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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 6 Tanjungrejo Jekulo Kudus 
tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 24 siswa yang terdiri dari 8 siswa 
putra dan 16 siswa putri. Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh dua teman 
sejawat yaitu Mindraswati, S. Pd dan Tarwigati, S.Pd sebagai pengamat. 

3.1.2 Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SDN 6 Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten 
Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 

3.1.3 Waktu penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan 
Oktober semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013, dengan jadwal 
pelaksanaan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Jadwal pelaksanaan penelitian pembelajaran Matematika 

No Hari/ Tanggal Kelas  Kompetensi dasar Siklus  Waktu  

1. Senin, 
24 September 

2012 

IV Menentukan besar 
sudut dengan 
satuan tidak baku 
dan satuan derajat 

Pra 
siklus 

07.00 – 
08.10 

2. Senin, 1 Oktober 
2012 dan 

 Kamis, 4 Oktober 
2012 

IV Menentukan besar 
sudut dengan 
satuan tidak baku 
dan satuan derajat 

I 07.00 – 
08.10 

3. Selasa, 9 Oktober 
2012 dan Kamis, 
11 Oktober 2012  

IV Menentukan besar 
sudut dengan 
satuan tidak baku 
dan satuan derajat 

II 07.00 – 
08.10 

16 
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3.2  Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini dibatasi oleh dua variable yaitu : 

a.  Penggunaan metode demonstrasi ( X ) 
b.  Meningkatkan hasil belajar siswa ( Y ) 

 
3.3 Rencana Tindakan 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran matematika kelas IV SDN 6 
Tanjungrejo semester 1 dilakukan dalam dua siklus, masing – masing siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengumpulan data, 
tahap refleksi. Adapun skema siklus perbaikan pembelajaran matematika sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRASIKLUS 
 

Tahap Perencanaan 
Tahap Pelaksanaan 
Tahap Pengumpulan data 
Tahap Refleksi 

SIKLUS I 
 
Tahap Perencanaan 
Tahap Pelaksanaan 
Tahap Pengumpulan data 
Tahap Refleksi 

SIKLUS II 
 
Tahap Perencanaan 
Tahap Pelaksanaan 
Tahap Pengumpulan data 
Tahap Refleksi 

 
Penulisan Laporan 
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Deskripsi Per Siklus 
1. Pra Siklus 

a) Perencanaan Pra Siklus  
Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran pada 

hari Sabtu, 22 September 2012. Rencana pembelajaran tersebut akan 
dilaksanakan pada hari Senin, 24 September 2012 di SDN 6 tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan membuat rencana 
pembelajaran, menyiapkan materi, sumber belajar, alat peraga yang 
diperlukan maupun lampiran-lampiran. 

b) Pelaksanaan Pra Siklus  
Pelaksanaan pra siklus dilaksanakan pada hari Senin, 24 

September 2012 di kelas IV semester 1 bertempat di SDN 6 Tanjungrejo 
Kudus yang pelaksanaannya dibantu oleh dua orang teman sejawat 
sebagai pengamat kegiatan pembelajaran matematika kelas IV dengan 
materi menentukan besar sudut dengan pelaksanaan sebagai berikut : 

• Kegiatan awal : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 
mengadakan apersepsi dan mengaitkan pembelajaran yang akan 
dibahas 

• Kegiatan inti : Guru menyampaikan materi pembelajaran dan 
membimbing cara pengerjaannya. Langkah yang ditempuh adalah 
tanya jawab materi, diskusi kelompok dilanjutkan dengan pemberian 
tugas berupa lembar kerja 

• Kegiatan akhir : Guru memberikan tes formatif, kemudian menilai dan 
menganalisis hasilnya. 

c) Pengumpulan data Pra Siklus  
Pengumpulan data dilaksanakan pada hari Selasa , 25 

September 2012. Penulis mengumpulkan data-data yang berupa analisis 
tes formatif dengan nilai rata-rata kelas 52,08, tingkat ketuntasan belajar 
mencapai 9 siswa dengan persentase 37,5 %. 
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d) Refleksi Pra Siklus  
Refleksi pra siklus dilaksanakan pada hari Rabu, 26 September 

2012 dengan merenung dan mengingat kegiatan yang sudah penulis 
laksanakan. Penulis menemukan beberapa kelemahan baik pada siswa 
maupun pada guru pada saat pembelajaran itu diantaranya : 

- Nilai rata-rata tes formatif siswa yang masih rendah 
- Minat siswa pada pelajaran Matematika kurang 
- Metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang sesuai. 

Semua temuan tersebut digunakan untuk merumuskan tujuan 
perbaikan pada siklus I. 

 
2. Siklus I 

a). Perencanaan Siklus I 
Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran pada 

hari Sabtu, 29 September 2012 dengan instrument berupa rencana 
pembelajaran, buku matematika kelas IV sebagai sumber materi, lembar 
kerja siswa dan lembar tes formatif sebagai alat penilaian, lembar 
perbaikan dan pengayaan sebagai tindak lanjut dan sebagai media 
pembelajaran. 

b). Pelaksanaan Siklus I 
Pelaksanaan pembelajaran pada Siklus I tatap muka 1 dan tatap 

muka 2 dilaksanakan pada hari Senin, 1 Oktober 2012 dan hari Kamis, 4 
Oktober 2012 pada jam 1 dan 2 di kelas IV SDN 6 Tanjungrejo yang 
pelaksanaannya dibantu oleh dua orang teman sejawat sebagai pengamat 
yang tugasnya mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang 
dilaksanakan dengan mengisi lembar pengamatan. Adapun 
pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

• Kegiatan awal : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru 
melakukan apersepsi dengan pertanyaan pembelajaran yang lalu dan 
menyinggung pelajaran yang akan diajarkan. 
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• Kegiatan inti : Guru menyampaikan materi dan membimbing cara 
mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian guru memberikan lembar 
kerja untuk dikerjakan secara kelompok. 

• Kegiatan akhir : Guru memberikan lembar tes formatif, siswa 
mengerjakan tes formatif secara individual kemudian guru 
menganalisis hasil tes formatif. 

c). Pengumpulan data Siklus I 
Pengumpulan data siklus I dikumpulkan pada hari Jumat, 5 

Oktober 2012 setelah selesai pembelajaran, yang dibantu oleh teman 
sejawat untuk mengamati saat proses pembelajaran berlangsung. Penulis 
mendapatkan masukan baik keberhasilan maupun kekurangan-
kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran. Data yang dikumpulkan 
berupa : lembar pengamatan, lembar kerja siswa, lembar tes formatif. 
Hasilnya didiskusikan dengan teman sejawat. 

 d). Refleksi Siklus I 
Refleksi siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Oktober 2012. 

Pembelajaran siklus I diikuti oleh 24 siswa dengan siswa yang tuntas 
belajar sebanyak 14 siswa serta 10 siswa belum tuntas dengan 
persentase ketuntasan belajar sebesar 58,33 % yang tuntas belajar dan 
41,67 % yang belum tuntas belajar. Maka penulis akan melaksanakan 
perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 
3. Siklus II 

a). Perencanaan Siklus II 
Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran pada 

hari Senin, 8 Oktober 2012, dengan instrument berupa rencana 
pembelajaran, buku matematika kelas IV sebagai sumber materi, lembar 
kerja siswa dan lembar tes formatif sebagai alat penilaian, lembar 
perbaikan dan pengayaan sebagai tindak lanjut dan sebagai media 
pembelajaran. 

 



21 
 

b). Pelaksanaan Siklus II 
Pelaksanakan perbaikan pembelajaran siklus II tatap muka 1 

dan 2 dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Oktober 2012 dan hari, Kamis 11 
Oktober 2012 di kelas IV SDN 6 Tanjungrejo yang pelaksanaannya 
dibantu oleh dua orang teman sejawat sebagai pengamat. Penulis dalam 
melaksanakan pembelajaran matematika tentang materi menentukan 
besar sudut. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut : 

• Kegiatan awal : Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi 
apersepsi dengan pertanyaan pembelajaran yang lalu dan 
menyinggung pelajaran yang akan diajarkan. 

• Kegiatan inti : Guru menyampaikan materi pembelajaran dan member 
contoh cara pengerjaannya. Kemudian guru membagi lembar kerja 
untuk dikerjakan secara kelompok. 

• Kegiatan akhir : Guru mengadakan tes formatif lalu menganalisis 
hasil tes formatif. 

c). Pengumpulan data Siklus II 
Pengumpulan data siklus II dilaksanakan pada hari Jumat, 12 

Oktober 2012. Data yang dikumpulkan antara lain : lembar tes formatif, 
lembar kerja siswa dan lembar pengamatan yang telah ditulis oleh dua 
orang pengamat.  

Dari hasil pengumpulan data ini penulis mendapat masukan dari 
pengamat tentang kekurangan dan kelebihan bagi guru dan siswa dalam 
pembelajaran. Keberhasilan pada kenyataan nilai tes formatif siswa 
tingkat ketuntasannya 100% dengan nilai rata-rata 69,16, sehingga tidak 
perlu mengadakan perbaikan lagi. 
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 d). Refleksi Siklus II 
Refleksi siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Oktober 2012, 

dengan mengevaluasi hasil nilai tes formatif tingkat ketuntasan, 
presentase ketuntasan dan nilai rata-rata kelas. Kegiatan ini dibantu oleh 
dua orang pengamat, yang hasilnya berupa petunjuk dan arahan bahwa 
penulis tidak perlu melaksanakan perbaikan pembelajaran lagi karena nilai 
tes formatif siswa rata-rata 69,16 dan tingkat ketuntasan belajar sebesar 
100%.  

 
3.4 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
1. Dokumentasi : Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data nilai tes 

formatif siswa kelas 4 SDN 6 Tanjungrejo semester 1 mata pelajaran Matematika 
tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Tes formatif : Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 
digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika pada kompetensi dasar 
menentukan besar sudut. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk 
soal yang diberikan adalah isian. 

3. Pengamatan : pengamatan dilakukan oleh pengamat/peneliti dari kegiatan awal 
hingga penggunaan metode demonstrasi selesai diterapkan. 

3.5 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja pada pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan 100% siswa yang ada mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 
KKM yang ditentukan yaitu 60. 

 
3.6 Analisis 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 hasil belajar 
yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 
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Untuk menganalisis tingkat keberhasilan siswa setelah proses belajar 
mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal 
tes tertulis pada setiap putaran. 
Analisis tersebut dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu : 

1. Nilai ulangan atau tes formatif sesuai perolehan siswa dalam evaluasi, ditinjau 
apakah perolehan masing-masing siswa sudah memenuhi KKM ( nilai 60 ) atau 
belum memenuhi KKM. 

2. Ketuntasan belajar terdapat dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara 
perorangan dan secara klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar 
mengajar kurikulum 1994 ( Depdikbud, 1994 ), yaitu siswa telah tuntas belajar 
apabila telah mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas tersebut tuntas belajar 
apabila dikelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari 
atau sama dengan 65%. Namun dalam penelitian yang dilakukan untuk siswa 
kelas IV SDN 6 Tanjungrejo disebut tuntas apabila dikelas tersebut terdapat 100% 
yang mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 60. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


