
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngurensiti 02 Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati pada semester I Tahun 2011/2012.  

Subyek penelitian ini yang pertama adalah siswa kelas VI SD Negeri 

Ngurensiti 02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 

12 siswa perempuan dengan jumlah seluruhnya yaitu 20 siswa. Siswa kelas VI 

memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat kecerdasan 

ini dikarenakan perbedaan latar belakang mereka yang berbeda. Latar belakang 

siswa yang berasal dari keluarga yang berbeda mengakibatkan tingkat 

kecerdasan dan pola berpikir siswa menjadi berbeda. Selain latar belakang 

mereka yang berbeda kebanyakan siswa memiliki minat belajar yang rendah.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel bebas (variabel pengaruh) adalah variabel independent yang 

memungkinkan munculnya variabel-variabel lain, sedangkan variabel terikat 

(variabel terpengaruh) adalah variabel dependent yang merupakan akibat dari 

variable bebas (Arkan, 2008:4). 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas atau variabel pengaruh yaitu penggunaan kartu bilangan  

dan variabel terikat atau variabel terpengaruh adalah hasil belajar.  

Variabel Y dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah 

besarnya skor yang diperoleh siswa dari hasil tes, hasil tugas (PR) dan diskusi. 

Variabel tindakan dalam penelitian ini yang merupakan variabel 

pengaruh X adalah penggunaan media realita. Penggunaan media realita pada 

pembelajaran yang dimaksudkan adalah  pembelajaran IPA tentang ciri-ciri 

khusus tumbuhan dengan menggunakan tumbuhan asli dengan langkah 

menyimak bacaan, melihat langsung tumbuhan asli dan mengevaluasi 

tumbuhan asli 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model spiral dari  Kemmis 

dan Mc. Taggart (Mujiman, 2007:34) dengan 3 tahapan atau rangkaian yaitu; 1) 

perencanaan tindakan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action) dan 

pengamatan (observation), dan 3) refleksi (reflection). Tiga tahapan tersebut 

merupakan 1 siklus. Dalam penelitian ini dilakukan 2 siklus. Adapun tahapan 

siklus tersebut disajikan melalui gambar 3.1 berikut ini. 

                  

Gambar 3.1 PTK Model Spiral dari Kemmis S. dan Mc.Taggart, R. 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti membuat suatu rencana 

tindakan penelitian untuk siklus I dengan menyusun skenario pembelajaran. 

Dalam skenario ini dicoba mengunakan tumbuhan nyata yang dibawa peneliti 

kedalam kelas untuk pembelajaran ciri-ciri khusus tumbuhan. Dan pada siklus 

II peneliti mengajak siswa keluar kelas untuk meneliti langsung tumbuhan yang 

ada disekitar kelas. 

Teknis pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam dua siklus yaitu siklus I 

dan siklus II. 



 

Tahapan kegiatan dalam setiap siklus sebagai berikut:  

Perencanaan tindakan 

Pemberian tindakan pada siklus 1 didasarkan pada hasil observasi awal. 

Observasi awal dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian ini dilaksanakan, 

maksudnya untuk mendapatkan data-data awal yang ada di lapangan (tempat 

penelitian). Data-data inilah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk 

menentukan tindakan yang harus dilakukan pada langkah-langkah selanjutnya.  

Dari hasil observasi awal dilakukan perencanaan awal sebagai berikut: 

(1) mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam 

pembelajaran; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) menyiapkan materi 

pelajaran yang akan dipecahkan; (4) menyiapkan alat dan bahan; (5) merancang 

pembelajaran dengan media realita dan menyiapkan RPP; (6) membuat lembar 

observasi untuk melihat kondisi pembelajaran di kelas; (7) membuat lembar 

kerja dan tes untuk melihat hasil yang telah dilakukan.   

 

Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 

Tahap pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah implementasi 

RPP dan observasi.  Dalam 1 RPP dirancang terdiri dari 2 pertemuan. Proses 

tindakan siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal 

yang telah dilakukan yaitu: (1) melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media realita; (2) menilai pelaksanaan pembelajaran bagi guru 

melalui lembar observasi yang sudah dibuat pada perencanaan awal; (3) 

melakukan tes formatif untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran tiap siklus. 

Proses pengamatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan 

memberikan lembar observasi kepada observer. Pengisian lembar observasi 

dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Dan observasi meliputi 

observasi tentang aktivitas guru pada saat pembelajaran berlangsung. 

Refleksi 



Kegiatan refleksi dilakukan untuk memahami dan memaknai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses hasil yang diperoleh akibat tindakan yang 

dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan yang 

berkaitan dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama tindakan 

berlangsung. Kelebihan akan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan akan 

diperbaiki pada siklus 1.  

 

3.3.1 Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan tindakan 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran Siklus I dilakukan melalui 

hasil refleksi terhadap hasil observasi awal mata pelajaran IPA di kelas 

VI, maka dengan bantuan teman sejawat /observer  melakukan identifikasi 

dan analisis permasalahan. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan guru 

akan melakukan perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada: (1) 

Ketrampilan guru dalam menggunakan media realita; (2) Perubahan 

penguasaan materi pembelajaran oleh siswa selama menerima 

pembelajaran; (3) Perubahan nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA. Tahapan perencanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Peneliti menyusun RPP sesuai permasalahan dan dikonsultasikan 

dengan guru IPA yang bersangkutan dan dosen pembimbing. RPP 

disusun sesuai dengan media pembelajaran yang akan digunakan 

yakni penggunaan media realita. Adapun langkah-langkah 

pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

a.    siswa menyimak materi pembelajaran secara berkelompok,  

b. siswa mengamati langsung tumbuh-tumbuhan asli, 

c.    siswa diminta untuk melakukan evaluasi tentang ciri-ciri tumbuhan 

yang ada,  

d. siswa mempresentasikan materi dengan menunjukkan bagian-

bagian dari tumbuhan dan kemudian menyimpulkannya,  

e.    siswa bersama guru membahas hasil presentasi. 



2.   Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menyiapkan media realita 

berupa tumbuhan. Peneliti menyusun LKS sesuai dengan materi dan 

telah dikonsultasikan dengan guru IPA dan dosen pembimbing, 

bertujuan untuk memandu siswa dalam memahami materi dan 

mengerjakan soal.  

3.  Menyusun dan menyiapkan lembar observasi 

Lembar observasi yang disusun adalah lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran dan lembar observasi aktifitas siswa.  Lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Lembar observasi 

aktifitas siswa disusun berdasarkan pada aspek-aspek aktifitas yang 

akan diamati. 

4. Menyusun soal tes 

Peneliti menyusun soal tes yang akan diberikan pada akhir siklus. Soal 

tes disesuaikan dengan kisi-kisi yang telah dipersiapkan. 

 

Pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

Pada tahap ini guru melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun dengan tahapan seperti telah tersebut pada 

perencanaan tindakan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan bersifat 

fleksibel artinya terbuka pada perubahan sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Selama pelaksanaan pembelajaran, teman sejawat melakukan 

pengamatan terhadap tingkah laku guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran tersebut antara lain : 

1. Kegiatan Awal 

a.   Kegiatan membuka pelajaran 

b. Melaksanakan apersepsi, yaitu pertanyaan tentang materi pelajaran 

sebelumnya. 

c.   Memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang  ada 

kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan 



d. Mengemukakan tujuan pelajaran dan berbagai kegiatan yang akan 

dikerjakan dalam mencapai tujuan pelajaran itu. 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari 

b. Membentuk kelompok 

c.    Mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok 

atau langsung kepada semua siswa 

d. Mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan 

mengakhiri kegiatan kerja kelompok. 

e.    Mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator selama 

siswa melakukan kerja kelompok. 

Pertemuan  klasikal  untuk  pelaporan  hasil  kerja kelompok, 

pemberian balikan dari kelompok lain atau dari guru. 

3. Kegiatan Penutup 

a.    Meminta siswa merangkum isi pelajaran yang telah dikaji melalui 

aktivitas kelompok. 

b. Melakukan evaluasi hasil dan proses 

c.    Melaksanakan  tindak  lanjut   

 

Observasi atau pengamatan dilakukan selama pelaksanaan tindakan 

sebagai upaya untuk mengetahui proses pembelajaran dan aktifitas siswa 

dalam pembelajaran IPA menggunakan media realita. 

Dalam melaksanakan observasi, peneliti dibantu oleh observer/ 

pengamat yang turut dalam mengamati pelaksanaan pembelajaran. Pada 

tahap ini dilakukan pengamatan proses tindakan, hasil tindakan, situasi 

tempat tindakan, dan kendala-kendala tindakan. Pengamatan dilakukan 

untuk mengetahui kesesuaian tindakan dengan rencana tindakan yang 

disusun sebelumnya dan aktifitas siswa dalam memecahkan soal/masalah. 

Pengamatan tingkah laku pada peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan yaitu: 

(1) Temuan-temuan tingkah laku yang diamati merupakan bahasan yang 



akan diteliti sebagai pendukung keberhasilan penelitian; (2) Pengamatan 

yang dilakukan untuk mengamati tingkah laku guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dilakukan oleh observer dengan menggunakan 

lembar pengamatan. Analisis skor diperoleh dari hasil tes tertulis yang 

dilakukan siswa diperlukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

siswa. Berdasarkan KKM yang telah ditentukan sekolah maka  70 

menyatakan siswa telah berhasil mencapai standar ketuntasan belajar, 

sedangkan skor < 70 menyatakan bahwa siswa belum mencapai standar 

ketuntasan. 

 

Refleksi 

Refleksi berupa diskusi antara peneliti, guru IPA yang 

bersangkutan, dan juga pengamat. Refleksi dilakukan dengan meninjau 

hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, observasi aktifitas 

pemecahan masalah, dan catatan lapangan. Berdasarkan observasi akan 

tampak hambatan dan kesulitan selama pembelajaran, sehingga dapat 

dilakukan evaluasi untuk mencari solusinya. Refleksi dilakukan setelah 

pembelajaran. Apabila hasilnya masih belum memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yakni lebih dari atau sama dengan (≥) 70, 

maka penelitian dilanjutkan pada siklus II melalui proses perbaikan 

pembelajaran. 

 

3.3.2  Pelaksanaan Siklus II  

Perencanaan Tindakan 

Tahap kerja pada siklus II seperti tahap kerja pada siklus I. Dalam 

hal ini rencana tindakan pada siklus II dilakukan berdasarkan refleksi 

siklus I. Kegiatan-kegiatan pada siklus II dimaksudkan sebagai 

penyempurnaan /perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

Tahapan pada siklus II meliputi: Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

pada siklus II melalui hasil refleksi terhadap pembelajaran siklus I 

pelajaran IPA di kelas VI.  Penulis dalam melaksanakan perbaikan 



pembelajaran, terlebih dahulu menyusun : (1) RPP;  (2) Menyusun LKS, 

(3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi, (4) Menyusun soal tes. 

 

Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan di kelas VI SDN 

Ngurensiti 02 Wedarijaksa Pati. Dengan menggunakan instrumen 

penelitian, teman sejawat melakukan pengamatan perilaku guru pada 

waktu menyampaikan materi. 

Pengamatan tingkah laku guru yang dilakukan oleh peneliti selama 

proses pembelajaran menggunakan lembar pengamatan. Temuan-temuan 

tingkah laku yang diamati merupakan bahasan yang akan diteliti sebagai 

pendukung keberhasilan penelitian. Analisis skor diperoleh dari hail tes 

tertulis yang dilakukan siswa diperlukan untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar siswa. Berdasarkan KKM yang telah ditentukan sekolah, maka 

skor yang memperoleh lebih atau sama dengan (  )70 menyatakan siswa 

telah berhasil mencapai standar ketuntasan belajar, sedangkan nilai < 70 

menyatakan bahwa siswa belum mencapai standar ketuntasan. 

 

Refleksi  

Refleksi siklus II menekankan pada hasil observasi yang digunakan 

untuk melihat apakah solusi permasalahan pada refleksi siklus I ada 

hasilnya atau tidak. Selain itu, refleksi pada siklus II digunakan untuk 

membandingkan hasil antara siklus I dan siklus II. Pembandingan 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan pada kemampuan 

menyimak dan menggunakan media realita dari siklus I ke siklus II. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kolaboratif dan 

partisipatif,  karena adanya kerjasama antara peneliti dengan teman sejawat di 

kelas VI SDN  Ngurensiti 02 Wedarijaksa Pati. Penelitian ini ditujukan untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran IPA, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Di samping itu, penelitian yang berbasis kolaboratif, dalam 



pelaksanaan penelitian dilakukan melalui kerja sama dengan guru bidang studi 

IPA yang selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang optimal melalui cara 

dan prosedur yang efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang 

berulang dengan revisi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran IPA.  

Peneliti berperan sebagai guru untuk melakukan tindakan pembelajaran 

sesuai perencanaan tindakan yang dibuat. Peneliti selalu bekerja sama dengan 

guru bidang studi IPA mulai dari: 1) dialog awal; 2) perencanaan tindakan; 3) 

pelaksanaan tindakan dan pemantauan (observasi); 4) perenungan (refleksi) 

pada setiap tindakan yang dilakukan; 5) penyimpulan hasil berupa pengertian 

dan pemahaman (evaluasi). Penelitian ini mengarah pada model penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan alasan melakukan tindakan tertentu 

agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas.  

 

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

dalam hal ini adalah siswa kelas VI SDN Ngurensiti 02 Wedarijaksa Pati.  

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan 

teknik tes. 

Observasi, digunakan untuk memperoleh data hasil kegiatan belajar 

mengajar guru dengan siswa (aspek afektif) di kelas.  

Tes, digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa (aspek 

kognitif) yang dilakukan setelah tindakan dengan media realita. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tes yang pelaksanaannya pada setiap 

siklus di akhir pembelajaran melalui tes tertulis. 

3.4.3 Instrumen Penelitian 



Instrumen  dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan butir-

butir soal.  

 

3.5 Indikator Kinerja 

Pada penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 75% 

berhasil tuntas dengan perolehan nilai ≥70 yakni skor standar ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan pada awal tahun pelajaran 2011/2012. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komperatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal atau persiklus, yaitu 

siklus I dan Siklus II. Sedangkan untuk data kualitatif dianalisis menggunakan 

deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap 

siklus. Analisis data terhadap hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut. 

Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa hasil 

belajar per siklus dengan cara prosentase yaitu dengan cara menghitung 

peningkatan ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa tersebut 

mampu mencapai skor minimal 70 dan ketuntasan klasikal, jika siswa yang 

memperoleh  ≥70 ini jumlahnya mencapai 75% dari jumlah seluruh siswa dan 

masing-masing dihitung dengan menggunakan rumus: analisis tersebut 

dilakukan dengan menghitung ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal 

dengan rumus sebagai berikut: 

                                              

Jumlah nilai siswa 

Ketuntasan individual = 
_____________________________

 x 100% 

                                          Jumlah nilai maksimal  

 

                                        Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Ketuntasan klasikal  = 
__________________________________________

 x 100% 

                                             Jumlah seluruh siswa 

 




