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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Kerakteristik Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Ngablak 02 Kecamatan Cluwak 
Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 20011/2012. Subjek penelitian adalah siswa kelas III 
yang berjumlah 22 siswa terdiri dari  10 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

 Usia siswa di kelas III antara 8-9 tahun. Pekerjaan orang tua siswa berbeda-beda. 
Profesi orangtua siswa di sekolah ini adalah petani, buruh tani, pedagang, tukang 
batu,tukang kayu, tukang ojek. Mayoritas orangtua siswa di Desa Ngablak sebagai buruh 
tani. 

 Dengan berbagai latar belakang keluarga seperti itu setiap siswa mempunyai 
karakter yang berbeda-beda. Secara umum siswa kelas III ini mempunyai kecerdasan 
yang berbeda-beda. Sebagian kecil pandai dan kurang pandai serta sebagian besar 
berkemampuan cukup pandai. Perbedaan usia dan latar belakang keluarga menjadikan 
masing-masing siswa memiliki karakter yang berbeda-beda.   

3.2 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang akan diteliti. Kedua variabel 
yang dimaksud yaitu : 

1. Penerapan media gambar dengan metode demonstrasi dalam pembelajaran 
Matematika, dan 

2. Peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan media 
gambar dan metode demonstrasi. 
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No Langkah PBM Indikator Item 

1 Guru mengatur tempat 
duduk 

1. Siswa dapat melihat 
dengan jelas 
demonstrasi 

2. Siswa dapat dengan 
mudah memperhatikan 
demonstrasi 

Apakah guru mengatur 
tempat duduk sesuai 
dengan kedudukan siswa? 

2 Guru menjelaskan 
tujuan 
pendemonstrasian 

Siswa mengerti tujuan 
dari materi yang di 
kemukakan 

Apakah siswa mengetahui 
tujuan dalam pemberian 
metode demonstrasi? 

3 Guru membagi tugas Siswa    memahami 
tugas setelah 
mendapatkan tugas dari 
guru 

Apakah guru membagi 
tugas sesuai dengan materi 
PBM? 

4 Guru Memulai 
Demonstrasi 

Siswa dirangsang untuk 
berfikir dan terangsang 
dengan media yang di 
demonstrasikan 

Apakah media demonstrasi 
sudah cukup efektif dalam 
PBM? 

5 Guru menciptakan 
suasana yang 
mendukung 

Siswa harus merasa 
senang dan terhindar 
dari suasana yang 
menegangkan 

Siswa merasa tenang dan 
memperhatikan 

6 Guru Memberikan 
kesempatan untuk 
bertanya 

Siswa harus aktif dengan 
bertanya atau 
memberikan umpan balik 

Apakah Siswa 
memanfaatkan kesempatan 
dengan bertanya kepada 
guru ? 

7 Guru membimbing 
siswa ke arah diskusi 
kelompok 

Membahas materi yang 
didemonstrasikan 
dengan mengarah ke 
diskusi 

Apakah diskusi siswa 
sesuai dengan materi yang 
didemonstrasikan 

8 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk melakuan 
demonstrasi 

Siswa mencoba untuk 
memberikan umpan balik 
dengan 
mendemonstrasikan 
gagasan sesuai topik 

Apakah sebagian besar 
siswa mencoba untuk 
melakukan umpan balik 
pada saat demonstrasi? 

9 Guru membuat catatan 
selama demonstrasi 

Catatan selama 
berlangsungnya 
demonstrasi di kelas 

 

 
Tabel 1. 

Kisi Kisi Variabel Penelitian 
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3.3 Prosedur dan Langkah Penelitian 
3.3.1. Prosedur Penelitian 

Tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas setiap 
siklus ada 4 tahap yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan 
yang dilakukan pada setiap tahap adalah sebagai berikut : 

3.3.1.1. Perencanaan 

Dalam perencanaan, guru yang sekaligus peneliti dan menyiapkan instrumen yang 
diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran, instrumen tersebut meliputi Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), alat peraga, lembar kerja siswa (LKS), penunjukan 
teman sejawat sebagai observer (pengamat), lembar observasi siswa dan guru, lembar tes 
formatif, dan lembar tes analisis tes formatif.  Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, 
yang desain penelitiannya mengikuti model Kemmis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Gambar Siklus Model Kemmis 
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3.3.1.2. Implementasi Tindakan Penelitian 

 Langkah kedua yang perlu diperhatikan adalah langkah tindakan yang terkontrol 
secara seksama.Tindakan dalam penelitian tindakan harus hati-hati dan merupakan 
kegiatan praktis yang terencana, yang dapat terjadi jika tindakan tersebut dibantu dan 
mengacu kepada rencana yang rasional dan terukur.Tindakan yang baik adalah tindakan 
yang mengandung tiga unsur penting,yaitu the improvement of practice, the improvement 

of understanding individuallyand collaboratively, and  improvement of the situation in which 

the action takes place. 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran menggunakan media gambar 
dengan metode demonstrasi. Ketika pelaksanaan pembelajaran, observer mengamati 
kegiatan siswa dan guru sesuai aspek yang tertulis dalam lembar pengamatan. LKS 
diguakan saat proses pembelajaran ini dan ketika pembelajaran inti selesai, siswa diberi 
lembar tes formatif. Hasil pengerjaan tes formatif dianalisis untuk mengetahui siswa yang 
tuntas dan tidak tuntas, mengetahui pencapaian nilai rata-rata kelas dan ketuntasan 
belajar.   

3.3.1.3 Observasi dan Interpretasi 

Proses observasi (pengamatan) dilakukan pada tahap implementasi tindakan. 
Kegiatan observasi merupakan bentuk pengamatan terhadap partisipasi siswa dalam 
pembelajaran dan kegiatan guru dalam pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh 
observer yaitu teman sejawat. Dalam mengamati, observer berpedoman pada lembar 
pengamatan yang telah disiapkan oleh peneliti saat tahap perencanaan,    

3.3.1.4 Analisis dan Refleksi 

Kegiatan refleksi merupakan kegiatan mengevaluasi perubahan yang terjadi atau 
hasil yang diperoleh atas data terhimpun sebagai bentuk dampak tindakan-tindakan yang 
telah dirancang. Berdasarkan langkah ini dapat diketahui perubahan yang terjadi atas 
pencapaian hasil tes formatif, keaktifan siswa dan kemampuan mengajar guru. Pada 
kegiatan refleksi ini akan ditelaah aspek-aspek mengapa, bagaimana, dan sejauh mana 
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tindakan yang ditetapkan mampu mencapai perubahan. Jika ternyata siklus yang 
dilaksakan belum berhasil, peneliti melakukan  pembelajaran untuk siklus berikutnya.  

 
3.3.2. Langkah - langkah Demonstrasi 

Sanjaya W. (2006: 151-152) menyatakan langkah-langkah menggunakan metode 
demonstrasi sebagai berikut : 
a. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan : 

1. Rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses kegiatan 
demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek pengetahuan, sikap dan 
keterampilan tertentu. 

2. Persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari kegagalan. 

3. Lakukan uji coba demonstrasi, uji coba ini meliputi segala peralatan yang 
diperlukan. 

 
b. Tahap Pelaksanaan 

1). Langkah Pembukaan 
Sebelum demonstrasi dilakukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
diantaranya : 

a. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan 
dengan jelas apa yang didemonstrasikan. 

b. Kemukakan tujuan apa yang hendak dicapai oleh siswa. 
c. Kemukakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya siswa 

ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan 
demonstrasi. 

2). Langkah pelaksanaan demonstrasi 
a. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk 

berfikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa sehingga 
siswa tertarik memperhatikan demonstrasi. 
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b. Ciptakan suasana yang menyejukan dengan menghindari suasana yang 
menegangkan. 

c. Yakinlah bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan 
memperhatikan reaksi seluruh siswa. 

d. Berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut 
sesuai apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. 

3). Langkah Mengakhiri Demonstrasi 
 a.  Memberikan kesempatan Guru kepada siswa untuk bertanya. 
 b.  Bimbinglah siswa kearah pertumbuhan diskusi kelompok. 
 c.  Ambillah sejumlah kesimpulan dari hasil demonstrasi. 
 d.  Berikan kepada siswa untuk mencoba melakukan demonstrasi. 
 e.  Buatlah laporan hasil demonstrasi secara tertulis. 
 
3.4 Data dan Cara Pengumpulannya 
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Sebelum mengumpulkan data dalam penelitian perlu dilakukan pengamatan 
terlebih dahulu kemudian menentukan teknik apa yang akan digunakan. Pengumpulan 
data adalah  mengamati variabel yang akan diteliti dengan teknik tes, angket interview, 
observasi, dokumentasi dan sebagainya (Suharsimi Arikunto,2012 : 126) 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, 
obserevasi dan dokumentasi. 
3.4.2. Instrumen Penelitian 

a. Jenis instrument 
  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrument berupa angket, tes 
tertulis materi pecahan sederhana kelas III. 

b. Uji Kelayakan Instrument 
 terlampir ( lampiran 14 ) 
3.4.2.1. Teknik Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 
oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto,2012 : 127) 
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Tes prestasi merupakan tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seorang 
telah mempelajari sesuatu (Suharsimi Arikunto,2012 : 128). Tes prestasi ini diberikan 
setelah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai yang diteskan. 
 Data yang dikumpulkan dengan teknik ini berupa data kuantitatif yang dapat dinilai 
perbedaan kemampuan masing-msing siswa. Tes ini digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data kemampuan awal dan prestasi belajar siswa. 

 
3.4.2.2. Observasi dengan instrumen lembar observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 
individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mengetahui 
perkembangan keaktifan belajar siswa dan guru selama proses pembelajaran. 

 
3.4.2.3. Dokumentasi dengan instrument daftar nilai siswa. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang nama siswa, nomor 
induk, nilai laporan tugas dan juga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran melalui 
dokumentasi elektronik pada siswa kelas III SDN Ngablak 02, di mana proses keberhasilan 
dalam belajar mengajar yang dilakukan pada akhir tiap-tiap siklus dengan memberikan 
sejumlah soal kepada siswa ,catatan refleksi siswa bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana keberhasilan pembelajaran di mata siswa sarat sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan kegiatan selanjutnya. 

                                                                                                                                                                                                                                                               
3.4.3 Deskripsi Siklus I dan II          

3.4.3.1 Siklus I 

a.  Rencana 

 Penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SDN Ngablak 02 . 
Kecamatan Cluwak, Kab Pati, dibantu oleh teman sejawat yang bertindak sebagai 
pengamat, yang bertugas memberi pengamatan selama penulis melakukan 
kegiatan perbaikan pembelajaran. Adapun tindakan perbaikan pembelajaran yang 
penulis lakukan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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 a.  Menyiapkan RPP sikluis I, alat evaluasi, alat peraga, LKS secara lengkap 

 b.  Menata ruang kelas sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 

 c.  Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam. 

 d.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e.  Guru memberikan penjelasan secara singkat tentang pecahan sederhana.  

Dari rencana di atas dapat dilihat lengkap di lampiran RPP siklus I. 

b.  Pelaksanaan Kegiatan 

Sesuai dengan masalah di atas yang menjadi fokus perbaikan yaitu 
mengaktifkan siswa dalam kegiatan kerja kelompok dan meningkatkan pema 
haman siswa dalam proses pembelajaran, maka penulis melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 

a. Sebelum kegiatan kelompok dilaksanakan siswa diberi pengarahan oleh   guru 
mengenahi prosedur, cara-cara maupun tata kerja yang harus dilakukan. 

b. Tiap-tiap kelompok diberi tugas masing-masing supaya semua anggota 
kelompok aktif. 

c.  Dalam kegiatan kelompok siswa diberi kebebasan bertanya baik kepada teman 
sebaya maupun kepada guru. 

c.  Pengamatan/Pengumpulan Data/ Instrumen 

Dengan bantuan teman sejawat dan seorang pembimbing  dan penulis 
sebagai tindakan, pada  pembelajaran matematika ini mengacu pada rencana 
perbaikan pembelajaran siklus I ini, aspek yang diamati adalah sebai berikut: 

a. Mengelola waktu pembelajaran secara efesien. 
b. Memotifasi waktu pembelajaran secara efesien 
c. Menumbuhkan kepercayaan diri siswa. 
d. Memilih alat bantu yang sesuai. 
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e. Ketrampilan mendemontrasikan alat. 
 

d.  Refleksi 

Dalam pelaksanaan PTK,refleksi dilaksanakan setiap akhir pembelajaran 
berdasarkan tujuan perbaikan pembelajaran. Pada perbaikan pembelajaran siklus 
I ini siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pecahan sederhana. Apabila 
hasil tes formatif belum mencapai nilai optimal maka dilanjut siklus II,yang 
berfokus pada siswa yang belum mencapai tingkat ketuntasan. Pada siklus I ini 
perbaikan pembelajaran baru mencapai 63 % sehingga dilanjutkan ke rencana 
perbaikan pembelajaran siklus II.  

3.4.3.2 Siklus II 

a.  Rencana 

Penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SDN Ngablak 02 . 
Kecamatan Cluwak, Kab Pati, dibantu oleh teman sejawat yang bertindak sebagai 
pengamat,yang bertugas memberi pengamatan selama penulis melakukan 
kegiatan perbaikan pembelajaran. Adapun tindakan perbaikan pembelajaran yang 
penulis lakukan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 a.  Menyiapkan RPP siklus I,alat evaluasi, alat peraga, LKS secara lengkap 

 b.  Menata ruang kelas sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 

 c.  Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam. 

 d.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru memberikan penjelasan secara singkat tentang pecahan sederhana. 

Dari rencana di atas dapat dilihat lengkap di lampiran RPP siklus II 

b.  Pelaksanaan Kegiatan 

Sesuai dengan masalah di atas yang menjadi fokus perbaikan yaitu 
mengaktifkan siswa dalam kegiatan kerja kelompok dan meningkatkan 
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pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Penulis melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 

a. Sebelum kegiatan kelompok dilaksanakan siswa diberi pengarahan oleh   
guru mengenahi prosedur,cara-cara maupun tata kerja yang harus dilakukan. 

b. Tiap-tiap kelompok diberi tugas masing-masing supaya semua anggota 
kelompok aktif. 

c. Dalam kegiatan kelompok siswa diberi kebebasan bertanya baik kepada 
teman sebaya maupun kepada guru. 

c.  Pengamatan/Pengumpulan Data/ Instrumen 

Dari hasil pengamatan pada perbaikan pembelajaran siklus II ini, penulis 
dibantu teman sejawat dan seorang pembimbing sudah tidak menemukan hal-hal 
yang dianggap kurang dalam melakukan perbaikan pembelajaran ini dalam hal ini 
penulis dengan bantuan teman sejawat memfokuskan  perbaikan pembelajaran 
pada: 

a.  Menanggapi pertanyaan dan respon siswa. 

b.  Adanya media pembelajaran dalam KBM 

c.  Memilih alat peraga yang sesuai. 

Dari temuan-temuan masalah di atas penulis segera memperbaiki 
kesalahan-kesalahan yang ada di perbaikan pembelajaran siklus II sehingga dapat 
di peroleh data sebagai berikut : 
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Nilai Frekuensi Presentasi 

60 2 09,09 % 

70 3 13,64 % 

80 11 50,00 % 

90 3 13,64 % 

100 3 13,64 % 

Jumlah 22 100,00 % 

Jumlah siswa          = 22 

Nilai rata-rata          = 81 

Nilai tertinggi           = 100 

Nilai terendah         = 60 

Tingkat ketuntasan = 90 % 

 

Tabel  2 

Tabel perolehan nilai Pembelajaran Siklus II 

d.  Refleksi 

Dengan demikian siswa yang tuntas ada 20 siswa dari 22 siswa, artinya 
tingkat ketuntasan mencapai 90 %. Sehingga penulis menghentikan penelitian ini 
pada akhir siklus kedua. 

3.5 Indikator Kinerja 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila : 

1. Siswa yang mencapai ketuntasan mencapai 80% dari jumlah siswa. 
2. Nilai rata-rata kelas serendah-rendahnya sama dengan atau di atas 60. 
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3.6 Analisis dan Interpretasi Data Penelitian 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan baik secara  kuantitatif maupun 
secara kualitatif yaitu :  

1. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu 
membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai tes setelah siklus 1, nilai tes setelah 
siklus 2  

2. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
berdasarkan hasil observarsi dan refleksi dari tiap-tiap siklus.  


