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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting penelitian 

1. Tempat dan waktu 

 Penelitian  dilaksanakan di SMPN 1 Melinting  pada semester  Genap 

Tahun Pelajaran 2012-2013 Kabupaten Lampung Timur pada bulan Mei  

2013. Subyek  penelitian  ini  adalah  siswa kelas VIIA,  yang berjumlah 31 

siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan  pada  

SMP N 1 Melinting  Kabupaten Lampung Timur.   

     2. Faktor yang diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Melinting Kabupaten Lampung Timur 

pada semester genap tahun pelajaran 2012-2013. Aktivitas siswa yang 

diamati meliputi memperhatikan penjelasan guru, mengisi LKS, bertanya 

pada teman, menjawab pertanyaan teman dan melakukan kegiatan diskusi. 

Sedangkan hasil belajar yang diamati hasil nilai kognitif siswa. 

Dalam  pembelajaran  siswa dikelompokkan  menjadi 6 kelompok dengan  

masing-masing  kelompok terdiri dari 5 orang siswa, dengan kemampuan 

kognitif yang heterogen dan  jenis  kelamin yang berbeda . 
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B.  Desain Penelitian 

Materi  pelajaran pada penelitian ini adalah KD : 7.1 Menentukan ekosistem  

dan saling hubungan antara komponen Ekosistem. Pada pelaksanaan 

penelitian dilakukan tindakan berulang (siklus) untuk memperoleh hasil 

maksimal. Tindakan tersebut berupa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD utuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Adapun tindakan berulang dalam penelitian tindakan menurut Supardi (2006: 

104) adalah sebagai berikut 

1. Perencanaan  tindakan (Planning) 

2. Penerapan tindakan ( Action) 

3. Pengobservasian dan mengevaluasian proses dan hasil tindakan                       

( Observation and evaluation) 

4. Melakukan refleksi (refleksion) untuk memperbaiki guna memperoleh 

peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan). Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat sebagai berikut : 
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 Gambar 1. Penelitian Tindakan Kelas ( Model Kemmis dan Mc Tanggart ) 

C. Prosedur Penelitian 

     Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian.  Adapun langkah-langkah dari tahap penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Prapenelitian 

 Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut : 

 a. Membuat izin untuk melakukan penelitian  

 b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya  penelitian,    

    untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang diteliti. 

 

 

REFLEKSI 

TINDAKAN/ 
OBSERVASI 

TINDAKAN  
OBSERVASI 

 

REFLEKSI RENCANA 

RENCANA 
DIREVISI 

 

RENCANA 

RENCANA 
YANG DIREVISI 
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c. Mengambil data yang digunakan sebagai acuan  dalam pembuatan 

    kelompok. 

d. Membentuk kelompok pada kelas yang bersifat heterogen berdasarkan  

    nilai akademik siswa, setiap kelompok terdiri atas 5 siswa dengan   

  ketentuan 2 siswa nilai tinggi,1 siswa dengan nilai sedang, dan 1 siswa   

  dengan nilai yang  rendah. Nilai diperoleh dari  dokumentasi guru kelas. 

e. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus,  Rencana   

    Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja  Siswa (LKS)  

    untuk setiap pertemuan serta instrumen evaluasi.  

f.  Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan  catatan lapangan. 

g. Membuat perangkat test untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

     2. Tahap pelaksanaan  

Rencana terdiri 3 siklus  dan setiap siklus 2 kali pertemuan.  

No Siklus Pertemuan Materi  

1 I 

1 Komponen –komponen dalam 

ekositem 

2 Komponen biotik dan abiotik 

2 II 

3 Satuan-satuan dalam ekosistem 

4 Macam-macam Ekosistem 

3 III 

5 Komponen penyusun ekosistem 

6 Rantai dan jaring-jaring makanan 
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Skenario Pembelajaran  

Kegiatan Guru Kegiatan siswa 

Pendahuluan: 

 

a. Guru membacakan  tujuan    

  pembelajaran 

 

b. Guru memberikan  apersepsi : 

tentang ekosistem 

 

c. Guru memberi motivasi: tentang 

ekosistem  

 

 

a.  Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan guru 

 

b.Siswa menjawab pertanyaan      

    pertanyaan guru 

 

c.Siswa menjawab pertanyaan  

 

Kegiatan inti : 

 

a. Guru  membagi dalam kelom pok 4-

5 siswa  

 

b. Guru membagikan LKS  

 

c. Guru meminta  siswa mengerjakan  

 

d. Guru membimbing dan fasilitator  

dalam kelompok belajar  

 

e. Guru meminta salah satu kelompok 

untuk memprsentasikan hasil  

 

f. Guru memberi kesempatan bertanya 

atau menanggapi hasil presentasi  

 

g. Guru Membahas kembali hasil 

diskusi   

 

 

a. Siswa membentuk kelom 

pok  

 

b. Siswa  menerima LKS  

 

c. Siswa mengerjakan  LKS 

   

d. Siswa bertanya kepada 

guru  

 

e. Kelompok yang ditunjuk 

memprsentasikan hasil  

 

f. Siswa bertanya atau me 

nanggapi hasil presentasi 

 

g. Bersama-sama membahas 

kembali materi ekosistem 

Kegiatan penutup : 

 

a. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi   

 

b. Guru memberikan predikat kepada 

masing-masing kelompok  

 

c. Guru memerintahkan siswa 

mempelajari materi yang akan 

dipelajari selanjutnya 

 

 

a. Siswa dan guru  bersama- 

    sama membuat kesimpulan  

 

b.Masing-masing kelompok 

memperoleh predikat  

 

c. Siswa menyanggupi 
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     D.  Tahap evaluasi 

  Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan berdasarkan jurnal 

harian, lembar observasi aktivitas siswa, dan tes hasil belajar yang telah 

diisi  oleh  siswa,  pengamat,  dan guru  mitra. Mencatat kelebihan dan 

kekurangan selama proses pembelajaran dengan  model  Kooperatif tipe 

STAD  baik  guru  peneliti  atau siswa oleh pengamat atau guru mitra.  

     E. Instrumen 

        Instrumen penelitian yang 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 yang berupa post test untuk mendapatkan nilai 

hasil belajar siswa. 
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          Petunjuk :  

1.  Isilah kolom dalam tabel aktivitas siswa jumlah siswa yang melakukan 

kegiatan  pada masing-masing indikator : 

Tabel 1. Aktivitas siswa pembelajaran  kooperatif tipe STAD  

No Aktivitas siswa Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1 Memperhatikan penjelasan guru   

2 Mengisi LKS   

3 Bertanya pada teman   

4 Menjawab pertanyaan teman   

5 Melakukan  kegiatan diskusi   

 

Tabel 2.  Hasil belajar siswa 

No Nama siswa 
Siklus I Siklus II Siklus III 

N T TT N T TT N T TT 

1           

2           

3           

4           

5           

Rata-rata          

 

  Keterangan :      

                                       N   = Nilai 

                                       T   = Tuntas 

       TT = Tidak tuntas 
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CATATAN  LAPANGAN  GURU 

 

 Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas   : VIIA 

 Semester  : Genap 

 Materi   : Ekosistem 

 Siklus   : I/II/III 

 

 

1  Kegiatan awal   waktu  07.30 – 07.40 

     ……………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………. 

     .………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………. 

2. Kegaiatan Inti waktu 07.40 -  09.10 

     ………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

3. Kegiatan penutup waktu 09.10 – 0920  

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

            

Melinting,     Mei  2013 

     Observer 

 

      

     Hertlia Ferni, S.Pd. 

     NIP 197202181998022002 
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ANGKET SISWA 

  

Berikan tanda ( √ ) pada pilihan jawaban ya atau tidak dari pernyataan – 

pernyataan di bawah ini ! 

No Pernyataan - pernyataan Ya Tidak 

1 Pembelajaran IPA hari ini  sangat menbosankan    

2 
Pembelajaran IPA hari ini  saya rasakan lebih 

membingungkan 

  

3 
Pembelajaran hari ini  membuat saya  semakin tidak 

senang terhadap pelajaran IPA 

  

4 
Pembelajaran IPA hari ini  sangat membantu saya 

dapat berbagi dengan kawan 

  

5 
Saya merasa senang belajar karena mendapat  

perhatian dari kawan dalam kelompok 

  

6 Saya  hari ini dapat lebih aktif dalam belajar   

7 Saya dapat lebih akrab dengan teman sekelas   

8 
Guru membantu  dan membimbing saya dalam 

belajar 

  

9 
Saya mendapatkan perhatian guru yang sama 

dengan teman saya 

  

10 Saya mengharapkan  proses pembelajaran untuk 

selanjutnya dengan cara yang seperti ini   

  

 

 

        (……………………….. ) 
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    F. Tehnik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, tes, 

dan catatan lapangan. 

1. Observasi  

Observasi dilakukan observer untuk megamati aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Observer pada kegiatan ini 

adalah satu orang. Data aktivitas diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

Aktivitas yang diamati yaitu : 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

b. Mengisi LKS 

c. Bertanya pada teman 

d. Menjawab pertanyaan teman 

e. Melakukan  kegiatan diskusi 

Kelompok yang memperoleh rata-rata skor perkembangan sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan berhak memperoleh penghargaan. 

2. Test 

Test dilakukan untuk megetahui hasil belajar IPA yang diberikan pada 

akhir siklus degan tujuan untuk predikat suatu kelompok dalam 

pemberian penghargaan dan untuk megetahui peningkatan hasil belajar 

siswa setiap siklus. Hasil tes setiap siklus dikumpulkan untuk kemudian 

melakukan tahapan-tahapan tes disetiap siklus sehingga dapat diketahui 
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aktivitas belajar dan hasil belajar IPA pada siswa kelas VIIA SMPN 1 

Melinting Lampung Timur semester genap. 

     G. Teknik Analisis Data 

          1.  Data Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas yang dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung diperoleh melalui lembar observasi.  Setiap siswa diamati 

aktivitasnya dengan memberikan tanda (√ ) pada lembar observasi jika 

aktivitas dilakukan sesuai indikator yang telah ditentukan. Untuk  

meghitung jumlah aktivitas yang dilakukan siswa setiap pertemuan 

digunakan rumus : 

%Ai =  



A

Ai
 x 100% 

Keterangan: 

%Ai = Persentase aktivitas siswa pada setiap pertemuan 

Ai = Jumlah indikator aktivitas siswa pada setiap pertemuan 

A  = Jumlah seluruh aktivitas yang diamati 

Arikunto (2000: 57) mengklasifikasikan aktivitas  sebagai berikut : 

1. 81% - 100%  adalah aktivitas siswa sagat tinggi 

2. 61% - 80%   adalah aktivitas siswa tinggi 

3. 41% - 60%  adalah aktivitas siswa sedang  

4. 21% - 40%  adalah aktivitas siswa rendah 

 

Jika lebih dari 70% aktivitas yang dilakukan siswa maka siswa tersebut 

dikatakan aktif .  
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oleh karena itu siswa dikatakan aktif jika 4 aktivitas minimal melakukan 

3 aktivitas. 

Selanjutnya utuk melihat persentase siswa yang aktif dipergunakan 

rumus : 

% SA = 



A

SA
 

Keterangan : 

% SA =  Persentase siswa aktif pada setiap pertemuan 

SA   = Jumlah siswa yang aktif pada setiap pertemuan 

A    =  Jumlah seluruh siswa 

 

2. Data hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil post tetst siklus. Berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimal sekolah, maka siswa dikategorikan tuntas 

apabila memperoleh nilai ujian akhir siklus  ≥ 65. Untuk menentukan 

persentase siswa tuntas belajar digunakan rumus :  

ST = 
n

St
x 100% 

Keterangan : 

ST     = Persentase siswa yang tuntas 

St     = Banyaknya siswa yang tuntas 

 n     = Banyaknya siswa 
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    H.  Indikator keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa berkategori aktif mencapai 70 % dari jumlah siswa, 

85% siswa mencapai ketuntatasan nilai hasil belajar dan kinerja guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berkategori baik mencapai  

≥  65 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


