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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting  Penelitian. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas untuk mata 

pelajaran IPA yang dilaksanakan Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 

Geblog yang berlokasi di Desa Geblog, Kecamatan Kaloran, Kabupaten 

Temanggung. Kelas V SD Negeri Geblog pada Semester II Tahun Ajaran 

2011/2012 

SD Negeri Geblog berdasarkan lokasi termasuk wilayah Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V sebanyak 25 siswa 

terdiri dari laki-laki 18 siswa dan perempuan 7 siswa. Kondisi sosial ekonomi 

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

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

Pekerjaan orang tua/wali siswa ada yang pegawai negeri, pedagang, petani 

dan buruh tani. Sebagian besar pekerjaan orang tua siswa adalah petani 

sehingga merekatidak peduli terhadap pendidikan. Ada beberapa prestasi 

yang diraih oleh siswa SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung  terutama di  tingkat kecamatan baik di bidang akademik 

maupun non akademik. 

Jumlah kepala sekolah, guru, karyawan dan penjaga sekolah ada 12 

orang. Guru yang Sarjana 6 orang, yang sedang menempuh S1 sebanyak 3 

orang. Penulis mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan 

bekerja pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, 

peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat sesuai dengan 

profesi. (PTK). 
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Subyek penelitian adalah siswa kelas V  SD Negeri Geblog Kecamatan 

Kaloran Kabupaten Temanggung  Tahun Pelajaran 2011/2012 yang 

berjumlah 25 siswa, terdiri dari 16 laki-laki dan 9 perempuan. 

Adapun waktu penelitian yaitu : 

a. Perencanaan :  Bulan Januari 2012 

b. Pelaksanaan :  -    Siklus 1 pertemuan I bulan Pebruari 2012 

- Siklus 1 pertemuan II bulan Pebruari 2012 

- Siklus 2 pertemuan I bulan Maret 2012 

- Siklus 2 pertemuan II bulan Maret 2012 

c. Pelaporan :   Pembuatan laporan dan pelaporan PTK di bulan April 

    2012 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Pembelajaran 

Hasil Belajar : Besarnya skor yang diperoleh dari tes formatif yang 

dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran. 

3.2.2 Variabel Tindakan  

Metode demonstrasi : metode pembelajaran yang menyajikan bahan 

ajar sesuai apa adanya baik berupa gambar ataupun tiruan bendanya 

secara langsung yang menuntut siswa untuk dapat memecahkan 

masalah, berfikir kritis, mengumpulkan dan menganalisis data, dan 

menarik kesimpulan. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Guru menunjukkan gambar peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia  kepada siswa dan menerangkannya kemudian siswa 

diminta mengamati. 

b. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok kemudian diberi 5 gambar 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan berbeda-beda. 

c. Siswa memecahkan masalah dengan cara berdiskusi 

mengumpulkan data terkait gambar peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia sesuai pembagian kelompoknya. 
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d. Siswa secara berkelompok menganalisa dan membuat hipotesa data 

terkait gambar peristiwa alam yang terjadi di Indonesia sesuai 

pembagian kelompoknya. 

e. Salah satu perwakilan dari siswa maju kedepan untuk 

mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok. 

f. Siswa dibimbing guru mengambil kesimpulan terkait gambar 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

3.3 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan model spiral dari Kemmis dan Mc.Taggart 

(dalam Suharsimi Arikunto, 2010 : 132) membagi prosedur penelitian 

tindakan dalam 3 tahap kegiatan dalam satu putaran (siklus) yaitu 

perencanaan – perlakuan dan pengamatan - refleksi. Model Kemmis dan 

Taggart dapat disimak pada gambar 3.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTK Model Spiral dari C. Kemmis S. dan Mc.Taggart, R 

Rancangan penelitian tersebut bila digambarkan adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan I 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi I 

3. Refleksi I 

4. Rencana II 

5. Implementasi Tindakan dan Observasi II 

6. Refleksi II 
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Prosedur  Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral dari C. Kemmis S. dan 

Mc. Taggart, R. 

1. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan 

perangkat pembelajaran, meliputi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) tentang peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia, media yang digunakan meliputi buku paket Rositawaty. 

S – Muharram Aris BSE Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI 

kelas IV. – Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008. Halaman 125-134 dan alat peraga, perangkat 

evaluasi yang meliputi rubrik penilaian dan butir-butir soal (lihat 

lampiran 3), serta lembar observasi pelaksanaan RPP (lampiran 1). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam siklus ini dibuat 

untuk empat kali pertemuan dalam 4 jam. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi I 

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 penulis dibantu teman 

sejawat di sekolah penulis dan waktunya bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. 

3. Refleksi I 

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 2 akan dilaksanakan jika Siklus 1 belum tuntas. 
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4. Perencanaan Tindakan II 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sama dengan 

Siklus 1 yaitu penyusunan perangkat pembelajaran meliputi RPP, 

Lembar Penilaian, media dan alat peraga serta lembar observasi. 

RPP dalam siklus ini dibuat untuk dua kali 4 jam pelajaran. 

Namun dalam Siklus 2 ini perencanaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi pada Siklus I. Tindakan pada 

Siklus 2 ini disertai dengan penambahan/penyesuaian kegiatan 

yang diperkirakan dapat mengatasi masalah pada Siklus 1 atau 

dapat meningkatkan ketrampilan yang diinginkan. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi II 

Kegiatan pada tahap ini adalah menerapkan RPP yang telah 

disusun. Dalam kegiatan in dilakukan oleh penulis dibantu rekan 

sejawat di sekolah penulis dan waktunya bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan.  

2. Refleksi  

Refleksi dalam Siklus 2 ini dilakukan sama seperti refleksi pada 

Siklus I.  

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 siswa dan guru, dan data kuantitatif adalah data yang 

diperoleh langsung dari skor yang diperoleh dari tes formatif dan 

rubrik penilaian unjuk kerja. Teknik pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian tindakan ini adalah teknik tes. 
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3.4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

tindakan ini adalah teknik tes dan non tes yang terdiri dari: 

a. Tes 

 Tes berbentuk pilihan ganda, digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa setelah diberi pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi. 

b. Observasi  

Digunakan untuk mendapat data tentang pengajaran guru 

didalam kelas serta keaktifan siswa, sehingga bisa dilihat di 

dalam pelaksanaan pembelajaran benar-benar sesuai dengan 

kondisi dan proses yang diharapkan. Observasi dilakukan 

terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi. 

Tabel 3.1.  

Kisi-Kisi Butir Soal 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Indikator Soal Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

7.6. 

Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

 

Bumi dan 

Alam Semesta 

 

 

Peristiwa Alam 

di Indonesia        

 

o Siswa Memahami 

bahwa peritiwa alam 

ada yang dapat di 

cegah dan ada yang 

tidak dapat dicegah 

 

o Menyebutkan aktivitas 

alam 

- Gempa bumi 

- Tsunami 

- Gunung meletus 

- Banjir 

- Tanah longsor 

 

 

Tes Uraian  

 

1,  2, 

 

3,  4, 

 

5,  6, 

 

7,  8, 

 

9,  10. 
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3.5 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila terjadi kenaikan 

hasil belajar yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan skor hasil belajar 

siswa. Target KKM IPA ≥ 75 dicapai dan dicapai oleh minimal 80% dari 

seluruh siswa yang ada, dengan skor rata-rata 90.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan teknik statistik sederhana yakni 

teknik diskriptif komparatif yakni teknik statistic dengan membandingkan 

skor antar siklus, mean, skor minimal, maksimal dan persentase. 


