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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Suharsimi Arikunto,

2010:130). Menurut Burns dalam Wina (2011:25) penelitian tindakan kelas

adalah penerapan yang ditemukan untuk memecahkan masalah dalam situasi

sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang di lakukan dengan

melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti dan praktisi.

Sedangkan menurut Kunandar (2012:45) mendefinisikan penelitian tindakan

kelas sebagai berikut “Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai

suatu penelitian tindakan (Action Research) yang dilakukan oleh guru yang

sekaligus sebagai peneliti dikelasnya atau bersama-sama dengan orang lain

(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksi tindakan

secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki mutu

(kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment)

tertentu dalam suatu siklus”.
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B. Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Al Azhar 3 Bandar

Lampung.

2. Subjek Penelitian

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada bulan Januari Tahun 2015

Subjek yang diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas X1 SMA Al

Azhar 3 Bandar Lampung sebanyak 33 orang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penggunaan Media  Animasi dan model

pembelajaran STAD (Students Teams Achievement Division) pada

semester genap tahun pelajaran 2014-2015 SMA Al Azhar 3 Bandar

Lampung.

C. Definisi Operasional Tindakan

Definisi operasional variabel adalah definisi yang akan dioperasionalkan dan

dapat diukur, setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan

tertentu. Hal ini berguna untuk membatasi ruang lingkup yang dimaksud dan

memudahkan pengukurannya, agar setiap variabel dalam penelitian ini dapat

diukur atau diamati, maka perumusan definisi operasional variabel tersebut

sebagai berikut :

1. Model Pembelajaran STAD (Students Teams Achievement Division)

Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam

tim belajar beranggotakan empat orang yang merupakan campuran
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menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan

pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa

seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh

siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis mereka

tidak boleh saling membantu.

Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan

Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi

diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.

2. Media Animasi

Menurut Furoidah (2009) media animasi merupakan media yang berisi

gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakkan

dan dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan

pesan-pesan pembelajaran. Media animasi merupakan modifikasi media

gambar yang digunakan  untuk merangsang kreativitas serta keaktifan

siswa dalam memberikan respon yang diinginkan dalam materi

pembelajaran. Dan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam

berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga

menyimak materi yang dijelaskan. Bagus atau tidak menggunakan media

pembelajaran gambar animasi dalam proses pembelajaran bergantung

dengan guru dan siswa nya.

Pada akhir pembelajaran dengan mengggunakan Media Animasi maka

akan diadakan tes secara individu yang berisi soal yang harus dijawab

siswa, sehingga akan diperoleh hasil belajar siswa dalam kegiatan

pembelajaran melalui media gambar animasi ini.
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3. Aktivitas Belajar

Pelaksanaan tindakan ini terdapat aktivitas yang diamati yaitu aktivitas

belajar siswa, dilakukan melalui observasi. Belajar merupakan berbuat

untuk mengubah tingkah laku. Jadi tidak ada belajar jika tidak ada

aktivitas. Oleh karena itu, aktivitas merupakan prinsip yang sangat

penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2003:95-96).

Indikator keaktifan siswa sebagai berikut :

Lembar observasi  aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung.

Berikut ini adalah kisi-kisi lembar observasi yang akan digunakan.

1. Memperhatikan atau menyimak penjelasan guru.

2. Diskusi antar teman dalam kelompok.

3. Mengerjakan tugas kelompok.

4. Bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas .

5. Mengerjakan tes yang diberikan guru.

4. Hasil Belajar

Menurut Oemar Hamalik (2008: 159) evaluasi hasil belajar adalah

keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi),

pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan

tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan

kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang

ditetapkan. Sebuah kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa

dapat mencapai KKM yang ditentukan yaitu 70.
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D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data dan Jenis Data

1.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Siswa Kelas X1 SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung

2) Seorang peneliti (observer)

3) Seorang guru mata pelajaran atau guru mitra

1.2 Jenis Data

Jenis data yang diperoleh selama penelitian meliputi data kuantitatif

dan data kualitatif yang terdiri dari:

1) Data kualitatif diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan Media Animasi dan model pembelajaran STAD

(Students Teams Achievement Division), lalu dianalisis secara

deskriptif melalui kalimat mengenai gambaran aktivitas siswa

selama pembelajaran berlangsung.

2) Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa kemudian

dianalisis secara deskriptif. Analisis data kuantitatif digunakan

untuk menentukan peningkatan hail belajar siswa sebagai

pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan guru.

2. Teknik Pengumpulan Data

2.1 Teknik Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana

proses pembelajaran siswa terhadap mata pelajaran geografi. Lembar
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observasi ini dibuat oleh peneliti dan guru mata pelajaran geografi.

Observasi dijadikan oleh peneliti sebagai penilaian proses kegiatan

pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh guru mitra yaitu ibu

Mulyani pada saat melaksanakan pembelajaran guru mitra

mengobservasi siswa, observasi ini untuk mengamati:

1. Memperhatikan atau menyimak penjelasan guru.

2. Diskusi antar teman dalam kelompok.

3. Mengerjakan tugas kelompok.

4. Bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas .

5. Mengerjakan tes yang diberikan guru.

2.2. Teknik Tes

Tes diberikan pada setiap akhir siklus, tes ini dilakukan untuk

mengetahui keberhasilan dari pembelajaran setelah diterapkannya

media pembelajaran Animasi dan model pembelajaran STAD

(Students Teams Achievement Division). Dilihat dari persiklus, dari

siklus I, siklus II dan siklus III mengalami peningkatan maka dapat

diasumsikan bahwa penggunaan media animasi dalam pembelajaran

dapat meningkatan hasil belajar pada mata pelajaran geografi.

E. Indikator Keberhasilan

Dalam penelitian ini akan dilihat indikator keberhasilan sebagai berikut:

1. Apabila presentase aktivitas siswa telah mencapai ≥70% dari siswa yang

hadir secara aktif mengikuti pembelajaran dalam aktivitas on task siswa

seperti Memperhatikan atau menyimak penjelasan guru, Diskusi antar
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teman dalam kelompok, Mengerjakan tugas kelompok, Bertanya sesuai

dengan topik yang sedang dibahas, Mengerjakan tes yang diberikan guru.

1. Siswa yang tuntas mencapai hasil belajar siswa tuntas (dengan nilai 70)

atau lebih, dan siswa tidak tuntas apabila nilai tes <70 atau tidak

mencapai KKM yaitu 70. Persentase 70% ini diberlakukan untuk hasil

belajar siswa sebelum diadakan remedial.

F. Prosedur Penelitian Tindakan

Mengikuti alur desain merupakan salah satu ciri dari penelitian tindakan kelas

yang di praktekan di kelas. Pada penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan

3 siklus. Pada siklus I akan menjadi landasan untuk pelaksanaan siklus II,

siklus II akan menjadi landasan untuk pelaksanaan siklus III, dan hasil dari

siklus III adalah hasil dari penelitian tindakan kelas ini.
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Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 2. Spiral Tindakan Kelas Model Burhan Elfanany (2013:34)

Perencanaan II

Refleksi Tindakan I

Perencanaan I

Identifikasi

Refleksi Tindakan II

Analisis

Analisis

Perencanaan III

Refleksi Tindakan III

Analisis

Kesimpulan
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1. Tahap Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah pengembangan rencana tindakan yang secara kritis

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi (Kunandar, 2008:71)

Pada tahap ini dilakukan perencanaan tindakan dengan rincian sebagai

berikut:

a) Menentukan tempat atau sekolah sebagai tempat pelaksanaan

penelitian tindakan, kemudian melakukan penelitian pendahuluan

untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi guru.

b) Menentukan media dan model pembelajaran yang tepat untuk

permasalahan yang telah dirumuskan. Media dan model yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Media Animasi dan Model

STAD karena kurangnya keaktifan belajar dan rendahnya hasil

belajar siswa.

c) Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berdasarkan

silabus dan membuat instrumen. Silabus dan RPP disusun sesuai

dengan kurikulum 2006 berbasis kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) dan instrumen penelitian menggunakan lembar

observasi untuk menilai keaktifan belajar dan tes untuk melihat hasil

belajar siswa.

d) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran sebagai

kolaborasi saat pelaksanaan tindakan.
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2. Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi

Pada tahap ini diterapkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan

media animasi disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun

sebagai berikut:

Siklus I

a) Guru membuka pelajaran dengan memberikan motivasi dan

apersepsi

b) Guru menyajikan materi pokok yang akan disampaikan dengan

menggunakan Media Animasi pada awal pembelajaran.

c) Siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru

dan siswa diberikan waktu untuk bertanya kepada guru.

Kegiatan Kelompok

1. Pada kegiatan kelompok STAD, guru sebaiknya menjelaskan apa

yang dimaksud bekerja dalam kelompok, yaitu:

a. Siswa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa

teman dalam kelompoknya telah mempelajari materi dalam

lembar kegiatan yang diberikan oleh guru.

b. Tidak seorang pun siswa selesai belajar sebelum semua anggota

kelompok menguasai pelajaran.

c. Mintalah bantuan kepada teman satu kelompok apabila seorang

anggota kelompok mengalami kesulitan dalam memahami materi

sebelum meminta bantuan kepada guru.

d. Dalam satu kelompok harus saling berbicara sopan.

2. Guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan peraturan-

peraturan lain sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya kegiatan

yang dilakukan guru adalah:

a. Guru meminta siswa berkelompok dengan teman sekelompoknya.

b. Guru memberikan lembar kegiatan (lembar diskusi).
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c. Guru menyarankan siswa agar bekerja secara berpasangan atau

dengan seluruh anggota kelompok tergantung pada tujuan yang

dipelajarinya. Jika mereka mengerjakan soal-soal maka setiap

siswa harus mengerjakan sendiri dan selanjutnya mencocokkan

jawabannya dengan teman sekelompoknya. Jika ada seorang

teman yang belum memahami, teman sekelompoknya

bertanggung jawab untuk menjelaskan.

d. Tekankanlah bahwa lembar kegiatan (lembar diskusi) untuk diisi

dan dipelajari. Dengan demikian setiap siswa mempunyai lembar

jawaban untuk diperiksa oleh teman sekelompoknya.

e. Guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok selama

siswa bekerja dalam kelompok. Sesekali guru mendekati

kelompok untuk mendengarkan bagaimana anggota kelompok

berdiskusi.

f. Dilakukan tes akhir siklus agar guru mengetahui sejauh mana

pemahaman siswa terhadap materi.

g. Guru melakukan refleksi dan memberikan penghargaan.

Pada tahap siklus I selesai diterapkan maka akan terlihat hasil refleksi

untuk melanjutkan ke siklus II dan III. Dan pengamatan terhadap

aktivitas dan hasil belajar peserta didik bisa dilihat saat penyampaian

materi pembelajaran sesuai indikator.

3. Tahap Analisis

Pada tahap ini dilakukan analisis pembelajaran kepada siswa dengan

diberikan soal tes akhir siklus. Pada tahap ini guru mitra dan peneliti

menganalisis hasil dari aktivitas belajar siswa dan melihat hasil dari tes

akhir siklus yang dikerjakan oleh siswa.
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4. Tahap Refleksi

Pada tahap refleksi ini, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah

mendikusikan apa yang menjadi kendala sehingga diketahui adanya

masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. Masalah tersebut harus

diberikan tindakan. Jika pada siklus I hasil belajar sudah mencapai

indikator keberhasilan, maka pada siklus ke II hanya dilakukan

pemantapan hingga siklus ke III. Jika pada siklus I hasil belajar siswa

masih belum mencapai indikator keberhasilan, maka pada siklus ke II

dilakukan perbaikan agar hasil belajar siswa dapat mencapai indikator

dan jika pada siklus ke II hasil belajar siswa sudah mencapai indikator

keberhasilan, pada siklus ke III dilakukan pemantapan agar hasil belajar

lebih meningkat.

G. Teknik Analisis Data

1. Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi. Setiap siswa diamati

aktivitasnya dalam setiap pertemuan dengan memberi tanda “ √ “ pada

lembar observasi jika aktivitas yang dilakukan sesuai dengan indikator

yang telah ditentukan. Setelah selesai observasi dihitung jumlah aktivitas

yang dilakukan siswa lalu dinyatakan dalam bentuk persen dengan

menggunakan rumus seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2001: 69),

yaitu sebagai berikut:
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Keterangan: %Ai = Presentase aktivitas siswa

Na = Banyaknya aktivitas yang terkategori aktif

N = Banyaknya siswa yang diamati

Siswa dikategorikan aktif apabila persentase aktivitasnya mencapai 80%

atau lebih. Selanjutnya, untuk menetukan persentasi siswa yang aktif

digunakan rumus yaitu sebagai berikut:

%As = ∑AsN x 100
Keterangan % As = Persentase siswa aktif

∑ As = Banyaknya siswa yang aktif

N = Banyaknya siswa yang hadir

2. Data Hasil Belajar Siswa

Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah penggunaan Media Animasi

dan Model STAD yang diambil dari persentase ketuntasan belajar siswa

setelah diadakan tes pada setiap akhir siklus.  Menurut KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimum) yang diterapkan di SMA Al Azhar 3 Bandar

Lampung , siswa dikatakan tuntas jika mendapatkan nilai 70 atau lebih.

Untuk menentukan persentase siswa tuntas setiap siklusnya digunakan

rumus seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2001 : 69), yaitu sebagai

berikut :

% = 100%
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Keterangan : At% = Persentase siswa tuntas belajar

At = Banyaknya siswa yang tuntas belajar

N = Banyaknya siswa yang hadir.

Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata kelas digunakan rumus :

Keterangan : x =  Nilai rata-rata kelas

∑Ns = Jumlah nilai tes seluruh siswa

N =  Banyaknya siswa yang hadir

%100% x
N

At
At


N

Ns
x 


