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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal dengan Classroom Action 

Research. Wardani, dkk., (2007:1.3) mengemukakan penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Sedangkan menurut Arikunto 

(2006: 58) penelitian tindakan kelas adalah gabungan definisi dari tiga kata, 

penelitian, tindakan, kelas. Sehingga PTK adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu 

pembelajaran. Seperti yang dikemukakan Wardani (2007: 2.4) bahwa prosedur 

yang digunakan berbentuk siklus (cycle). Dalam setiap siklus terdiri dari 

empat kegiatan pokok yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflection).  
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Adapun daur siklus tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2. Alur siklus PTK 

   (Adaptasi Arikunto, 2007: 16) 

 

 

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 7 Metro Barat yang 

terletak di Jalan Khairbras, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat 

Kota Metro. 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

 (kesimpulan akhir) 

Dst. 
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2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015. 

Dimulai pada bulan Desember 2014 sampai dengan tahap pelaporan bulan 

April 2015.  

 

3. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru. Subjek penelitian ini adalah guru 

kelas IV dan siswa kelas IV SD Negeri 7 Metro Barat tahun pelajaran 

2014/2015. Dengan jumlah siswa sebanyak 27 orang, yang terdiri dari 16 

siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Non Tes 

Teknik non tes yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

aktivitas siswa dan kinerja guru. 

2. Teknik Tes 

Teknik tes yaitu teknik pengumpulan data berupa nilai-nilai untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, tes dilaksanakan 

setiap akhir siklus, hal ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa setelah menggunakan model cooperative learning tipe STAD. Tes 

formatif digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. 

 

 



39 
 

D. Alat Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2007: 101) instrumen pengumpulan data adalah 

alat bantu yang dipilih digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data 

berupa lembar panduan observasi dan lembar tes formatif.  

1. Lembar Panduan Observasi  

Lembar panduan observasi ini dirancang oleh peneliti yang 

berkolaborasi dengan guru kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai kinerja guru dan  aktivitas siswa selama 

penelitian tindakan kelas berlangsung dengan cara memberi score pada 

lembar observasi. 

2. Lembar Tes Formatif 

Instrumen ini digunakan untuk menjaring data mengenai hasil belajar 

kognitif siswa khususnya mengenai penugasan materi yang diajarkan dan 

ketercapaian indikator pembelajaran dapat diketahui. Tes formatif yang 

digunakan adalah pilihan jamak dan isiaan singkat. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis kualitatif 

 

Data yang diperoleh yaitu berupa data kinerja guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dianalisis untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hasil analisis kemudian 
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dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh melalui penerapan model 

cooperative learning tipe STAD. Data kualitatif ini diperoleh dari data non 

tes yaitu Observasi. Data observasi digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPA melalui 

penerapan model cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

a. Nilai kinerja guru diperoleh dengan menggunakan rumus: 

   
 

  
      

Keterangan: 

NP : Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimum 

100 : Bilangan tetap 

Sumber: Adaptasi dari Purwanto (2012 : 102) 

 

 

 

Tabel 4. Pedoman penskoran kinerja guru 

 

No  Skor Kategori Indikator 
1 5 Sangat baik Aspek yang diamati dilaksanakan  oleh guru 

dengan sangat baik, guru melakukannya  dengan  

sempurna  dan tanpa kesalahan 

2 4 Baik Aspek  yang  diamati  dilaksanakan  oleh  guru  

dengan  baik,  guru melakukan  dengan  dua 

kesalahan 

3 3 Cukup baik Aspek  yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan cukup baik, guru melakukan  dengan  tiga 

kesalahan 

4 2 Kurang Aspek   yang   diamati   dilaksanakan  oleh   guru   

dengan   kurang baik, guru melakukan  lebih dari 

lima kesalahan 

5 1 Sangat 

kurang 

Aspek yang diamati  dilaksanakan  tidak 

dilaksanakan  oleh guru 

      Sumber: Poerwanti (2008: 7.8) 
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Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori keberhasilan 

guru dalam menerapkan model cooperative learning tipe STAD 

sebagai berikut. 

 

 

Tabel 5. Kriteria penilaian kinerja guru dalam pembelajaran 
 

No Skor Nilai Predikat Kategori 

1 5 81-100 A Sangat Baik 

2 4 61-80 B Baik 

3 3 41-60 C Cukup Baik 

4 2 21-40 D Kurang 

5 1 0-20 E Sangat Kurang 

 Sumber: Purwanto (2012 : 103) 

 

 

 

b. Nilai aktivitas setiap siswa diperoleh dengan rumus: 

NA=  
 

  
 x 100 

 

Keterangan:  

NA  : nilai yang dicari atau diharapkan 

R  : skor mentah yang diperoleh siswa 

SM  : skor maksimum dari tes yang ditentukan 

100 : bilangan tetap 

 

Purwanto (2008: 102) 

 

Menghitung persentase keberhasilan aktivitas siswa secara klasikal: 

                       
∑                     

∑      
        

 

Sumber: Aqib, dkk., (2010:41) 
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Tabel 6. Persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal  dalam     

       pembelajaran 

 

No Skor Tingkat 

keberhasilan(%) 

Kategori 

1 5 ≥80 Sangat Aktif 

2 4 60-79 Aktif 

3 3 40-59 Cukup Aktif 

4 2 20-39 Kurang Aktif 

5 1 <20 Pasif 

Sumber: Aqib, dkk. (2010:41) 

 

 

 

2. Analisis kuantitatif 

  Data kuantitatif merupakan data hasil belajar melalui penerapan 

model cooperative learning tipe STAD pada siklus I dan siklus II. Analisis 

kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai dinamika kemajuan 

kualitas hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan materi 

yang diajarkan guru. Data kuantitatif penelitian ini digunakan untuk 

menghitung nilai hasil belajar dan tingkat penghargaan kelompok yang 

akan diberikan kepada siswa. 

a. Nilai hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

NH= 
 

  
      

Keterangan:  

NH : nilai yang dicari atau diharapkan 

R  : skor mentah yang diperoleh siswa 

SM : skor maksimum dari tes yang sditentukan 

100 : bilangan tetap  

Sumber: Purwanto (2008: 102) 
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Sedangkan untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa 

digunakan rumus: 

   
∑  

∑ 
  

Keterangan: 

X    : rata-rata hitung 

∑   : banyaknya siswa 

∑   : jumlah siswa 

      Sumber: Aqib, dkk. (2010: 45) 

 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal, digunakan rumus sebagai berikut. 

                            
∑                      

∑      
        

Sumber: Aqib, dkk, (2010: 41) 

 

 

 

Tabel 7. Persentase Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal 

 

No Rentang nilai Kategori 

1 >80% Sangat tinggi  

2 60% - 79% Tinggi  

3 40% - 59% Sedang  

4 20% - 39%  Rendah  

5 <20% Sangat Rendah  

       Sumber: Aqib, dkk (2009: 41) 

 

 

b. Tingkat penghargaan kelompok  

Tingkat penghargaaan kelompok atau rekognisi tim ditentukan 

dengan cara mencari nilai perkembangan setiap individu terlebih 
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dahulu, pemberian skor perkembangan individu diperoleh dengan 

memperhatikan ketentuan berikut. 

 

Tabel 8. Pedoman pemberian skor perkembangan individu  

Skor Kuis Poin  

Kemajuan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal  

10-1 poin dibawah skor awal  

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

       Sumber: Slavin ( 2005: 159)   

 

Skor perkembangan individu tersebut menjadi pedoman dalam 

memberikan penghargaan kepada kelompok (merekognisi tim). Tingkat 

penghargaan kelompok dapat ditentukan dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut. 

 

Tabel 9. Tingkat penghargaan kelompok 

Kriteria (rata-rata tim) Penghargaan 

15-19 

20-24 

25-30 

                 Tim Baik 

Tim Hebat 

Tim Super 

         Sumber: Slavin (2005: 160) 
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F. Prosedur Penelitian  

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang terdiri dari 

beberapa siklus dan dilakukan oleh guru di kelas secara kolaboratif, 

partisipatif, dan refleksi mandiri bertujuan untuk memperbaiki praktik 

pembelajaran yang ada dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Siklus ini 

direncanakan dua kali, namun apabila pada siklus dua belum berhasil akan 

dilanjutkan hingga tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran IPA 

kelas IV SD Negeri 7 Metro Barat.  

 

1. Siklus I 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui empat tahap, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi dalam membuat 

rencana pembelajaran yang matang untuk mencapai pembelajaran yang 

diinginkan, dalam siklus pertama peneliti mempersiapkan proses 

pembelajaran IPA melalui penerapan model cooperative learning tipe 

STAD. Adapun langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai 

berikut. 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

menentukan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dan sesuai dengan 

kurikulum. 
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2) Merancang kegiatan belajar mengajar melalui penerapan model 

cooperative learning tipe STAD dengan materi “Sumber-sumber 

Energi Panas dan Perpindahannya”. 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap kelompok 

dan media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.  

4) Menyiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa soal-

soal beserta penilaiannya. Instrumen nontes berupa lembar 

observasi. 

 

b. Pelaksanaan 

Pada siklus I, materi pembelajarannya adalah “Sumber-sumber 

Energi Panas”. Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Kegiatan Awal  

1) Guru memberi salam dan siswa merespon salam guru. 

2) Guru dan siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing untuk mengawali pelajaran. 

3) Mengecek kehadiran siswa. 

4) Mengondisikan kelas. 

5) Guru memberikan apersepsi. 

a) Masih ingat mengenai bentuk-bentuk energi? Coba sebutkan? 

Masih ingat dengan energi panas? Apa itu energi panas? 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam proses pembelajaran. 
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      Kegiatan Inti 

 Eksplorasi  

1) Menggali pengetahuan awal siswa dengan bertanya. “Pernahkah 

kalian berjalan di aspal tanpa menggunakan alas kaki, apa yang 

kalian rasakan? Mengapa bisa begitu? Bagaimana rasanya saat 

kamu berjemur diterik matahari? Mengapa demikian? 

2) Mengarahkan siswa kedalam permasalahan yaitu adakah sumber 

energi panas selain matahari? 

3) Masing-masing kelompok menentukan jawaban sementara. 

Elaborasi 

1) Membagi siswa menjadi 6 kelompok, 3 kelompok terdiri  dari 3 

orang siswa, dan 3 kelompok lain terdiri dari 5 orang siswa. 

2) Memfasilitasi siswa dalam kegiatan kelompok yaitu dengan 

membagikan LKS dan alat percobaan kepada masing-masing 

kelompok. 

3) Siswa mengambil alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

praktikum. 

4) Guru menjelaskan secara singkat prosedur pembelajaran yang akan 

dilakukan siswa. 

5) Siswa menyelidiki sumber-sumber energi panas melalui kegiatan 

percobaan yang dibantu dengan materi yang tertera pada LKS. 

6) Guru mengawasi jalannya diskusi dengan berkeliling untuk 

membantu kelompok yang mengalami kesulitan. 
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7) Setiap kelompok berdiskusi, berpikir, menganalisis dan 

menyelesaikan LKS yang diberikan sehingga mengetahui jawaban 

dari permasalahan yang diberikan dan akan digunakan untuk 

membuktikan hipotesis. 

8) Masing-masing kelompok maju mengomunikasikan hasil 

percobaannya. 

9) Memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi 

tanggapan dari jawaban kelompok yang maju. 

Konfirmasi 

1) Guru meluruskan dan memperjelas jawaban dari setiap kelompok. 

2) Guru memberikan penguatan dan masukan kepada siswa. 

 Kegiatan Akhir 

1) Guru memberi soal kepada siswa yang dikerjakan secara individual, 

siswa tidak diperkenalkan berdiskusi dengan teman satu 

kelompoknya.  

2) Guru dan siswa mengoreksi jawaban dari tes formatif yang 

dilakukan. 

3) Lembar jawaban dikembalikan kepada guru untuk kemudian 

diberikan poin kemajuan. Kelompok yang mendapatkan poin 15-19 

termasuk Tim Baik, 20-24 Tim Hebat, 25-30 Tim Super. Setiap 

kelompok akan mendapatkan reward atau penghargaan berbentuk  

pin sesuai kategori yang didapatkan.  

4) Guru memberikan motivasi dan penjelasan pentingnya peran setiap 

siswa dalam kelompok untuk memperoleh  poin yang maksimal. 
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5) Bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

6) Memberikan tindak lanjut terhadap proses dan hasil pembelajaran 

berupa pekerjaan rumah. 

7) Guru menutup pelajaran dengan berdoa secara bersama-sama. 

c. Pengamatan 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer 

mengamati aktivitas belajar siswa serta kinerja guru dengan cara 

memberikan skor pada lembar observasi. 

 

d. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan pada siklus I adalah 

untuk mengetahui sejauh mana aktivitas dan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model cooperative learning Tipe STAD berlangsung. 

Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus ke II. 

 

2. Siklus II 

Siklus ke II ini dilakukan merupakan tindak lanjut dari siklus I 

sebagai usaha untuk meningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui penerapan model cooperative learning tipe 

STAD. Hasil pembelajaran pada siklus II ini diharapkan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Siklus II ini juga 

melalui langkah-langkah yang sama dengan siklus I yaitu sebagai berikut. 
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a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi dalam membuat 

rencana pembelajaran yang matang untuk mencapai pembelajaran yang 

diinginkan. Dalam siklus II peneliti mempersiapkan proses pembelajaran 

IPA melalui penerapan model cooperative learning tipe STAD. Adapun 

langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai berikut. 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

menentukan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dan sesuai dengan 

kurikulum. 

2) Merancang kegiatan belajar mengajar melalui penerapan model 

cooperative learning tipe STAD dengan materi “Energi Bunyi dan 

Energi Alternatif”. 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap kelompok dan 

dalam proses pembelajaran.  

4) Menyiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa soal-soal 

beserta penilaiannya. Instrumen nontes berupa lember observasi. 

 

b. Pelaksanaan 

Pada siklus II, materi pembelajarannya adalah “Energi Bunyi dan 

Energi Alternatif”. Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai 

berikut. 
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Kegiatan Awal  

1) Guru memberi salam dan siswa merespon salam guru. 

2) Guru dan siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing untuk mengawali pelajaran. 

3) Mengecek kehadiran siswa. 

4) Mengondisikan kelas. 

5) Guru memberikan apersepsi. 

a) Masih ingat mengenai bentuk-bentuk energi? Coba sebutkan? 

Masih ingat dengan energi panas? Apa itu energi panas? 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

1) Menggali pengetahuan awal siswa dengan bertanya. Pernahkah kalian 

melihat orang bermain biola? Apa yang dihasilkan ketika biola 

dimainkan? Menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan biola dapat 

mengeluarkan bunyi ketika dimainkan?  

2) Mengarahkan siswa kedalam permasalahan yaitu apakah sumber-

sumber energi bunyi dan perambatan energi bunyi? 

3) Masing-masing kelompok menentukan jawaban sementara. 

Elaborasi 

1) Membagi siswa menjadi 6 kelompok, 4 kelompok terdiri dari 4 

orang siswa dan 2 kelompok terdiri dari 5 orang. 
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2) Memfasilitasi siswa dalam kegiatan kelompok yaitu dengan 

membagikan lembar kerja siswa dan alat percobaan kepada masing-

masing kelompok. 

3) Siswa mengambil alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

praktikum. 

4) Guru menjelaskan secara singkat prosedur pembelajaran yang akan 

dilakukan siswa. 

5) Siswa menguji adanya sumber bunyi melalui kegiatan percobaan 

dalam kelompoknya. 

6) Mengawasi jalannya diskusi dengan berkeliling untuk membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

7) Setiap kelompok berdiskusi, berpikir, menganalisis dan 

menyelesaikan LKS yang diberikan sehingga mengetahui jawaban 

dari permasalahan yang diberikan yang akan digunakan untuk 

membuktikan hipotesis. 

8) Masing-masing perwakilan kelompok maju mengomunikasikan hasil 

percobaannya. 

9) Memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi 

tanggapan dari jawaban kelompok yang maju 

Konfirmasi  

1) Guru meluruskan dan memperjelas jawaban dari setiap kelompok. 

2) Guru memberikan penguatan dan masukan kepada siswa. 
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Kegiatan Akhir 

1) Guru memberi soal kepada siswa yang dikerjakan individual, siswa 

tidak diperkenalkan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. 

2) Guru dan siswa mengoreksi jawaban dari tes formatif yang dilakukan. 

3) Lembar jawaban dikembalikan kepada guru untuk kemudian 

diberikan poin kemajuan. Kelompok yang mendapatkan poin 15-19 

termasuk Tim Baik, 20-24 Tim Hebat, 25-30 Tim Super. Setiap 

kelompok akan mendapatkan penghargaan berbentuk sertifikat sesuai 

kategori yang didapatkan.  

4) Guru memberikan motivasi dan penjelasan pentingnya peran setiap 

siswa dalam kelompok untuk memperoleh  poin yang maksimal. 

5) Bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

6) Memberikan tindak lanjut terhadap proses dan hasil pembelajaran 

berupa pekerjaan rumah. 

7) Guru menutup pelajaran dengan berdoa secara bersama-sama. 

 

c. Pengamatan  

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer 

mengamati aktivitas belajar siswa serta kinerja guru dengan cara 

memberikan skor pada lembar observasi. 

 

d. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan pada siklus kedua adalah untuk 
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mengetahui sejauh mana antusias terhadap proses pembelajaran melalui 

penerapan model cooperative learning tipe STAD. Analisis hasil kerja 

siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisis 

digunakan sebagai bahan pembanding dengan siklus I. Kemudian menarik 

kesimpulan atas pembelajaran yang telah berlangsung dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe STAD. 

 

 

G. Kriteria Keberhasilan 

Pembelajaran dengan model cooperative learning tipe STAD 

dikatakan berhasil apabila: 

1. Terdapat peningkatan aktivitas belajar IPA pada setiap siklusnya. 

2. Pada akhir penelitian adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa  ≥ 

75% dari 27 siswa dengan KKM 66. 

 


