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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode, Model dan Alur Penelitian 

1. Metode Penelitian 

  Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research.  

  Penelitian tindakan merupakan suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif yang dilakukan oleh peneliti dalam masyarakat sosial dan 

bertujuan untuk memperbaiki pekerjaannya, memahami pekerjaan ini serta 

sesuai dimana pekerjaan ini dilakukan. (Kemmis &Taggart dalam 

Arikunto 1998/1990:13). 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas 

bersifat reflektif, artinya guru dalam hal ini bertindak untuk menemukan 

berbagai alternatif dalam memperbaiki pembelajaran, sehingga tujuan 

belajar dapat tercapai. 

Penelitian ini bersifat kolaboratif, artinya peneliti bersama dengan 

observer bersama-sama dalam melihat aktivitas kegiatan pembelajaran dan 

sekaligus melihat peningkatan hasil belajar siswa kelas V di SDN 

Mekarsari 3 dengan menggunakan metode demonstrasi. 

Tujuan melakukan PTK yaitu untuk meningkatkan dan 

memperbaiki praktek yang seharusnya dilakukan oleh guru, sehingga guru 

akan lebih banyak berlatih mengaplikasikan berbagai tindakan alternative 

sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran daripada 
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perolehan pengetahuan umum dalam bidang pendidikan yang dapat 

digeneralisasikan. 

Penelitian Tindakan Kelas diambil dari istilah bahasa Inggris 

Classroom Action Research (CAR). Dalam Suharsimi (2006:97) 

menyatakan bahwa siklus yang direncanakan terdiri dari empat tahap 

yaitu; 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi 4) 

refleksi. Karena penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka 

pelaksanaannya dilakukan dengan cara bersiklus. Tiap siklusnya dilakukan 

perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

2. Model Penelitian 

Model penelitian yang  dikembangkan  dalam  Penelitian  Tindakan 

Kelas ini mengacu pada pedoman PTK dari Stephen Kemmis dan Mc. 

Taggart. Model ini dianggap sesuai dengan penelitian ini dikarenakan 

model Kemmis dan Mc. Taggart ini menggunakan sistem spiral refleksi 

diri yang dimulai dengan perencanaan (planning), tindakan (action), 

pengamatan (observing), refleksi (reflecting), dan perencanaan kembali. 

Metode penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan pembelajaran agar lebih baik lagi karena walaupun guru-

guru sudah mengupayakan dengan melakukan remedial secara 

berkelanjutan, namun harus ada upaya penelitian yang harus dikaji agar 

dapat menemukan metode belajar siswa yang tepat. Selain itu metode ini, 
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dapat meningkatkan keprofesionalan guru dalam menangani proses 

pembelajaran. 

Langkah yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai siklus adalah 

seperti gambar desain berikut ini: 

 

 

 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKLUS II 
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Penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilaksanakan 

dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 

meliputi; 1) tahap perencanaan, 2) tahap tindakan atau pelaksanaan, 3) 

tahap evaluasi/observasi, dan 4) tahap refleksi. Masing-masing tahapan ini 

secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Tahap Perencanaan 

Tiap siklus dalam penelitian ini dilaksanakan suatu tindakan 

sesuai dengan perbaikan yang ingin dicapai selama pembelajaran. Pada 

tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), alat dan bahan pembelajaran untuk kegiatan demonstrasi 

serta instrumen penelitian.  

b) Tahap Tindakan  

Kegiatan yang dilakukan pada setiap tindakan peneliti 

melaksanakan tindakan dari persiapan pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sebelumnya peneliti memberikan gambaran 

tentang pelaksanaan tindakan, mungkin dalam tahap pelaksanaan ada 

hal-hal yang belum terpikirkan atau tidak sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Oleh karena itu peneliti memberi tindakan yang tidak 

tercantum dalam perencanaan sebelumnya, upaya untuk meningkatkan 

keberhasilan dalam setiap siklus, maka selama kegiatan tindakan 

dilakukan observasi dan evaluasi. 
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c) Tahap Observasi 

Pada tahap ini secara lebih operasional adalah untuk mengenal 

siswa lebih dalam dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses 

dan hasil yang dicapai (perubahan yang terjadi) baik yang timbul dari 

tindakan terencana atau hasil proses pelaksanaan tindakan. Fungsi dari 

observasi adalah guru dapat mengetahui apakah tindakan yang 

dilakukan sudah berpengaruh pada terjadinya perubahan kearah positif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

d) Tahap Refleksi 

Data yang diperoleh untuk dianalisis kemudian direfleksi 

sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki siklus berikutnya, serta untuk 

menentukan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada tahap refleksi guru 

bersama observer mendiskusikan hasil tindakan pada setiap akhir 

pelaksanaan tindakan, kemudian hasil tindakan pada setiap akhir 

pelaksanaan tindakan, kemudian hasilnya direfleksi. Peneliti juga bisa 

merefleksikan 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 kegiatan selanjutnya.  

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka, setiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam memahami sistem pernapasan 

manusia secara optimal maka diberikanlah tes. Sedangkan observer 
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awal dilakukan untuk mengetahui tindakan yang tepat dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian akan diketahui 

optimalisasi kemampuan siswa dalam memahami sistem pernapasan 

manusia. 

 

3. Alur Penelitian 

Alur penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian tindakan 

kelas disesuaikan dengan model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart dalm Kasbolah, 1988:113). Dalam melaksanakan penelitian ini 

dibuat beberapa siklus untuk mempermudah langkah penelitian. Dimulai 

dari tahap analisis kurikulum yang telah dibuat di sekolah, melakukan 

studi pustaka, observasi awal, menemukan masalah dan 

mengidentifikasikannya, melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana 

tindakan pertama kemudian merefleksikannya kembali setelah selesai satu 

siklus yang diakhiri dengan refleksi maka diperbaiki pada siklus 

berikutnya hingga ditemukan jawaban sebagai kumpulan akhir dalam 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan, alur desain dalam penelitian 

tindakan kelas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 
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Dari gambar tersebut diatas, maka penelitian tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan 

a. Pengkajian standar di kelas tahun 2006 dan KTSP SDN Mekarsari 3 

dimana telaah konsep yang terdapat dalam mata pelajaran IPA Kelas 

V atau analisis KTSP. 

b. Menyusun rencana pembelajaran tindakan I dengan pendekatan 

metode demonstrasiuntuk 2 x pertemuan menyusun langkah-langkah 

kegiatan untuk melatih penerapan metode demonstrasi yang sudah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran LKPD. 

c. Peneliti menerapkan rancangan pembelajaran yang telah 

menggunakan penerapan metode demonstrasi.  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Siklus 1 

Tahap Pelaksanaan Siklus 1 dalam penelitian ini berupa :  

1) Setelah mendapat gambaran keadaan kelas perhatian dan 

aktivitas siswa, memotivasi belajar, sarana belajar, maka 

dilakukan tindakan kelas pertama, yaitu mendesain kegiatan 

belajar untuk satu kompetensi dasar.  

2) Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang dibantu 

teman sejawat untuk memamntau atau mengobservasi 

pelaksanaan kegiatan siswa, kegiatan guru dan efektivitas 

penggunaan metode demonstrasi.  
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3) Melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan 

hambatan dari pembelajaran dengan metode demonstrasi.  

4) Melakukan perbaikan desain pembelajaran, berdasarkan 

evaluasi hasil pemantauan.  

5) Peneliti bersama teman sejawat menganalisis dan merefleksi 

pelaksanaan dan hasil kegiatan pembelajaran siklus I yang 

dilanjutkan pada siklus II. 

b. Siklus 2 

Tahap Pelaksanaan Siklus 2 dalam penelitian ini berupa :  

1) Setelah memperoleh gambaran pada desain pembelajaran 

kegiatan pertama (siklus I) peneliti mendesain kembali kegiatan 

pembelajaran dengan menambahkan aspek-aspek yang belum 

optimal pada tindakan siklus I.  

2) Melakukan pemantauan (observasi) terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang sedang dilakukan sasaran pemantauan adalah 

kegiatan siswa dalam merespon pelajaran. Sikap guru dalam 

mengelola pembelajaran dan efektivitas pembelajaran dengan 

metode demonstrasi.  

3) Melakukan evaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas keberhasilan, dari penggunaan strategi 

baru pembelajaran yang sudah dilaksanakan.  

4) Melakukan perbaikan desain pembelajaran berdasarkan hasil 

peragaan demonstrasi.  
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5) Personel yang akan dilibatkan Penelitian tindakan kelas ini 

melibatkan seorang guru yang menjadi observer adalah orang 

yang sama dengan observer di siklus 1 karena agar mengetahui 

perkembangan atau perbedaan yang terjadi di siklus 1 dan siklus 

ke II. Hasil analisis dan refleksi terhadap tindakan II ini menjadi 

bahan acuan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. 

 

B. Subjek, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

 Subjek dalam Penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Mekarsari 3. 

Siswa ini berjumlah 30 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. 

 

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi Penelitian yang dilakukan adalah di SDN Mekarsari 3 

Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.  

 

3. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan lebih dari satu bulan yaitu dimulai saat 

bulan Oktober untuk tahap persiapan sampai dengan bulan Desember 2012 

untuk tahap pelaksanaan sampai dengan perolehan hasil penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpul Data 

Untuk memperoleh kebenaran yang obyektif dalam pengumpulan 

data yang diperlukan yaitu instrumen yang tepat sehingga masalah yang 

diteliti akan dapat direfleksi dengan baik. Instrumen yang akan digunakan 

yaitu: 

a. Instrumen Pembelajaran 

 Instrumen pembelajaran terdiri dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan lembar kerja peserta didik (LKPD). Kedua hal 

tersebut diatas digunakan sebagai perencanaan dalam mencapai tujuan 

belajar, yang berisi tahap-tahap atau alur kegiatan pembelajaran. Selain 

itu juga dapat digunakan sebagai alat pengukuran tingkat keberhasilan 

guru dalam pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan perencanaan 

awal atau berbeda dengan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  

b. Instrumen Tes 

Usman dan setiawati (1993: 136) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan penilaian hasil belajar “suatu proses pemberian atau 

penentuan nilai terhadap sesuatu dengan kriteria tertentu atau 

mengambil beberapa keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran atau 

norma tertentu, apakah baik atau buruk. 

Instrumen tes dapat dilakukan dengan teknik tes yaitu 

pelaksanaan penilaian dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang 
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harus dijawab dengan benar oleh siswa dengan cara tertulis dengan 

bentuk soal-soal isian, dan pilihan ganda. Jika dikaitkan dengan 

penelitian ini, alasan menggunakan tes uraian adalah untuk melihat 

proses berfikir IPA siswa dalam mengerjakan LKPD secara kelompok 

dan evaluasi secara individu serta untuk mengetahui sejauhmana 

peningkatan kemampuan berfikir siswa dalam memahami materi 

tentang sistem pernapasan pada manusia.  

c. Instrumen non-tes 

Lembar observasi dalam peneliti ini digunakan sebagai panduan 

dalam mengamati dan memperoleh data tentang perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jika dikaitkan dengan penelitian ini 

maka kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi adalah aktivitas 

guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

metode demonstrasi. 

 

2. Alat Pengumpul Data 

 a.   Pedoman Observasi 

Observasi atau pengamatan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan program atau terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Saodih Sukmadinata, 2006 : 220). 

Dalam melaksanakan observasi cara yang paling tepat atau fektif 

adalah dengan menggunakan lembar observasi (pengamatan), agar 

dalam pelaksanaan observasi dapat terarah dan menghasilkan data 
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sesuai dengan yang dihasilkan dan sesuai dengan data yang 

diperlukan. 

Dalam penelitian ini kegiatan yang akan diobservasi adalah 

aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan penerapan metode demonstrasi, baik secara 

klasikal maupun dengan secara kelompok. 

Observasi adalah rekan sejawat yang dianggap dapat 

memberikan masukan yang diperlukan oleh peneliti selama kegiatan 

penelitian.  

b. Soal 

Tes tertulis untuk memperoleh data mengenai hasil belajar 

siswa secara individu dalam penguasaan materi pokok sistem 

pernapasan. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

tes dalam bentuk uraian singkat, jumlah soal yang diberikan pada 

siklus I adalah 2 lembar kerja masing-masing terdiri dari 5 soal. 

Sedangkan pada siklus II diberikan 5 soal uraian singkat. Test adalah 

sekumpulan pertanyaan yang diberikan kepada siswa atau orang tua 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau 

kelompok (Arikunto, 1992).  

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran baik materi yang akan dipelajari maupun 

materi yang sudah dipelajari. 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk mengolah data 

adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Data yang digunakan dalam pembelajaran harus dipersiapkan terlebih 

dahulu sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru harus menyiapkan 

silabus, RPP, Data Observasi, LKPD, Penilaian, Soal Tes, Alat Peraga, 

atau media yang akan digunakan untuk penelitian.  

b. Klasifikasi Data 

Untuk meningkatkan hasil belajar pada penelitian ini, maka dibuat 

gambar yang menunjukkan efektivitas belajar sebagai hasil penelitian 

sehingga tampak lebih jelas perubahan dan perbandingan dari hasil setiap 

siklus. 

c. Display Data 

Menganalisa aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan mengacu pada 

RPP, aktivitas siswa dapat dilihat dari lembar observasi siswa. 

d. Interpretasi Data 

Menganalisis aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Dengan 

mengacu pada RPP, tujuannya untuk mengetahui aktivitas guru dan 

siswa yang diharapkan terjadi atau tidak diharapkan terjadi. Menafsirkan 

data-data yang sudah display baik data dalam bentuk tabel dan grafik. 

Dalam penelitian ini, lembar observasi guru dan siswa diisi oleh dua 
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observer yang sama baik pada siklus 1 dan siklus 2. Hal ini bertujuan, 

agar observer dapat mengetahui hal-hal apa yang terjadi dalam setiap 

pembelajaran.  

 

e. Refleksi 

Meninjau kembali perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan 

dilihat dari kekurangan dan kelebihan dari hasil observasi selama 

kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan revisi atau perbaikan untuk 

menyusun rencana pembelajaran. 

 

2. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

tindakan kelas yang akan dilakukan oleh peneliti. Analisis dalam penelitian ini 

berupa identifikasi yang digunakan untuk menjelaskan apa saja yang terjadi 

dalam penelitian tersebut. Selain itu analisis dapat juga menunjukkan 

perbaikan yang terjadi. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan pada setiap kegiatan refleksi. Dengan melakukan analisis, maka 

peneliti dapat menyimpulkan apa yang terjadi dalam setiap siklusnya, 

sehingga revisi-revisi   

Peneliti melakukan analisis terhadap data pemantauan tindakan dan 

data penelitian. Berikut adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti; 
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a. Scoring (penskoran) 

Hasil tes yang dilakukan siswa sesudah melakukan evaluasi score 

posttest soal yang digunakan. Pada penelitian ini berupa pilihan ganda 10 

soal. Setiap score mempunyai bobot nilai atau skor sepuluh apabila dapat 

menjawab dengan benar keseluruhan, maka skor maksimum yang dapat 

diperoleh adalah 100.  

Perhitungan dalam mengolah penskoran tersebut dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

Nilai Hasil Belajar = jumlah jawaban yang benar X 100% 

10 

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Hasil Belajar 

SKOR PRESENTASE KRITERIA 

 90 - 100 75 % - 100% Sangat Baik 

80 - 89 50% - 75% Baik 

70 – 79 25% - 50% Cukup Baik 

  0 – 69  0% - 25% Kurang 

 

b. Nilai rata-rata 

Rata-rata hitung hasil postest dari skor setiap siswa ditentukan 

dengan menghitung jumlah skor yang diperoleh siswa untuk setiap 

jawaban benar dengan rumus sebagai berikut : 

Rata – rata =  jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa X 100% 

Jumlah banyaknya siswa  

Untuk mengetahui presentase siswa yang telah mencapai KKM 

maka selanjutnya data nilai hasil belajar siswa dibandingkan dengan nilai 

KKM IPA kelas V yaitu 70.  



43 
 

Astri Oktiva Budianti,2013 
Penerapan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran IPA Dengan Materi Sistem Pernafasan Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Adapun proses penghitungan presentase siswa yang sudah 

mencapai KKM adalah sebagai berikut : 

TB = S = 70 X 100 % 

N 

Keterangan : 

 TB : Ketuntasan Belajar 

 S : Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar dari 70 

 N : Jumlah seluruh siswa 

 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan 

PRESENTASE KRITERIA 

75 % - 100% Sangat Tinggi 

50% - 75% Tinggi 

25% - 50% Sedang 

0% - 25% Rendah 

 

 Dengan melihat table tersebut diatas, peneliti dapat melihat seberapa besar 

prosentase ketuntasan siswa dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dalam 

pembahasan, seberapa tuntas atau tidaknya siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran.  


