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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian

3.1.1. Setting Penelitian

     Penulis melaksanakan pada mata pelajaran PKn dengan materi lembaga-

lembaga pemerintah kabupaten/ kota“ dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga 

pemerintah kabupatren / kota “.pada kelas 4SD Negeri Ngurensiti 01 kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati

3.1.2. Karakteristik Subyek Penelitian

Jumlah siswa ada  30 yang terdiri dari  13 anak laki-laki dan 17 anak  perempuan. 

Letak SD Negeri Ngurensiti 01 di desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

Keberadaan SD Negeri Ngurensiti 01 berada di tengah-tengah kampung. Sebagian besar 

siswanya  dari masyarakat sekitar yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan  

memiliki tingkat  ekonomi menengah kebawah, kesadaran akan pendidikan anak sangat 

kurang , terlihat dari banyak siswa yang tidak mengerjakan PR yang diberikan guru.

Tempat pelaksanaan perbaikan di SD Negeri Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksai 

Kabupaten Pati Kelas 4 Semester I mata pelajaran PKn dengan materi “lembaga-lembaga 

pemerintah kabupaten/ kota“ dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga 

pemerintah kabupatren / kota “.

  Waktu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan dua siklus seperti 

berikut.

1. Siklus I pertemuan I pada hari Rabu  tanggal 12 September 2012

                Pertemuan II pada hari Rabu tanggal 19 September 2012

2. Siklus II pertemuan I pada hari rabu tanggal 26 September 2012

                  Pertemuan II pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran peneliti mendapat bantuan dari 

teman sejawat sebagai observer.
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3.2. Variabel Penelitian

     Adapun jenis variable penelitian yang menjadi fokus tindakan pada penelitian

adalah : 1. Penggunaan metode demonstrasi. 2. Pengunaan model pembelajaran 

Sosiodrama 3. Hasil belajar siswa yang dicapai pada mata pelajaran PKn kelas 4.

3.3. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan dalam dua siklus, masing-

masing siklus meliputi perancanaan, tindakan observasi dan refleksi. Secara lebih     rinci 

diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Pelaksanaan Pra Siklus

a. Perencanaan

Pada tahap  ini  peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari :

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2) Mempersiapkan LKS yang akan digunakan dalam pembelajaran

3) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya.

b. Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  

berikut:

1) Guru mengkondisikan kelas

2) Guru memberikan apersepsi 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

4) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang lembaga-lembaga  pemerintahan 

Kabupaten

5) Siswa memperhatikan gambar peta kabupaten

6) Tanya jawab tentang materi

7) Siswa mengerjakan LKS

8) Siswa maju untuk membacakan hasil LKSnya

9) Siswa mengerjakan tes formatif

10) Siswa bersama guru membahas hasil tes formatif

11) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.

c. Pengamatan
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Untuk  mengetahui  tentang  kelebihan  maupun  kekurangan  selama  

pembelajaran   Pra Siklus, penulis  minta  bantuan  teman  sejawat  yaitu  Untuk  

mengamati  dengan  mengisi  lembar  observasi. Lembar  observasinya  berupa  daftar 

pernyataan  tentang aspek  yang  diamati, sehingga  pengamat  tinggal  membubuhkan  

tanda cek (V) pada  kategori  tingkat  kemunculannya.

d. Refleksi

Setelah peneliti selesai melakukan pembelajaran pra siklus, ternyata masih 

banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam  pembelajaran berikutnya. Hal itu 

disebabkan dalam proses pembelajaran peneliti belum menggunakan metode yang tepat 

sehingga anak cenderung bosan dan pembelajaran masih didominasi guru. Oleh karena 

itu peneliti perlu melakukan perbaikan pembelajaran dalam siklus I.

3.3.2. Pelaksanaan Siklus I

a.  Perencanaan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaam adalah sebagai 

berikut.

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga 

pemerintah kabupaten / kota “.

           2)  Memilih metode demontrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus I.

3) Mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam perbaikan               

pembelajaran.

4) Membuat dan merancang lembar observasi guru dan siswa beserta                

indikatornya.

b. Pelaksanaan

Siklus I dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Apersepsi mengulang pelajaran lalu.

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.

3) Pemanasan (pengantar serta pembahasan cerita dari guru). 

4) Memilih siswa yang akan berperan. 

5) Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. 

6) Mengatur panggung/ruang 
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7) Permainan.  

8) Diskusi dan evaluasi.  

9) Permainan berikutnya. 

10)   Diskusi lebih lanjut. 

11) Generalisasi. 

12)  Memgadakan evaluasi

13)  Menganalisa hasil evaluasi

c. Pengamatan

Pada tahap ini dilaksanakan observasi / pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru siklus I 

beserta indikatornya dan lembar observasi aktivitas siswa siklus I beserta  indikatornya.

d. Refleksi

      Hasil dari observasi / pengamatan di kumpulkan dan dianalisis. Dari hasil 

observasi guru mengadakan refleksi untuk mengetahui kekurangan, hambatan dan 

kendala pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Data yang diperoleh digunakan 

sebagai dasar dan acuan bagi guru untuk mengevaluasi guru dan siswa selama 

pembelajaran. Hasil analisis digunakan untuk merencanakan tindakan  selanjutnya pada 

siklus II

3.3.3. Pelaksanaan Siklus II

a. Perencanaan

     Kegiatan pada tahap perencanaan adalah :

1) Menyusun rencana perbaikan pembelajaran dengan indikator “menyebutkan lembaga

lembaga pemerintah kabupaten / kota “

2) Menentukan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus 

II.

               3) Menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan indikator.

4) Membuat lembar pengamatan / observasi aktivitas guru dan siswa beserta indikatornya.

5) Mendesain alat evaluasi untuk megetahui daya serap siswa dalam memahami dan 

menguasai konsep materi.

b. Pelaksanaan
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Siklus II dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Apersepsi mengulang pelajaran lalu.

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.

3) Pemanasan (pengantar serta pembahasan cerita dari guru). 

4) Memilih siswa yang akan berperan. 

5) Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. 

6) Mengatur panggung/ruang 

7) Permainan.  

8) Diskusi dan evaluasi.  

9) Permainan berikutnya. 

10) Diskusi lebih lanjut. 

11) Generalisasi. 

12)   Mengadakan evaluasi

13) Menganalisa hasil evaluasi

c. Pengamatan

Pada tahap ini dilaksanakan observasi/ pengamatan terhadap pelaksanaan proses 

belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru siklus II beserta 

indikatornya dan lembar observasi aktivitas siswa siklus II beserta indikatornya

d. Refleksi

  Hasil dari observasi/ pengamatan di kumpulkan dan dianalisis menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa menguasai materi pembelajaran dengan baik terutama 

materi bentuk-bentuk keputusan bersama dengan indikator menjelaskan cara pengambilan 

keputusan bersama dan dipandang tidak perlu melanjutkan  untuk melakukan siklus 

berikutnya.

3.4. Data dan Cara Pengumpulan Data

3.4.1.Cara Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan :

1. Pengamatan dalam kelas untuk mengambil data hasil belajar siswa

2. Diskusi dengan teman sejawat untuk mencari kelamahan dan kelebihan baik siswa 

mapun guru
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3.  Tes dengan soal uraian

3.4.2.Alat pengumpulan data

1. Butir Soal

2. Lembar Pengamatan

3.5. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan penelitian adalah laporan terjadinya kenaikan hasil belajar 

yang ditunjukkan adanya kenaikan nilai yang dicapai siswa. Ditargetkan seluruh siswa. 

Tuntas dengan Standar ketuntasan kreteria Minimum adalah 70,00 sedangkan, 

kemampuan hasil belajar siswa yang dicapai sebelumnya ternyata masih banyak siswa 

yang nilai akhir kompetensi berada di bawah KKM ( kondisi awal)

3.6. Analisis Data

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 

diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai 

siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau 

persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putaran dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.
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BAB III

 METODE PENELITIAN



3.1. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian

3.1.1. Setting Penelitian

     	 Penulis melaksanakan pada mata pelajaran PKn dengan materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota“ dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupatren / kota “.pada kelas 4SD Negeri Ngurensiti 01 kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

3.1.2. Karakteristik Subyek Penelitian

	Jumlah siswa ada  30 yang terdiri dari  13 anak laki-laki dan 17 anak  perempuan. Letak SD Negeri Ngurensiti 01 di desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Keberadaan SD Negeri Ngurensiti 01 berada di tengah-tengah kampung. Sebagian besar siswanya  dari masyarakat sekitar yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan  memiliki tingkat  ekonomi menengah kebawah, kesadaran akan pendidikan anak sangat kurang , terlihat dari banyak siswa yang tidak mengerjakan PR yang diberikan guru.

Tempat pelaksanaan perbaikan di SD Negeri Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksai Kabupaten Pati Kelas 4 Semester I mata pelajaran PKn dengan materi “lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota“ dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupatren / kota “.

	  Waktu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan dua siklus seperti berikut.

1. Siklus I pertemuan I pada hari Rabu  tanggal 12 September 2012

                Pertemuan II pada hari Rabu tanggal 19 September 2012

2. Siklus II pertemuan I pada hari rabu tanggal 26 September  2012

                  Pertemuan II pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012

	Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran peneliti mendapat bantuan dari teman sejawat sebagai observer.







3.2. Variabel Penelitian

     Adapun jenis variable penelitian yang menjadi fokus tindakan pada penelitian adalah : 1. Penggunaan metode demonstrasi. 2. Pengunaan model pembelajaran Sosiodrama 3. Hasil belajar siswa yang dicapai pada mata pelajaran PKn kelas 4.



3.3. Prosedur Penelitian 

 Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus meliputi perancanaan, tindakan observasi dan refleksi. Secara lebih     rinci diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Pelaksanaan Pra Siklus

a. Perencanaan

Pada tahap  ini  peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari :

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2) Mempersiapkan LKS yang akan digunakan dalam pembelajaran

3) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya.

b. Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  berikut:

1) Guru mengkondisikan kelas

2) Guru memberikan apersepsi 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

4) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang lembaga-lembaga  pemerintahan Kabupaten

5) Siswa memperhatikan gambar peta kabupaten

6) Tanya jawab tentang materi

7) Siswa mengerjakan LKS

8) Siswa maju untuk membacakan hasil LKSnya

9) Siswa mengerjakan tes formatif

10) Siswa bersama guru membahas hasil tes formatif

11) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.

c. Pengamatan

Untuk  mengetahui  tentang  kelebihan  maupun  kekurangan  selama  pembelajaran   Pra Siklus,  penulis  minta  bantuan  teman  sejawat  yaitu  Untuk  mengamati  dengan  mengisi  lembar  observasi. Lembar  observasinya  berupa  daftar pernyataan  tentang aspek  yang  diamati, sehingga  pengamat  tinggal  membubuhkan  tanda cek (V) pada  kategori  tingkat  kemunculannya.

d. Refleksi

Setelah peneliti selesai melakukan pembelajaran pra siklus, ternyata masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam  pembelajaran berikutnya. Hal itu disebabkan dalam proses pembelajaran peneliti belum menggunakan metode yang tepat sehingga anak cenderung bosan dan pembelajaran masih didominasi guru. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan perbaikan pembelajaran dalam siklus I.



3.3.2. Pelaksanaan Siklus I

a.  Perencanaan

 Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaam adalah sebagai berikut.

1)  Menyusun rencana pembelajaran dengan indikator “menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota “.

           2)  Memilih metode demontrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus I.

3) Mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam perbaikan               pembelajaran.

4) Membuat dan merancang lembar observasi guru dan siswa beserta                indikatornya.

b. Pelaksanaan

Siklus I dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Apersepsi mengulang pelajaran lalu.

2)  Menyampaikan tujuan pembelajaran.

3) Pemanasan (pengantar serta pembahasan cerita dari guru). 

4) Memilih siswa yang akan berperan. 

5) Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. 

6) Mengatur panggung/ruang 

7) Permainan.  

8) Diskusi dan evaluasi.  

9) Permainan berikutnya. 

10)   Diskusi lebih lanjut. 

11)  Generalisasi. 

12)  Memgadakan evaluasi

13)  Menganalisa hasil evaluasi

 c. Pengamatan

Pada tahap ini dilaksanakan observasi / pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru siklus I beserta indikatornya dan lembar observasi aktivitas siswa siklus I beserta  indikatornya.

 d. Refleksi

	      Hasil dari observasi / pengamatan di kumpulkan dan dianalisis. Dari hasil observasi guru mengadakan refleksi untuk mengetahui kekurangan, hambatan dan kendala pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dan acuan bagi guru untuk mengevaluasi guru dan siswa selama pembelajaran. Hasil analisis digunakan untuk merencanakan tindakan  selanjutnya pada siklus II



 3.3.3. Pelaksanaan Siklus II

a. Perencanaan

	     Kegiatan pada tahap perencanaan adalah :

1) Menyusun rencana perbaikan pembelajaran dengan indikator “menyebutkan lembaga

lembaga pemerintah kabupaten / kota “

 2)  Menentukan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus II.

                3)  Menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan indikator.

4) Membuat lembar pengamatan / observasi aktivitas guru dan siswa beserta indikatornya.

 5) Mendesain alat evaluasi untuk megetahui daya serap siswa dalam memahami dan menguasai konsep materi.

b. Pelaksanaan

Siklus II dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1)  Apersepsi mengulang pelajaran lalu.

2)  Menyampaikan tujuan pembelajaran.

3) Pemanasan (pengantar serta pembahasan cerita dari guru). 

4) Memilih siswa yang akan berperan. 

5) Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. 

6) Mengatur panggung/ruang 

7) Permainan.  

8) Diskusi dan evaluasi.  

9) Permainan berikutnya. 

10)  Diskusi lebih lanjut. 

11) Generalisasi. 

12)   Mengadakan evaluasi

13)  Menganalisa hasil evaluasi

c. Pengamatan

	Pada tahap ini dilaksanakan observasi/ pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru siklus II beserta indikatornya dan lembar observasi aktivitas siswa siklus II beserta indikatornya

d. Refleksi

	  Hasil dari observasi/ pengamatan di kumpulkan dan dianalisis menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menguasai materi pembelajaran dengan baik terutama materi bentuk-bentuk keputusan bersama dengan indikator menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama dan dipandang tidak perlu melanjutkan  untuk melakukan siklus berikutnya.



3.4. Data dan  Cara Pengumpulan Data

3.4.1.Cara Pengumpulan Data

 Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan :

1. Pengamatan dalam kelas untuk mengambil data hasil belajar siswa

2. Diskusi dengan teman sejawat untuk mencari kelamahan dan kelebihan baik siswa mapun guru

3.  Tes dengan soal uraian

3.4.2.Alat pengumpulan data

1. Butir Soal

2. Lembar Pengamatan



3.5. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan penelitian adalah laporan terjadinya kenaikan hasil belajar yang ditunjukkan adanya kenaikan nilai yang dicapai siswa. Ditargetkan seluruh siswa. Tuntas dengan Standar ketuntasan kreteria Minimum adalah 70,00 sedangkan, kemampuan hasil belajar siswa yang dicapai sebelumnya ternyata masih banyak siswa yang nilai akhir kompetensi berada di bawah KKM ( kondisi awal)



3.6. Analisis Data

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putaran dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.
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