
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Setting Penelitian 

Tempat pelaksanaan adalah SD Negeri Margorejo di desa Margorejo Kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati yang merupakan wilayah yang jauh dari kota. Sebagian besar 
orang tua mereka bekerja sebagai buruh pabrik karena desa Margorejo dekat dengan lokasi 
Pabrik Rokok Jarum dan Pabrik Kacang Garuda, sebagian lagi bekerja sebagai petani.  

Subjek penelitian Tindakan Kelas ini adalah Siswa Kelas II Semester II SD Negeri 
Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012.Siswa kelas VI 
tahun 2011/2012  berjumlah  24 siswa terdiri dari14 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. 

3.2 Variabel yang Akan Diteliti 
3.2.1 Metode demonstrasi sebagai variabel bebas (x) 
         Metode demonstrasi  merupakan metode perbuatan sengaja yang ditujukan  denganperasa  
         an tindakan proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain secara langsung  

pada objeknya . Siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan demonstrasi sehingga mem-                                                      
berikan kemungkinan yang besar bagi siswa memperoleh pengalaman-pengalaman langsung Peluang 
keterlibatan  siswa  memberikan  kesempatan  siswa  mengembangkan kecakapan hidup (Life Skill) dan 
memperoleh pengakuan dan penghargaan dari teman-temannya. Memudahkan pemusatan perhatian 
siswa  kepada hal-hal yang dianggap  penting, sehingga para siswa akan benar-benar memberikan 
perhatian siswa lebih mudah dipusatkan kepada proses belajar dan tidak menuju kepada orang lain. 
 

 3.2.2 Hasil belajar IPA sebagai variabel terikat (y) 
                Hasil belajar IPA adalah hasil belajar yang dicapai peserta didik dalam Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu atau 
program tertentu. Hasil belajar tersebut berupa kemampuan – kemampuan baru yang meliputi pola 
perbuatan, nilai, makna, sikap, apresiasi, kecakapan, dan ketrampilan yang berguna untuk memecahkan 
permasalahan dalam mata pelajaran IPA khususnya dan masalah sosial pada umumnya Hasil belajar 
siswa berupa tingkat pemahaman atau kompetensi  siswa yang diperoleh  



dari hasil belajar dengan memberikan skor atau nilai. Hasil belajar IPA merupakan variabel out 
put sebagai hasil pembelajaran. Sebagai variabel input adalah siswa kelas II dan guru dengan 
karakteristik siswa cara berfikir kongkrit dan karakteristik guru kurang optimis dalam mengajar.  
 

3.3 Rencana Tindakan 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri  

dari dua siklus. Langkah-langkah dalam tiap siklus terdiri dari : (1) Perencanaan (Planning), (2) 
Tindakan dan Observasi, (3) Refleksi (Reflecting) 

 
3.3.1 Siklus I  

a. Perencanaan (Planning)  
     Yang meliputi: (i) menyusun promes dan silabus, (ii) menyusun kisi-kisi soal, (iii) menyusun 

skenario pembelajaran kooperatif (RPP), (iv) membuat LKS pembelajaran kooperatif, (v) 
menyiapkan media pembelajaran, (vi) menyusun soal ulangan harian, (vii) menyiapkan 
instrumen observasi.  

b. Pelaksanaan dan Observasi  
            Yang meliputi langkah-langkah: (1) membuat kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 siswa, (ii) 

melaksanakan KBM dengan model pembelajaran kooperatif, (iii) mengerjakan ulangan 
harian. 

           Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara kolaborasi dengan teman sejawat 
dengan menggunakan alat-alat monitoring berupa instrumen yang telah direncanakan. Pada 
akhir siklus I guru mengadakan wawancara dengan siswa. Validasi hasil dilakukan dengan 
triangulasi dari siswa, guru dan teman sejawat.  

c. Refleksi (Reflecting)  

     Yang meliputi menganalisa data kuantitatif dan kualitatif dari hasil observasi dengan 
instrumen yang telah ada. Hasil analisa digunakan untuk melihat hasil tindakan baik positif 
maupun negatif dan untuk menentukan tindak lanjut siklus berikutnya. Refleksi dilakukan 
dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil observasi 
kondisi awal dengan hasil observasi pada siklus I.  

 



3.3.2 Siklus II  
a. Perencanaan (Planning)  

     Pada tahap ini meliputi: (i) identifikasi permasalahan siklus I dan rencana perbaikan. (ii) 
menyusun RPP LKS Pembelajaran Kooperatif. (iii) identifikasi masalah untuk diskusi 
dilaksanakan sama dengan siklus I. Namun perlu upaya untuk lebih meningkatkan aktivitas 
siswa dan menggali masalah dengan diri siswa maupun dari guru, (iv) menyusun ulangan. 

b. Pelaksanaan (Acting)  
Proses pembelajaran siklus ini sama dengan siklus I dan merupakan perbaikan dari 

siklus I dan semua kelemahan-kelemahan yang muncul selama pelaksanaan siklus I 
diperbaiki pada sikius II ini. Perbaikan ini ditujukan untuk menumbuhkan aktivitas siswa 
dalam belajar, pada awal siklus II siswa masih perlu dijelaskan tentang pembelajaran 
kooperatif dengan metode demonstrasi 

c. Pengumpulan Data (Observasi)  
Pada tahap ini sama dengan sikius I data yang dipandang penting seperti data 

kemajuan hasil belajar dan data aktivitas belajar yang dipantau lewat lembar observasi 
kelas, hasil pengamatan siswa dan hasil pekerjaan siswa.  

d. Refleksi (Reflecting)  
Refleksi pada siklus II ini difokuskan pada pengalaman yang diperoleh dari siklus I, 

menilai kembali sasaran perbaikan yang ditetapkan. Refleksi dilakukan dengan 
menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil observasi 
siklus I dengan hasil observasi pada siklus II.  

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sejalan dengan data yang akan dikumpulkan serta sumber data yang ada selanjutnya 
dikemukakan teknik pengumpulan data. Disini penulis melakukan teknik pengumpulan data 
dengan cara : 

 
3.4.1 Teknik Tes 



        Mengadakan diskusi kelompok untuk belajar membuat soal-soal untuk Tanya jawab dan 
mengadakan tes formatif di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
siswa dalam menerima pelajaran. 

 
3.4.2 Teknik Non Tes 
        Untuk memperoleh data memperoleh data dalam rangka penelitian tindakan kelas, maka 

diadakan pengamatan lapangan secara langsung di kelas dalam proses pembelajaran. Dalam 
lembar observasi diungkapkan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dan juga aspek-
aspek yang diungkapkan dalam pembelajaran. 

 
3.5 Data Dan Sumber Data 
3.5.1 Data 

Jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data berupa kuantitatif yang terdiri dari : 
a. Data observasi aktifitas minat belajar siswa, yang berupa kesiapan  siswa dalam menerima 

peajaran dan kumpulan soal-soal untuk Tanya jawab. 
b. Dari hasil Tanya jawab siswa dan guru peneliti 
c. Dari hasil Pre Test dan Post Test, baik sebelum melaksanakan peneltian maupun sesudah 

melakukan penelitian. 
 

3.5.2 Sumber Data 
          Untuk memperoleh data secara lengkap penulis melakukan observasi dari kelas II SD 
Negeri  Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.. 

 
3.6 Indikator Kinerja 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika semua prosedur pembelajaran dengan metode 
demonstrasi dapat dilakukan seluruhnya dengan baik dan 80% siswa memiliki nilai ≥ 
65.dengan nilai rata-rata ≥ 75  

 
 

3.7 Analisa Data 



Setelah data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis 
data. Data yang diperoleh adalah berupa nilai. Nilai tersebut doperoleh melalui tes akhir tiap siklus. Jadi 
dengan demikian terdapat dua nilai yang perlu di analisis, yaitu nilai yang diperoleh dari tes di akhir siklus 
I dan nilai yang diperoleh dari tes akhir siklus II. 
             Analisis deskriptif komparatif adalah membandingkan data nilai awal tes dengan data siklus I dan 
siklus II. Data hasil observasi merupakan data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan 
membandingkan data hasil observasi antar siklus yang didapat dari observasi teman sejawat  Analisis 
nilai dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif                                                                                                
Analisis data meliputi analisis data nilai tes di akhir siklus I dan analisis data nilai tes di akhir siklus II. 
Teknik Analisisnya adalah diskriptif  komparatif  yaitu nilai sebekum tindakan dan setelah tindakan. 
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