
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini  dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al Furqon Rawi  pada 

Kelas VII  Semester Genap  Tahun  Pelajaran 2012/2013. 

B. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII  yang berjumlah 28 siswa terdiri 

dari 12 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Siswa dikelompokkan 

menjadi 7 kelompok, dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang.  

C. Setting Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan berawal dari permasalahan  yang dicapai oleh guru , 

Hopkins (1993:34) dan Elliot (1993:58) dalam Setyawan (2008). Secara garis 

besar langkah –langkah penelitian ditunjukkan dalam bagan berikut:  
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Gambar 2. Siklus Penelitian Tindakan dalam  (Hopkins, 1993:48) 
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3. Pelaksanaan tindakan  

4. Evaluasi kegiatan atau monitoring pelaksanaan dan pengaruhnya 

5. Refleksi atau mencari kendala dan pengaruh dari implementasi 

6. Tindak lanjut (kembali ketahap 1 dan seterusnya) 

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini untuk setiap siklus akan 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Tahap Perencanaan 

a. Menentukan waktu penelitian 

b. Menetapkan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan 

c. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai penelitian 

d. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

e.Membuat bahan ajar leaflet sebagai sumber belajar siswa yang akan 

digunakan 

f. Membuat LKS yang akan dikerjakan oleh siswa 

g. Membuat lembar observasi untuk mengukur aktivitas siswa 

h. Membuat soal tes akhir yang akan diberikan kepada siswa 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini direncanakan sebanyak tiga siklus dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 
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a. Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Guru membacakan tujuan pembelajaran  

3. Guru memberikan apresiasi  kepada siswa. 

Siklus I pertemuan ke  I: “pada pertemuan sebelumnya kita telah 

mempelajari tentang organisasi kehidupan. Unit terkecil penyusun 

tubuh makhluk hidup adalah sel. Kemudian sekelompok sel yang 

memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. 

Setelah itu sekelompok jaringan bekerja dengan fungsi tertentu disebut 

organ tertentu disebut sistem organ. Kemudian bermacam-macam 

organ akan membentuk suatu organisme atau makhluk hidup. Di dalam 

ekosistem makhluk hidup tunggal disebut individu. Kemudian 

sekumpulan individu makhluk hidup sejenis yang hidup di habitat 

tertentu disebut populasi. Dan sekumpulan populasi berbagai jenis 

makhluk hidup yang hidup di habitat tertentu disebut komunitas. 

Kemudian apa yang dimaksud dengan ekosistem”. Apabila kalian 

memiliki kebun di belakang rumah kalian, disana tumbuh bunga-bunga 

dengan berbagai macam warna dan jenis. Kemudian terdapat capung-

capung, kupu-kupu, kumbang, cacing dan hewan-hewan lain yang 

dapat dilihat disana. Disebut apakah interaksi yang terjadi di kebun 

tersebut? “semua makhluk hidup tidak dapat melakukan aktivitasnya 

sendiri tanpa adanya bantuan dari makhluk hidup lain. Contohnya 

manusia tidak dapat hidup apabila tidak ada nasi/beras. Jadi manusia 
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sangat bergantung pada tumbuhan padi untuk melangsungkan hidup. 

Peristiwa apakah yang terjadi dalam hubungan antar komponen biotik 

ini? Peristiwa apakah yang akan terbentuk dari peristiwa makan dan 

dimakan tersebut”? 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Siklus II pertemuan ke  I: “Hari ini kita akan mempelajari tentang 

saling hubungan antar komponen ekosistem dengan indikator 

menjelaskan saling hubungan antar komponen biotik selain itu kalian 

dapat  membuat contoh diagram rantai makanan dan jaring- jarring 

makanan. 

Siklus III pertemuan ke I: “pertemuan kali ini kita akan melanjutkan 

sub materi berikutnya yaitu tentang pola interaksi antarorganisme, 

dengan indikator menjelaskan pola interaksi antarorganisme. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok, dimana masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

2. Guru memberi  leaflet yang berisi materi yang akan dipelajari dan 

meminta siswa untuk membacanya. 

3. Guru menjelaskan materi pelajaran secara garis besar dengan 

menggunakan bahan ajar leaflet  tersebut 

4. Guru membagi LKS kepada masing-masing kelompok 
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5. Guru memandu siswa berdiskusi dan menjawab LKS dengan 

membaca dan mengkaji sumber belajar yang relevan 

6. Guru menginstruksikan perwakilan  masing-masing kelompok untuk 

mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan  tanya 

jawab tentang materi yang dipersentasikan oleh masing-masing 

kelompok 

8. Guru memberi  penguatan terhadap jawaban hasil diskusi siswa dan 

meluruskan miskonsepsi yang mungkin masih dimiliki oleh siswa. 

c. Penutup 

1. Guru menunjuk  salah satu siswa untuk membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dibahas. 

2. Penghargaan kelompok 

Guru memberikan penilaian kelompok seperti “Super Team”, “Great 

Team”, dan “Good Team”. Penilaian ini berdasarkan prestasi belajar 

yang dicapai anggota kelompoknya. Penelitian ini akan menjadi 

motivator siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. 

3. Guru memberikan tes akhir yang sama pada pertemuan terakhir 

siklus III kepada seluruh siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

3. Tahap Pengamatan 
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Pengamatan adalah kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti.  

4.Tahap Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Refleksi dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes dan observasi serta menentukan perkembangan 

kemajuan dan kelemahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran sebagai 

dasar perbaikkan pada siklus berikutnya.  

D.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah: 

1 Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan untuk membantu guru 

dalam proses pembelajaran 

2 Lembar observasi aktivitas belajar untuk mengetahui aktivitas belajar 

siswa. 

3 Lembar tes hasil belajar siswa setiap akhir siklus I, II  dan pretest 

pada akhir pertemuan  siklus  untuk mendapatkan nilai hasil belajar 

siswa. 
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E. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian didapat langsung dari responden atau sampel penelitian. 

 Data penelitian ini terdiri dari: 

1. Data kualitatif 

Data kualitatif pada penelitian ini berupa: 

a. Data aktivitas siswa diambil melalui lembar observasi aktivitas   siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Data aktivitas pengelolaan guru mengajar diambil melalui lembar 

observasi pengelolaan pembelajaran. 

2. Data kuantitatif 

Data ini berupa hasil tes belajar siswa yang meliputi data kognitif , afektif 

dan psikomotor yang diperoleh dari pemberian tes pada setiap akhir siklus.  

F. Teknik Analisis  Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah : 

(1)  Analisis Aktivitas Siswa 

 Data aktivitas siswa diambil pada setiap pertemuan dengan menggunakan 

 lembar pengamatan terhadap aktivitas siswa. Data aktivitas siswa yang akan 

dimunculkan adalah aktivitas yang relevan dengan keempat aspek kegiatan 

pembelajaran yang diamati.  
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Berikan penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom nilai 

yang sesuai dengan keaktivan siswa 

Tabel 1. Contoh Lembar Aktivitas Siswa 

No Nama 

Aspek yang diamati 

a b c d e f 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Kelompok  

1                    

2                    

3                    

4                    

 

Aspek yang diamati adalah kegiatan yang relevan dengan pembelajaran : 

a. Mengemukakan pendapat: 

1. Siswa mampu mengemukakan pendapat dengan benar 

2. Siswa mampu mengemukakan pendapat walaupaun masih salah 

3. Siswa tidak mampu sama sekali untuk mengemukakan pendapat 

b. Bekerjasama dengan teman: 

1. Siswa mampu bekerjasama dengan temannya dengan tepat 

2. Siswa mampu bekerja sama dengan temannya tetapi tidak tepat 

3. Siswa tidak dapat bekerjasama dengan temanya. 

c. Berdiskusi  kelompok: 

1. Siswa mampu berdiskusi dengan kelompoknya secara baik 

2. Siswa mampu berdiskusi dengan kelompok walaupun tidak baik 

3. Siswa tidak mampu berdiskusi sama sekali. 
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d. Mempresentasi hasil kerja kelompok: 

1. Siswa mampu mempersentasikan hasil kerja kelompoknya dengan 

baik 

2. Siswa mampu mempersentasikan hasil kerja kelompoknya walaupun 

tidak baik 

3. Siswa tidak mampu untuk mempersentasikan hasil kerja kelompoknya 

e. Menjawab pertanyaan  dari guru: 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru dengan tepat dan benar 

2. Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru walaupun masih ada 

yang kalimat yang kurang tepat 

3. Siswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

f. Mencatat/ menyimpulkan hasil diskusi: 

1. Siswa dapat menyimpulkan atau mencatat hasil diskusi dengan benar  

2. Siswa mampu membuat  atau memcatat hasil diskusi walaupun kurang 

tepat 

3. Siswa tidak mampu menyimpulkan atau membuat hasil diskusi. 

 

Proses analisis untuk data aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

a) Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah skor dari setiap 

aspek aktivitas. 

b) Persentase setiap siswa diperoleh dengan rumus: 

              
%100x

maksimumSkor

skorJumlah
siswaaktivitasNilai   

c) Nilai aktivitas setiap siswa = % aktivitas  

d) Nilai rata-rata aktivitas siswa diperoleh dengan rumus 
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           Nilai rata-rata =
siswajumlah

siswasetiapaktifitasnilai
 

Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa, metode yang digunakan  adalah 

pedoman Memes (2001: 36) sebagai berikut : 

Bila nilai siswa   75,6, maka dikategorikan aktif. Bila 59,4  nilai siswa < 

75,6 maka dikategorikan cukup aktif. Bila nilai siswa < 59,4 maka 

dikategorikan kurang aktif. 

 

(2)  Analisis pengelolaan pembelajaran guru 

Data pengelolaan pembelajaran diperoleh dari lembar observasi yang 

diamati dalam menerapkan pembelajaran menggunakan inkuiri 

terbimbing. Aspek yang diamati  meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan 

melaksanakan pembelajaran dan pengelolaan waktu. Data pengelolaan 

pembelajaran tiap siklus akan dianalisis sebagai berikut: 
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Tabel 2. Contoh Lembar Analisis Data pengelolaan Pembelajaran Guru 

No Aspek yang diamati 

Penilaian 

Dilakukan 
1 2 3 4 

Ya Tidak 

I Kegiatan perencanaan 

II Kegiatan melaksanakan pembelajaran 

 A. Kegiatan Pendahuluan 

  Mengucapkan salam dan berdo’a       

  Motivasi       

 B. Kegiatan Inti 

  Mengelola kelas       

  Menjelaskan konsep materi pada siswa.       

  Memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya. 

      

  Membimbing siswa merumuskan masalah.       

  Mengarahkan siswa menyelesaikan soal-soal 

yang dirumuskan sendiri. 

      

  Memilih rumusan soal yang baik, kemudian 

menugaskan siswa untuk menyelesaikannya 

didepan kelas. 

      

  Menarik kesimpulan hasil pengajuan masalah 

oleh siswa 

      

  Mengelola kelas       

 C. Kegiatan Penutup 

  Memberikan evaluasi       

  Menutup pembelajaran dengan berdo’a.       

III Pengelolaan waktu       
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Keterangan : 

1 = Kurang baik 

2 = Cukup baik 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

 

Jumlah ceklist pada kolom “ terlaksana “ dihitung dan dibandingkan 

dengan jumlah semua aspek yang selanjutnya dapat dihitung persentase 

 menurut rumus sebagai berikut : 

% Penilaian = %100x
tikyangdiamajumlahaspe

nilaijumlah
 

Penilaian pengelolaan pembelajaran guru yaitu : 

80 – 100 = Sangat baik 

66 – 79   = Baik 

56 – 65   = Cukup 

40 – 55   = Kurang 

30 – 39   = Gagal 

 

 

(3) Data tes hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa berupa soal tes kemampuan hasil belajar yang 

berbentuk pilihan ganda yang diambil tiap akhir siklus pembelajaran. 
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Tabel 3. Contoh Lembar Analisis Tes Hasil Belajar 

 

Proses analisis untuk hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a. Skor yang diperoleh dari masing-masing siswa adalah jumlah skor dari 

setiap soal. 

b. Persentase pencapaian hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

%100% x
maksimumSkor

diperolehyangSkor
BelajarHasilPencapaian   

c. Nilai hasil belajar siswa adalah: 

Nilai hasil belajar siswa per tes = % Hasil belajar siswa  

d. Nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

   siswaJumlah

siswasetiapbelajarhasilnilai
siswabelajarhasilrataRata


  

e. Ketuntasan hasil belajar berdasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimum 

pada MTs Al-Furqon Rawi:   

     Bila nilai siswa   60, maka dikatagorikan tuntas (T)  

    Bila nilai siswa < 60, maka dikatagorikan belum tuntas (BT). 

No Nama Soal Skor % 

PHB 

Nilai Kategori 

1 2 .... 

1.         

2.         

....         

Jumlah skor        

Skor maksimum        

Nilai rata-rata        
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Untuk kategori nilai rata-rata hasil belajar menggunakan Arikunto (2001: 245)   

yaitu: 

Bila nilai siswa   66, maka dikategorikan baik. 

Bila 55   nilai siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik. 

Bila nilai siswa < 55 maka dikategorikan kurang baik. 

G. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan yang diharapkan dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah : 

1. Meningkatnya aktivitas  belajar siswa terhadap pelajaran IPA   minimal  

70 % siswa aktif (skor  ≥ 75,6)  setelah diterapkan  pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menggunakan bahan ajar leaflet. 

2. Meningkatnya hasil belajar siswa terhadap pelajaran IPA setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  yang  

menggunakan bahan ajar leaflet dengan skor minimal 75 % siswa 

memperoleh nilai ≥ 65. 

 


