
 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 

2 siklus, dimana setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu  perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan refleksi (Aqip, 2006) seperti gambar berikut. 

 

 

             Gambar 3.1 Tahapan Kegiatan Penelitian per Siklus 

                        

      

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 5 Sungai Langka Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 semester genap Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 5 Sungai Langka 

Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 20 orang, terdiri dari laki-laki 9 

orang dan perempuan 11 orang. 

Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 
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D. Prosedur Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart, 

dalam Sunyono (2011: 46) yaitu setiap langkah/siklus terdiri dari empat tahap 

yaitu: Perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), 

refleksi (reflection), siklus tindakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Siklus Spiral PTK (Kemmis dalam Sunyono: 2011:46) 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, hanya dilakukan dua siklus tindakan. Tahap-

tahap dari siklus tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan 

Kegiatan dalam perencanaan meliputi : 

a. Membuat dan mendiskusikan rancangan pembelajaran yang akan 

diterapkan di kelas. 
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b. Menyusun  skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

c. Menyusun lembar kegiatan yang akan diberikan kepada siswa pada saat 

belajar dalam kelompok (dikusi). 

d. Mempersiapkan perangkat tes. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dibuat 

pada mata pelajaran Matematika tentang pecahan. Alokasi waktu setiap kali 

pertemuan adalah 2x35 menit menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Adapun urutan kegiatan secara garis besar adalah sebagai berikut : 

a. Penyajian Materi 

Penyajian materi dilakukan dalam waktu kurang lebih 20 menit dari 

waktu yang tersedia. Penyajian materi meliputi pokok-pokok materi 

secara garis besar.  

b. Belajar Kelompok. 

Setelah materi diberikan, siswa diberi lembar kegiatan dan diberi waktu 

lima menit untuk membacanya. Kemudian siswa dikelompokkan dalam 

kelompok-kelompok kecil yang telah ditentukan. Setiap kelompok 

membahas lembar kegiatan yang berisi pertanyaan dan harus dijawab 

oleh siswa dengan cara bekerjasama serta saling berdiskusi dalam 

kelompok. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan. Setelah itu dilaksanakan 

diskusi untuk membahas hasil diskusi kelompok masing-masing. 
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c. Tes Individual 

Setelah siswa belajar dalam kelompok selanjutnya diberi tes secara 

individu. Hasil tes ini akan diberi skor peningkatan individu dan juga 

untuk menentukan kelompok terbaik. 

d. Pemberian Penghargaan. 

Setelah dilakukan perhitungan skor peningkatan individu maka 

ditentukan poin peningkatan kelompok. Kelompok yang berhasil 

mengumpulkan hasil terbanyak akan diberi penghargaan dan 

mendapatkan pengakuan sebagai kelompok terbaik berdasarkan kriteria 

yang ada. 

 

3. Tahap Pengamatan 

Pengamatan adalah kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas 

IV SDN 5 Sungai Langka dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami dan membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Pada tahap ini peneliti melihat, 

mengkaji dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilakukan berdasarkan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa yang 

diisi oleh pengamat. Berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama 

observer/pengamat membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan 

pada siklus berikutnya apabila hasil penelitian belum memenuhi indikator 
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kinerja yang ditetapkan. Hasil refleksi siklus I dijadikan acuan untuk 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus II dan seterusnya. 

Siklus II 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Proses pembelajaran pada siklus II berlangsung sebagaimana siklus I dengan 

perbaikan beberapa teknik pembelajaran sesuai hasil refleksi pada siklus I. 

1. Tahap Perencanaan 

Kegiatan dalam perencanaan meliputi : 

a. Membuat dan mendiskusikan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di 

kelas. 

b. Menyusun  skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

c. Menyusun lembar kegiatan yang akan diberikan kepada siswa pada saat belajar 

dalam kelompok (dikusi). 

d. Mempersiapkan perangkat tes. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dibuat pada 

Mata Pelajaran Matematika tentang pecahan. Alokasi waktu setiap kali 

pertemuan adalah 2x35 menit menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Adapun urutan kegiatan secara garis besar adalah sebagai berikut: 
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a. Penyajian Materi 

Penyajian materi dilakukan dalam waktu kurang lebih 20 menit dari waktu yang 

tersedia. Penyajian materi meliputi pokok-pokok materi secara garis besar. 

Pengamat akan mencatat aktivitas siswa . 

b. Belajar Kelompok. 

Setelah materi diberikan, siswa diberi lembar kegiatan dan diberi waktu lima 

menit untuk membacanya. Kemudian siswa dikelompokkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang telah ditentukan. Setiap kelompok membahas lembar 

kegiatan yang berisi pertanyaan dan harus dijawab oleh siswa dengan cara 

bekerjasama serta saling berdiskusi dalam kelompok. Hasil pekerjaan siswa 

dikumpulkan. Setelah itu dilaksanakan diskusi untuk membahas hasil diskusi 

kelompok masing-masing. 

 

c. Tes Individual 

Setelah siswa belajar dalam kelompok selanjutnya diberi tes secara individu. 

Hasil tes ini akan diberi skor peningkatan individu dan juga untuk menentukan 

kelompok terbaik. 

d. Pemberian Penghargaan. 

Setelah dilakukan perhitungan skor peningkatan individu maka ditentukan poin 

peningkatan kelompok. Kelompok yang berhasil mengumpulkan hasil terbanyak 

akan diberi penghargaan dan mendapatkan pengakuan sebagai kelompok terbaik 

berdasarkan kriteria yang ada. 
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3. Tahap Pengamatan 

Pengamatan adalah kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Pengamatan dilakukan oleh guru kelas IV SDN 5 Sungai Langka 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan oleh peneliti. 

 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami dan membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Pada tahap ini peneliti melihat, 

mengkaji dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilakukan berdasarkan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa yang diisi 

oleh pengamat. Berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama observer/pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya 

apabila hasil penelitian belum memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan. 

Hasil refleksi siklus I dijadikan acuan untuk pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II dan seterusnya. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini adalah tes. Teknik 

tes dilakukan untuk mengambil data kuantitatif berupa data hasil belajar siswa. 

Tes dilakukan pada akhir setiap siklus. Pada akhir siklus hasil tes seluruh siswa 

dirata-rata yang kemudian dibandingkan dengan rata-rata hasil tes pada siklus 

berikutnya. 
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F. Analisa Data 

Data hasil belajar siswa ditentukan dari nilai tes pada tiap siklus. Adapun 

perhitungan data kuantitatif menggunakan rumus yang dijelaskan dalam Sudjana 

(2001) sebagai berikut : 

1. Nilai hasil belajar siswa = 
Skor perolehan 

x 100 
Skor maksimal 

 

2. Nilai rata-rata kelas = 
Jumlah nilai seluruh siswa 

x 100 
Banyak siswa 

 

3. Prosentase siswa yang tuntas = 
Banyak siswa yang tuntas 

x 100% 
Banyak siswa 

 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan yang diharapkan dalam PTK ini adalah apabila 

terjadi peningkatan hasil belajar pada setiap siklusnya dan minimal 75% siswa 

memperoleh nilai ≥ 65. 


