
 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Setting Penelitian 

 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2013/2014. Selama enam bulan, dimulai dari 

perencanaan sampai perbaikan hasil penelitian. 

 

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

3.1.2.1 Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Way Lunik kelas VI A, 

Jl.M. Salim No. 30 Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung  

 

3.1.2.2 Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Way Lunik karena 

peneliti adalah pengampu yang bertugas di sekolah tersebut, 

sehingga peneliti bisa fokus dalam melakukan penelitian. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

3.2.1 Subyek penelitian dalam PTK ini adalah guru dan siswa kelas VI A SD 

Negeri 2 Way Lunik dengan jumlah siswa 29 anak yang terdiri atas 18 

siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

3.2.2 Latar pendidikan orang tua murid adalah lulusan sekolah dasar hampir 

75% sisanya 15% lulusan SMP, 3% luklusan SMU serta 7% tidak lulus 
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SD. Sedang latar belakang pekerjaan orang tua murid adalah para buruh 

pabrik dengan penghasilan kurang dari Rp.1.000.000,00. Kondisi 

sekolah cukup baik walaupun berada di pinggir laut dan lingkungan 

pergudangan  dan pabrik. 

 

3.3 Sumber Data  

Data primer berasal dari pengamatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

berbentuk lembar observasi dan lembar hasil kerja siswa, sesuai subyek 

penelitian. 

Data sekunder berasal dari dokumentasi sekolah, guru, dan orang tua siswa. 

Cara memperolehnya dengan pengamatan langsung ke sekolah dan angket 

untuk orang tua siswa. 

 

3.4 Teknik dan Alat Pengumpul Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis akan meneliti aktivitas dan hasil belajar maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

3.4.1.1 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kinerja guru dan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) melalui penerapan model demonstrasi. 

 

 

3.4.1.2 Tes Hasil Belajar 
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Tes digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapain hasil 

belajar siswa terhadap materi yang dipelajari dengan 

memberikan soal-soal evaluasi di akhir setiap siklus.  

 

3.4.2 Alat Pengumpulan Data 

3.4.2.1 Lembar panduan observasi, instrument ini dirancang peneliti 

berkolaborasi dengan teman sejawat. Lembar observasi ini 

digunakan untuk mengumpulkan data kinerja guru dan aktivitas 

belajar siswa selama penelitian tindakan kelas dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melalui penerapan 

model demonstrasi. 

3.4.2.2 Soal-soal tes, instrument ini digunakan untuk mengetahui 

ketercapaian hasil belajar siswa dan mengetahui ada tidaknya 

peningkatan pada setiap siklusnya. 

 

3.5 Analisa Data 

3.5.1 Data Kualitatif 

 

Data kualitatif diperoleh dari data non tes yaitu data yang didapatkan 

dari observasi terhadap kinerja guru dan aktivitas siswa selama 

penelitian berlangsung. Observasi terhadap kinerja guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi kinerja guru dan aktivitas siswa. Analisis dilakukan dengan 

cara memadukan data secara keseluruhan dengan tujuan untuk 

memperoleh data perubahan terhadap aktivitas siswa selama proses 
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pembelajaran dari setiap siklus. Rumus penilaian dari kegiatan siswa di 

atas adalah : 

NA =  x 100 

Keterangan: 

NA= Nilai akhir yang dicari 

JS  = Jumlah skor yang diperoleh 

SM= Skor maksimum 

100= bilangan tetap 

(Diadopsi dari Aqib dkk.(2009:41) 

 

Tabel 3.1 

 Kriteria Tingkat Keberhasilan Observasi Aktivitas Siswa 

 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

80 – 100 

60 – 79 

40 – 59 

20 – 39 

≤ 20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Sumber: Aqib,dkk, 2009:41) 

3.5.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui ketercapaian kualitas hasil 

belajar siswa selama proses pembelajaran. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa digunakan rumus:  

  =  x100 
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Keterangan: 

    = Nilai rata-rata kelas 

  = jumlah seluruh nilai 

  N = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

100=bilangan tetap 

(Diadopsi dari Arikunto, 2007:38) 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa  

 

Tingkat Keberhasilan  Arti 

80 – 100 

60 – 79 

40 – 59 

20 – 39 

≤ 20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Sumber: Aqib,dkk, 2009:41) 

 

3.5.3  Nilai peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa setiap siklus 

diperoleh dengan rumus: 

%  peningkatan  = % rata-rata siklus II- % rata-rata siklus I 

 
 
 
 
 

3.6 Prosedur Penelitian 
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Prosedur penelitian yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (Arikunto, S , 

2010:131) didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri 

dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah: (1) 

perencanaan atau planning, (2) tindakan atau action, (3) pengamatan atau 

observing, dan (4) refleksi atau reflecting 

Tahap atau siklus dapat dilihat dari gambar berikut: 

  

 

       

  

 

 

 

  

                                      

         

         

         

                              

         

   

 

Gambar 3.1 

 Siklus Penelitian Tindakan Dalam PTK 

Model Kemmis dan Mc Taggart diabdobsi Arikunto, S (2010:132) 

 
 

Sesuai dengan gambar di atas, maka prosedur yang ditempuh pada penelitian ini 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

PERENCANAAN 

Analisis & 

Refleksi Pelaksanaan 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

Analisis & 

Refleksi Pelaksanaan  

Observasi 

SIKLUS 1 

SIKLUS 2 

? 
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3.6.1 Tahap perencanaan 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan dengan satu tindakan sesuai dengan perbaikan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran. Pada tahap ini dipersiapkan RPP, alat dan 

bahan pembelajaran untuk model demonstrasi dan instrument yang 

diperlukan. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan peneliti melakukan pelaksanaan dari 

persiapan pembelajaran yang telah direncanakan. Sebelumnya peneliti 

memberikan gambaran pelaksanaan tindakan, mungkin dalam tahap 

pelaksanaan tindakan ada hal-hal yang belum terpikirkan dan akan berbeda  

dengan rencana, oleh karena itu peneliti member tindakan yang tidak 

tercantum dalam perencanaan sebelumnya, upaya untuk meningkatkan 

keberhasilan setiap siklus maka selama kegiatan tindakan dilakukan 

pengamatan dan evaluasi. 

3.6.3 Tahap Observasi 

Tahap observasi adalah tahap lebih operasional karena untuk mengenal, 

mereka dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil 

yang dicapai baik yang timbul dari tindakan terencana atau hasil proses 

pelaksanaan tindakan. Fungsi dari observasi adalah untuk mengetahui 

apakah tindakan yang dilakukan sudah mengarah pada terjadinya 

perubahan secara positif dalam kegiatan pembelajaran. 

3.6.4 Tahap Analisis dan Refleksi 
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Data yang diperoleh untuk dianalisis kemudian direfleksi sebagai alat 

evaluasi untuk memperbaiki siklus berikutnya, serta untuk menentukan 

kesimpulan dari hasil penelitian. Pada tahap refleksi peneliti bersama 

observer mendiskusikan hasil tindakan pada setiap akhir pelaksanaan 

tindakan, kemudian hasilnya direfleksi. Peneliti juga bisa merefleksi diri 

dengan melihat data observasi. Apakah kegiatan yang telah dilakukan 

sudah tercapai atau belum. Temuan yang diperoleh sebagai acuan bagi 

perumusan rencana pembelajaran untuk dilaksanakan pada pembelajaran 

berikutnya. 

 

3.7 Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

3.7.1 Rencana  (Planing) 

Dalam tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

3.7.1.1 Peneliti menetapkan rancangan pembelajaran yang nantinya akan 

diterapkan kepada siswa di dalam kelas 

3.7.1.2  Peneliti membuat rencana pelaksanaan menggunakan  

pembelajaran model demonstrasi sesuai dengan materi pelajaran 

3.7.1.3 Menyusun rencana pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

3.7.1.4 Menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran 

3.7.1.5 Membuat lembar instrument observasi  untuk melihat aktivitas 

siswa 
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3.7.2 Pelaksanaan Tindakan (action) 

Kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan meliputi hal-hal berikut: 

3.7.2.1 Tahap awal penelitian 

a.Mengemukakan materi pelajaran yang akan dipelajari 

b.Mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok yang 

heterogen 

c.Menjelaskan tugas setiap kelompok dan menjelaskan 

peraturan dan tata tertib saat memulai dan mengakhiri 

kegiatan kelompok 

3.7.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ini urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a.Pendahuluan 

Guru membuka awal pelajaran dengan membacakan tujuan 

pembelajaran dan menampilkan phenomena dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memotivasi siswa. Selanjutnya guru 

memberikan apersepsi dalam menghubungkan antara 

pembelajaran dan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 

 

b.Kegiatan Inti  

Setelah siswa dikelompokkan guru mendemonstrasikan 

menggunakan alat peraga tentang konduktor dan isolator 

panas (pada siklus 1) dan benda-benda untuk membuat 

konduktor dan isolator (pada siklus 2) dan siswa mengamati 

saat guru melakukan demonstrasi. Kemudian setiap kelompok 

diberi tugas mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-
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pertanyaan yang ada di LKS. Guru mengawasi, memonitor, 

dan sebagai fasilitator selama siswa melakukan belajar 

kelompok. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan 

hasil belajar kelompok masing-masing ke depan kelas.  

 

c.Kegiatan Akhir 

Guru menjelaskan hasil dari pembelajaran yang telah 

didiskusikan bersama. Pada akhir setiap siklus dilakukan tes 

untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari. 

 

3.7.3 Tahap Observasi (observing) 

Tahap ini dilakukan bersamaan pada saat proses pembelajaran. 

Observasi penelitian tindakan kelas dilakukan oleh peneliti dibantu 

oleh teman sejawat menggunakan lembar observasi  untuk mengetahui 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Sedangkan untuk mengetahui 

tingkat penyerapan pembelajaran dengan menggunakan tes tertulis dan 

mencatat nilai hasil yang diperoleh dari evaluasi setelah siklus 

tindakan dilaksanakan. 

 

3.7.4 Tahap Refleksi (replecting) 

Tahap observasi hasil setiap siklus dikumpulkan kemudian dianalisis. 

Hasil analisis obsevasi pada tiap-tiap siklus digunakan untuk 

merefleksi apakah tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dari aktivitas yang telah dilakukan. Hasil analisa yang 
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telah diperoleh digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus 

selanjutnya. 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

3.8.1 Presentase aktivitas siswa meningkat setiap siklusnya 

3.8.2 Nilai rata-rata meningkat setiap siklusnya 

3.8.3 Nilai yang diperoleh siswa yang mencapai KKM ≥65 mencapai 75% 

dari jumlah siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


