilaian data kualitatif pada 

penelitian ini menggunakan penilaian unjuk kerja siswa dan hasil laporan. 
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3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan acuan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik: 

a. Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa unjuk kerja 

belajar IPS. Penilaian unjuk kerja ini dilakasanakan pada saat proses 

kegiatan pembelajaran dengan mengamati aktifitas siswa dengan 

menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja. 

b. Teknik Observasi 

Observasi untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa 

dilakukan teknik observasi. Observasi dapat mengukur atau menilai unjuk 

kerja melalui pengisisan lembar rubrik penilaian unjuk kerja siswa dan 

lembar pengamatan kegiatan mengajar guru pada setiap pertemuan. 

Observasi dilakukan di kelas 4 SDN Semowo 01 oleh peneliti dengan 

bantuan guru lain. 

 

3.5.3 Instrumen Penelitian 

Lembar observasi untuk siswa yang digunakan untuk mengamati 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung sampai akhir 

pembelajaran, lembar observasi implementasi RPP, serta rubrik penilaian 

unjuk kerja, dan rubrik karakter siswa. 

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah terjadinya kenaikan 

penilaian unjuk kerja siswa selama proses belajar yang ditunjukkan dengan 

adanya kenaikan kriteria unjuk kerja siswa. Target kriteria IPS yang 

ditentukan yaitu kriteria unjuk kerja tinggi dan dicapai oleh minimal 90% 

dari seluruh siswa yang ada, dengan skor rata-rata siswa 90. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan secaradengan teknik analisis deskriptif  

setelah seluruh data yang akan diteliti telah terkumpul, data yang terkumpul 

berupa data kuantitatif dan kualitatif yang berupa skor hasil unjuk kerja 

siswa, skor karakter siswa, skor presentasi siswa. Proses analisis data 

dilakukan dengan penelitian berupa skor perolehan pada rubrik penilaian 

unjuk kerja siswa siklus I, siklus II dan siklus III dengan cara menghitung 

Nilai Akhir, Nilai Rata-Rata Kelas, Kriteria Ketuntasan, Persentase 

Ketuntasan. Data penilaian proses diperoleh dari hasil lembar observasi 

implementasi RPP dan lembar observasi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

 

 


