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BAB III 
METODE PENELITIAN 

  
3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dengan materi pokok pengukuran waktu, yaitu penggunaan alat 
ukur waktu dengan satuan jam tiruan dilaksanakan pada siswa kelas II SDN Jatimulyo 
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Penelitian dilakukan terhadap 28 siswa yang 
terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

 Sebagian besar pekerjaan oreng tua siswa adalah pedagang, karyawan 
pabrik, dan petani. Rata-rata waktu yang digunakan untuk memperhatikan tentang 
pendidikan anaknya kurang. Mereka beranggapan bahwa masalah pendidikan adalah 
urusan sekolah, sehingga hampir setiap hari ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, 
kadang ada yang terlambat ke sekolah. Ini merupakan masalah besar yang rata-rata 
dihadapi oleh guru di Sekolah Dasar. 

Diantara 28 siswa, ada 2 siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 
dari guru, karena kedua siswa tersebut kurang dapat menerima pelajaran dengan baik. 

 
3.2 Variabel yang Diteliti 

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar dapat 
diketahui dari skor yang diperoleh siswa atau nilai yang diperoleh telah memenuhi 
KKM yang ditentukan yaitu 75% siswa tuntas. 

2. Variabel proses dalam penelitian ini adalah penggunaan metode demonstrasi, 
sedangkan variabel outputnya adalah hasil belajar matematika tentang 
menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam. 
 

3.3 Sumber Data dan Tehnik Memperoleh Data 
 Sumber data diperoleh dari observer ( guru kelas ), hasil tes, serta 
dokumentasi selama proses pembelajaran. 
   Tehnik pengumpulan data melalui observasi dan tes hasil belajar siswa untuk 
mengetahui kemampuan mengukur waktu dengan satuan jam selama proses 
pembelajaran.  
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Tabel 1. Kisi – Kisi Hasil Belajar 

Kompentensi Dasar Indikator Item Soal Jumlah 

Menggunakan alat 
ukur waktu 

- Menyebutkan pukul 
tertentu 

- Menempatkan jarum 
panjang dan pendek 

- Menunjukkan pukul 
tertentu dengan 
model jam tiruan 

- Menentukan pukul 
tertentu 

1 , 2 
 

1 , 2 
 
 

1 , 2 
 
 

1 , 2 

2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 Jumlah item soal 8 8 

 
3.4 Analisis Data 
  Agar data yang dikumpulkan menjadi bermakna dan dapat digunakan sebagai 

dasar penentu keberhasilan, data perlu diolah dan dianalisis. Data – data yang berupa 
angka ( data kuantitatif ) diolah untuk mencari rata-rata, data tertinggi, data terendah,  
jumlah anak yang tuntas, dan prosentase ketuntasan pembelajaranya. Data kuantitatif 
diolah dengan menghitung presentase dari data-data yang sejenis. Dari hasil 
observasi bisa dilihat perubahan/kemajuan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru maupun hasil belajar yang diperlihatkan peserta didik sebagai hasil dari 
pembelajaran yang dilakukan. 

 
3.4.1  Indikator Kinerja 
  Indikator keberhasilan penelitian adalah  harapan terjadinya kenaikan hasil 

belajar yang ditunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata kelas. 
  Pada penelitian ini ditargetkan nilai rata-rata kelas 78.7 atau 90% dari siswa 

tuntas. Penelitian ini berhenti apabila 90% dari siswa tuntas. 
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3.5 Rencana Tindakan 
  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan dua siklus dan masing-

masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Untuk setiap kali pertemuan membutuhkan 
waktu 2 x 35 menit. Siklus I dan II menggunakan metode demonstrasi pada kegiatan 
bagian inti pembelajaran. 

  Setiap siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan, yaitu: perencanaan, implementasi 
tindakan,  pengamatan, dan refleksi. 

 
3.5.1 Rencana Pembelajaran Awal 

a. Perencanaan 
 Rencana kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan pada hari Senin, 
31 Oktober 2011 di SDN Jatimulyo, Kecematan Wedarijaksa, Kabupaten Pati 
dibantu oleh Sulistiyani, S.Pd,SD sebagai pengamat dan didukung oleh Kepala 
Sekolah kemudian dikonsultasikan kepada Dosen pembimbing yang hasilnya 
berupa Rencana Pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 
 Pembelajaran dilaksanakan pada hari Selasa, 1 November 2011, pukul 07.00 
– 08.10 di SDN Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Dalam 
pelaksanaan ini dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat. 
Instrument yang digunakan berupa  Rencana Pembelajaran, lembar observasi, 
lembar kerja, tes formatif, lembar analisis tes formatif yang sudah dirumuskan 
sebelumnya. 
Adapun cara pelaksanaanya melalui tahap sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal 
a. Mengawali pelajaran dengan berdoa, mengabsen siswa dan 

memusatkan perhatian siswa. 
b. Guru mengadakan absensi dengan mengajukan pertanyaan. 
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru menyampaikan materi secara singkat. 
b. Guru membagi lembar kerja kemudian membimbing siswa berdiskusi. 
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c. Guru dan siswa membahas hasil diskusi dan membuat kesimpulan. 
3. Kegiatan Akhir 

a. Guru memberi tes formatif untuk mengukur pemahaman siswa. 
b. Mengoreksi dan menganalisis hasil tes. 
c. Guru memberi tindak lanjut. 

 
c. Pengamatan / Observasi Proses 

 Pengamatan dilaksanakan pada hari  Selasa, 1 November 2011 dilakukan 
oleh penulis dibantu teman sejawat sebagai pengamat dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Melakukan observasi/pengamatan dengan cara mengambil gambar 
selama pelaksanaan pembelajaran. Observasi inin dilakuakn untuk mnegamati 
dan mengumpulkan data dari penggunaan metode demonstrasi, serta ada 
tidaknya hambatan-hambatan yang mengganggu proses pembelajaran yang 
mengakibatkan ketidaktuntasan siswa terhadap hasil belajar. 

 
d. Refleksi 

 Refleksi dilakukan pada hari Selasa, 1 November 2011. Instrument yang perlu 
dievaluasi antara lain: Pelaksanaan Pembelajaran, hasil tes formatif, hasil 
observasi dan hasil analisis hasil tes formatif. Dalam pelaksaan ini dibantu oleh 
teman sejawat guru SDN Jatimulyo setempat sebagai pengamat. 
 Hasilnya dari 28 siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran hanya 13 
siswa dan yang belum menguasai 15 siswa. Jadi yang sudah tuntas baru 
mencapai 46% dan belum tuntas 54%. Oleh karena itu langkah perbaikan harus 
dilaksanakan karena tingkat perbaikan baru mencapai 46%. 

1. Kelebihan pembelajaran awal. 
Penggunaan alat peraga dapat membuat anak menjadi antusias dalam 
pembelajaran. 

2. Kekurangan pembelajaran awal. 
a. Siswa kurang berminat dan kurang antusias dalam menerima 

pelajaran. 
b. Siswa bersikap masa bodoh dengan soal yang diberikan. 
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c. Guru kurang tanggap dengan siswa yang pasif dalam kegiatan tanya 
jawab. 

 
3.5.2 Siklus I 

a. Perencanaan 
 Rencana perbaikan pembelajaran siklus I dilaksanakan Senin, 7 November 
2011. Penulis berupaya memotivasi siswa  sehingga terdorong untuk 
berpartisipasi aktif dan kreatif dalam diskusi kelompok. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan ketrampilan mengidentifikasi dan menggunakan jenis sumber 
energy untuk kebutuhan sehari-hari. 
Pada pelaksanaan siklus I ini tindakan yang direncanakan adalah: 

1. Menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami siswa 
kelas II. 

2. Mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat. 
3. Menyempurnakan lembar kerja. 
4. Meminta siswa melakukan kegiatan yang mengukur waktu dengan 

menggunakan satuan jam. 
5. Membimbing aktifitas belajar siswa supaya lebih kreatif dan mampu 

mengajukan pertanyaan. 
6. Membuat lembar pengamat/observasi siswa dan guru. 
7. Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui daya serap siswa dalam 

memahami dan menguasai materi. 
 

b. Pelaksanaan 
 Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 2011, pukul 07.00 – 
08.10 di SDN Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Dalam 
pelaksanaan ini dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat. 
Instrument yang digunakan berupa  Rencana Pembelajaran, lembar observasi, 
lembar kerja, tes formatif, dan lembar analisis. 
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Adapun cara pelaksanaanya melalui tahap sebagai berikut: 
1. Kegiatan Awal 

a. Mengawali pelajaran dengan berdoa, mengabsen siswa dan 
memusatkan perhatian siswa. 

b. Guru mengadakan absensi dengan mengajukan pertanyaan. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru melaksanakan demonstrasi, siswa menyebutkan pukul tertentu 

berdasarkan letak jarum jam panjang dan jarum pendek yang ditunjukkan 
guru pada jam tiruan. 

b. Guru bersama siswa mendemonstrasikan tentang jam dinding. Siswa 
menempatkan jam tiruan yang ditunjuk oleh guru. 

c. Siswa bersama guru membahas LKS dan menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

3. Kegiatan Akhir 
a. Guru memberi tes formatif untuk mengukur pemahaman siswa. 
b. Mengoreksi dan menganalisis hasil tes. 
c. Guru memberi tindak lanjut. 
 

c. Pengamatan / Observasi Proses 
 Pengamatan dilaksanakan pada hari Kamis, 10 November 2011 dilakukan 
oleh penulis dibantu teman sejawat sebagai pengamat dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Setelah diskusi dengan teman sejawat berdasarkan analiasis dan 
lembar observasi, dapat dikumpulkan hasil sebagai berikut: 

1. Siswa masih belum bisa mendemonstrasikan cara menggunakan waktu 
dengan satuan jam. 

2. Guru hanya memperhatikan siswa yang diberi tugas saja. 
3. Dalam tanya jawab guru belum mengoptimalkan semua siswa. 
4. Penggunaan alat peraga yang masih kurang. 
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d. Refleksi 

 Refleksi dilakukan pada hari Kamis, 10 November 2011. Instrument yang 
perlu dievaluasi antara lain: Pelaksanaan Pembelajaran, hasil tes formatif, hasil 
observasi dan hasil analisis hasil tes formatif. Dalam pelaksanaan ini dibantu oleh 
teman sejawat guru SDN Jatimulyo setempat sebagai pengamat. 
 Hasilnya dari 28 siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran hanya 18 
siswa dan yang belum menguasai 10 siswa. Jadi yang sudah tuntas baru 
mencapai 68% dan belum tuntas 32%. Meskipun pada langkah perbaikan siklus I 
ada kenaikan dibandingkan pembelajaran awal namun belum memenuhi standar 
ketuntasan, maka perlu dilakukan perbaikan pembelajaran. 

1. Kelebihan siklus I 
a. Pertanyaan yang disusun secara jelas dan singkat dapat membantu 

siswa untuk lebih mudah memahami pelajaran. 
b. Pemberian motivasi dan sanjungan sangat membantu anak untuk 

lebih bersemangat dalam belajar dan berani bertanya. 
2. Kekurangan siklus I 

a. Walaupun sudah memperbaiki proses pembelajaran namun masih 
ada siswa dari 28 siswa yang belum mencapai standar ketuntasan. 

b. Walaupun penggunaaan waktu sudah sesuai dengan target dalam 
RPP ternyata masih belum cukup, maka perlu lebih efektif lagi agar 
semua program yang sudah direncanakan dapat tercapai secara 
maksimal. 

 
3.5.3 Siklus II 

a. Perencanaan 
 Pada rencana perbaikan silus II penulis berupaya untuk memberikan motivasi 
belajar pada siswa, sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 
diskusi kelompok untuk meningkatkan ketrampilan dalam mendemonstrasikan 
cara menggunakan waktu dengan satuan jam. 
Adapun tindakan yang direncakan pada siklus II ini adalah: 
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1. Menyusun skenario pembelajaran. 
2. Menyiapkan alat peraga. 
3. Memberi kesempatan bertanya pada siswa yang belum menguasai 

materi. 
4. Membagi tugas masing-masing kelompok. 
5. Menyiapkan lambar pengamatan/observasi aktivitas siswa dan guru. 
6. Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui daya serap siswa dalam 

memahami dan menguasai materi. 
 

b. Pelaksanaan 
 Siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 24 November 2011 pukul 07.00 – 
08.10 di SDN Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Dalam 
pelaksanaan siklus II dibantu teman sejawat sebagai pengamat dan teman 
diskusi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah: 

1. Kegiatan Awal 
a. Mengawali pelajaran dengan berdoa, mengabsen siswa dan 

memusatkan perhatian siswa. 
b. Guru mengadakan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

mengulang pelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru melaksanakan demonstrasi, siswa menyebutkan pukul tertentu 

berdasarkan letak jarum jam panjang dan jarum pendek yang ditunjukkan 
guru pada jam tiruan. 

b. Guru bersama siswa mendemonstrasikan tentang jam dinding. Siswa 
menempatkan jam tiruan yang ditunjuk oleh guru. 

c. Siswa bersama guru membahas LKS dan menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

3. Kegiatan Akhir 
a. Guru memberi tes formatif untuk mengukur pemahaman siswa. 
b. Guru menganalisis hasil tes. 
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c. Guru memberi tindak lanjut. 
 

c. Pengamatan / Observasi Proses 
 Pengamatan dilaksanakan pada hari Kamis, 24 November 2011 dilakukan 
oleh penulis dan dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat dalam 
pelaksanaan pembelajaran. Setelah didiskusikan dari lembar observasi, analisis 
dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran pada siklus II sudah dianggap 
tuntas karena tingkat kesuksesan siswa sudah mencapai 93% atau dalam kata 
lain sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh penulis. 
 

d. Refleksi 
 Refleksi siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 24 November 2011. 
Instrument yang direfleksikan adalah hasil tes formatif, lembar observasi dan hasil 
analisis. Dalam pelaksanaan ini penulis dibantu oleh teman sejawat. 
 Hasilnya dari 28 siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran ada 26 
siswa dan 2 siswa yang belum menguasai dan pembelajaran sudah dianggap 
berhasil, selesai di siklus II sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan pembelajaran 
lagi. Karena pada indikator kinerja sudah ditargetkan apabila 90% dari siswa 
sudah tuntas penelitian ini berhenti atau sudah selesai. 

 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


