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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dalam bahasa asing dikenal sebagai classroom action research. 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh 

guru dengan tujuan meningkatkan aktivitas siswa dan kinerja guru selama 

kegiatan pembelajaran. Menurut Suharjo (dalam Arikunto 2006: 58) 

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action research) 

yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di 

kelas. 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yang harus dilalui yaitu 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). Siklus ini tidak hanya berlangsung satu kali 

pembelajaran, tetapi dapat dilaksanakan beberapa kali sampai tujuan 

pembelajaran tercapai. Siklus tindakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Siklus I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Siklus II 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Siklus PTK 

(sumber: Arikunto, dkk., 2006: 74) 

 

 

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IVB SDN 6 Metro Pusat Jl. 

Brigjend. Sutiyoso No. 48 Metro Pusat Kota Metro. 

2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014 selama 5 bulan. Terhitung dari bulan Januari sampai 

bulan Mei 2014. Adapun jadwal penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan pada kelas IVB SD Negeri 6 Metro Pusat sebagai berikut. 

 

Refleksi II Pengamatan/ 

pengumpulan data II 

Pelaksanaan 

tindakan II 

Perencanaan 

tindakan II 

Permasalahan 

baru hasil 

refleksi 

Refleksi I 
Pengamatan/ 

pengumpulan data 

I 

Pelaksanaan 

tindakan I 

Perencanaan 

tindakan I 
Permasalahan 
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Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

 
Siklus Pertemuan Hari/tanggal Waktu 

I 

1 Senin, 10 Maret 2014 07.30 s.d 12.30 WIB 

2 Jumat, 14 Maret 2014 08.00 s.d 11.30 WIB 

3 Sabtu, 15 Maret 2014 07.15 s.d 12.00 WIB 

II 

1 Selasa, 18 Maret 2014 09.00 s.d 12.30 WIB 

2 Rabu, 19 Maret 2014 09.00 s.d 12.30 WIB 

3 Sabtu, 22 Maret 2014 07.15 s.d 12.00 WIB 

 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa dan guru kelas IVB 

SDN 6 Metro Pusat tahun ajaran 2013/2014. Jumlah siswa sebanyak 31 

anak yang terdiri dari 20 siswa laki-laki, dan 11 siswa perempuan. 

 

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian tindakan kelas adalah teknik nontes dan tes. 

a. Teknik Nontes 

Teknik nontes adalah Poerwanti, dkk., (2008: 2.26) 

menyatakan bahwa teknik nontes merupakan prosedur yang dilalui 

untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sikap 

dan kepribadian. Dalam teknik nontes observer mengumpulkan 

data melalui observasi yaitu observasi penilaian aktivitas kinerja 

guru, penilaian aktivitas siwa, penilaian afektif dan psikomotor 

dalam pembelajaran tematik melalui penerapan model cooperative 

learning tipe think pair share dan media grafis. 
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b. Teknik tes 

 

Tes adalah semua perangkat latihan yang diberikan oleh guru 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, teknik tes digunakan untuk 

mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. Teknis tes dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa dan untuk 

memperoleh data nilai-nilai siswa berupa angka yang akan 

dilaksanakan pada akhir setiap siklus dalam pembelajaran tematik 

melalui penerapan model pembelajaran tipe think pair share dan 

media grafis. 

 

2. Alat Pengumpulan Data 

 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar 

observasi dan tes. Lembar observasi yang digunakan oleh observer 

untuk mengamati, aktivitas kinerja guru selama pembelajaran 

berlangsung, penilaian aktivitas siswa, penilaian hasil belajar siswa 

meliputi aspek sikap/afektif, dan keterampilan/psikomotor. Sedangkan 

tes yang digunakan oleh peneliti adalah tes subjektif tertulis untuk 

mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Adapun alat pengumpulan data 

aktivitas belajar dan hasil belajar adalah sebagai berikut. 
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1) Aktivitas 

a) Lembar Observasi Aktivitas Kinerja Guru 

Penilaian kinerja guru diperoleh melalui pengamatan yang 

dilakukan oleh observer menggunakan lembar observasi. Lembar 

penilaian kinerja guru digunakan dengan tujuan memperoleh informasi 

tentang kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar yang 

baik dan benar. Kisi-kisi lembar kinerja guru yang dipakai adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Kisi-kisi Penilaian Kinerja Guru 

 

Aspek yang Diamati Skor 

Kegiatan Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi  

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta 

didik atau pembelajaran sebelumnya. 
1 2 3 4 5 

2 Mengajukan pertanyaan menantang. 1 2 3 4 5 

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 1 2 3 4 5 

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema 1 2 3 4 5 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan  

 1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai  peserta didik. 1 2 3 4 5 

 2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, 

dan melakukan observasi.  
1 2 3 4 5 

Kegiatan Inti  

Penguasaan Materi Pelajaran  

 1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. 1 2 3 4 5 

 2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan,  

perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata. 
1 2 3 4 5 

 3 Menyajikan  pembahasan   materi pembelajaran dengan tepat. 1 2 3 4 5 

 4 Menyajikan materi secara  sistematis  (mudah ke sulit, dari konkrit ke 

abstrak) 

1 2 3 4 5 

Penerapan Tipe Think Pair Share dan media grafis dengan pendekatan 

scientific 

 

1 Menentukan kelompok diskusi siswa yang terdiri dari 4-5 anggota 1 2 3 4 5 

2 Memberikan tugas individu pada setiap kelompok, dengan mengamati 

gambar, mempertanyakan materi yang disajikan oleh guru dan menalar 

tahap (think) 

1 2 3 4 5 

3 Kelompok membentuk anggotanya secara berpasangan dan mencoba 

mempertanyakan tugas dengan pasangan tahap (pair) 

1 2 3 4 5 

4 Pasangan bertemu kembali dalam kelompok, mencoba, menalar dan 

menyimpulkan  materi dengan kelompok inti tahap (share). 
1 2 3 4 5 

5 Kelompok menyajikan materi secara klasikal. 1 2 3 4 5 

Penerapan Pendekatan Scientific  

1 Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana 1 2 3 4 5 

2 Memancing peserta didik untuk bertanya 1 2 3 4 5 

3 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba 1 2 3 4 5 

4 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati 1 2 3 4 5 
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Aspek yang Diamati Skor 

5 Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis 1 2 3 4 5 

6 
Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berpikir yang 

logis dan sistematis). 
1 2 3 4 5 

7 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. 1 2 3 4 5 

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu  

1 Menyajikan pembelajaran sesuai tema. 1 2 3 4 5 

2 Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran 

dalam satu PBM meliputi Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, Seni 

Budaya dan Prakarya, serta Penjasorkes. 

1 2 3 4 5 

3 Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik terpadu. 1 2 3 4 5 

4 Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. 1 2 3 4 5 

Media dalam Pembelajaran  

 1 mudah dibuat dan  relatif harganya. 1 2 3 4 5 

 2 Menghasilkan pesan yang menarik perhatian siswa 1 2 3 4 5 

 3 Memperjelas sajian ide atau materi pelajaran 1 2 3 4 5 

 4 mengilustrasikan suatu fakta dengan baik 1 2 3 4 5 

 5 Pesan disampaikan melalui  simbol-simbol komunikasi visual. 1 2 3 4 5 

 Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran  

 1 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta 

didik, sumber belajar. 
1 2 3 4 5 

 2 Merespon positif partisipasi peserta didik. 1 2 3 4 5 

 3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. 1 2 3 4 5 

 4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 1 2 3 4 5 

 5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. 1 2 3 4 5 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran  

 1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 1 2 3 4 5 

 2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 1 2 3 4 5 

Penutup pembelajaran    

 1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta 

didik. 
1 2 3 4 5 

 2 Memberihan tes lisan atau tulisan . 1 2 3 4 5 

3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 1 2 3 4 5 

 4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan  kegiatan 

berikutnya dan tugas  pengayaan. 
1 2 3 4 5 

Jumlah skor   

Nilai IPKG  

Kategori Kinerja  

(Kemendikbud, 2013: 302) 

Keterangan: 

5 = sangat baik     2 = kurang 

4 = baik       1 = sangat kurang 

3 = cukup  

 

 

b) Lembar Observasi Penilaian Aktivitas Siswa 

Lembar observasi penilaian aktivitas siswa ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran tematik. Kisi-kisi Lembar observasi penilaian aktivitas 

siswa yang dipakai adalah modifikasi dari Kunandar, 2011: 234) 
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Tabel 4. Kisi-kisi Indikator Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 

 

 
No Aspek yang diamati 

1 Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama 

2 Tertib terhadap instruksi yang diberikan oleh guru 

3 Antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran 

4 Menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam belajar 

5 Melakukan kerjasama dengan anggota kelompok 

6  Menunjukkan sikap jujur 

7 Merespon aktif pertanyaan lisan dari guru 

8 Mengajukan pertanyaan 

9 Aktif mengerjakan tugas 

10  Mengikuti semua tahapan pembelajaran dengan baik 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Rubrik Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 

 

 
Skor Keterangan 

10 Jika kesepuluh poin, dalam aspek yang diamati muncul  

9 Jika hanya sembilan poin yang muncul 

8 Jika hanya delapan poin yang muncul 

7 Jika hanya tujuh poin yang muncul 

Dst…  

 

 

2) Hasil Belajar 
 

a) Hasil Belajar Kognitif 

Alat Pengumpulan data hasil belajar kognitif dalam penelitian ini 

menggunakan lembar evaluasi atau tes. Tes yang digunakan adalah tes 

tertulis untuk mengetahui pengetahuan siswa kelas IVB SDN 6 Metro 

Pusat pada pembelajaran tematik dengan menggunakan tipe think pair 

share dengan media grafis. Kisi-kisi Soal yang diujikan berbentuk 

pilihan ganda dan bentuk esay yang diadopsi dari buku siswa Tema 7 

Cita-citaku untuk kelas IV dari Kemendikbud. 
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Tabel 6. Kisi-kisi Penilaian Kognitif Siswa 

 

No Indikator 
Nomor 

butir soal 

Jumlah 

soal 
Skor 

1 

PPkn 

a) arti dan makna simbol-simbol sila dalam 

Pancasila.  

b) Mengidentifikasi pengamalan salah satu 

sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

c) Mendeskripsikan salah satu hak yang 

seharusnya didapat sebagai warga Negara 

d) Menuliskan kewajiban sebagia seorang 

pelajar 

e) Mendeskripsikan salah satu kewajiban 

yang seharusnya dilakukan sebagai warga 

Negara untuk melestarikan alam 

f) Menjalankan aturan-aturan yang harus 

dijalankan saat kegiatan percobaan 

g) Mengikuti aturan-aturan berkendaraan 

umum 

h) Menjelaskan manfaat bekerjasam dengan 

teman 

i) Mengaplikasikan konsep kerjasama 

dengan teman 

Pilihan 

ganda 

(1,8,9, dan 

10) 

 

 

Essay (3) 

5 

Pilihan 

ganda 

(skor 

1=1) 

 

Essay 

(skor 

1=20) 

2 

Bahasa Indonesia 

a) Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan 

data yang diberikan.  

b) Menceritakan hasil wawancara. 

c) Menguraikan isi dari tiap paragraph dari 

teks laporan 

d) Menjelaskan penggunaan kata sambung 

pada sebuah teks. 

e) Mempraktikkan teks instruksi 

f) Menceritakan kembali teks instruksi                                                                                  

 

Pilihan 

ganda (4, 

5dan 6) 

 

Essay (4) 4 

Pilihan 

ganda 

(skor 

1=1) 

 

Essay 

(skor 

1=5) 

3 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

a) Mengidentifikasi kelembagaan budaya 

yang ada di masyarakat setempat. 

b) Menjelaskan peranan kelembagaan 

budaya di lingkungan masyarakat 

setempat. 

c) Menceritakan sebuah kelembagaan sosial 

yang ada di masyarakat. 

Pilihan 

ganda 

(11,12,13 

dan 14) 

 

Essay (2) 

5 

Pilihan 

ganda 

(skor 

1=1) 

Essay 

(skor 

1=5) 

4 

Ilmu Pengetahuan Alam 

a) Menjelaskan berbagai jenis sumber daya 

alam yang digunakan dalam melakukan 

kerja/usaha.  

b) Mengidentifikasi pengunaan salah satu 

sumber daya alam pada kehidupan sehari-

hari 

c) Mengelompokkan sumber daya alam 

hayati dan nonhayati. 

d) Menyimpulkan sifat bahan yang berasal 

dari alam danbuatan 

Pilihan 

ganda (1, 2, 

dan 3) 

 

Esaay (5) 

4 

ganda 

(skor 

1=1) 

 

Essay 

(skor 

1=5) 
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No Indikator 
Nomor 

butir soal 

Jumlah 

soal 
Skor 

5 

Matematika  

a) Menjelaskan tentang garis paralel, dan 

berpotongan. 

b) Membedakan garis paralel, dan 

berpotongan. 

c) Menemukan garis paralel pada gambar 

d) Memahami konsep sudut sehadap dan 

sudut berseberangan 

e) Mengenal konsep pola geometri pada 

gambar 

f) Mengaplikasikan garis paralel,berpotongn 

dan tegak lurus 

Pilihan 

ganda (15, 

16, 17, 18, 

19, 20) 

 

Esaay (1) 7 

Pilihan 

ganda 

(skor 

1=1) 

 

Essay 

(skor 

1=5) 

Jumlah  25  

Jumlah pilihan ganda 20 soal 

Jumlah essay 5 soal 
 

 

 

 

b) Lembar Observasi Penilaian Hasil Belajar Afektif 

Lembar penilaian afektif ini digunakan untuk mengetahui sikap dan 

tingkah laku setiap siswa selama proses pembelajaran. Ada enam 

sikap/karakter siswa yang harus dinilai yaitu jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli dan percaya diri. Adapun Kisi-kisi Alat 

pengumpulan data afektif, indikator dan rubrik penilaian adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 7. Indikator Penilaian Afektif 

 

No Sikap Indikator 

1.  Jujur  
Berbicara secara terbuka dan selalu sesuai dengan 

tindakan 

2.  Disiplin Mampu  menjalankan semua peraturan dengan benar 

3.  
Bertanggung 

jawab 

Melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa 

4.  Santun 
Berbicara dengan menjaga perasaan orang lain serta 

bertingkah laku sopan 

5.  Peduli  
Menunjukkan sikap empati dengan teman atau lingkungan 

sekitar 

6.  Percaya diri 
Berani bertanya atau menyatakan pendapat  dengan rasa 

percaya diri 

(Sumber: Modifikasi dari Mulyasa, 2013: 147) 
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Tabel 8. Kisi-kisi Rubrik Penilaian Hasil Belajar Afektif Siswa 

 
 

Kriteria Baik sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Kurang 

1 

Jujur  Tindakan selalu 

sesuai dengan 

ucapan 

Tindakan kadang-

kadang sesuai 

dengan ucapan 

Tindakan 

kurang sesuai 

dengan ucapan 

Tindakan tidak 

sesuai dengan 

ucapan 

Disiplin Mampu 

menjalankan 

aturan dengan 

kesadaran diri 

Mampu 

menjalankan aturan 

dengan pengarahan 

guru 

Kurang mampu 

menjalankan 

aturan 

Belum mampu 

menjalankan 

aturan 

Tanggun

g jawab 

Tertib 

mengikuti 

intruksi dan 

selesai tepat 

waktu 

Tertib mengikuti 

intruksi, selesai 

tidak tepat waktu 

Kurang tertib 

mengikuti 

intruksi, selesai 

tidak tepat 

waktu 

Tidak tertib dan 

tidak 

menyelesaikan 

tugas 

Santun  Berbahasa 

positif dan 

bersikap sopan 

Berbahasa positif 

tapi bersikap kurang 

sopan 

Berbahasa 

negatif dan 

bersikap kurang 

sopan 

Berbahasa negatif 

dan kurang sopan 

Peduli  Selalu empati 

dengan 

lingkungan 

sekitar dan 

temannya 

Sering care/empati 

dengan lingkungan 

sekitar dan 

temannya 

Kadang-kadang 

care/empati 

dengan 

lingkungan 

sekitar dan 

temannya 

Belum 

care/empati 

dengan 

lingkungna sekitar 

dan temannya 

Percaya 

diri 

Tidak terlihat 

ragu-ragu 

Terlihat ragu-ragu Memerlukan 

bantuan guru 

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan diri 

(Kemendikbud, 2013: 9) 

 

 

c) Lembar Penilaian Hasil Belajar Psikomotor 

Alat pengumpulan data psikomotor digunakan untuk mengetahui 

keterampilan siswa. dalam penelitian ini aspek keterampilam siswa yang 

akan dinilai meliputi menggambar, mengumpulkan dan membuat atau 

merancang. Adapun kisi-kisi dari aspek hasil belajar psikomotor adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 9.  Kisi-kisi Penilaian Hasil Belajar Psikomotor 

 

  
No Siklus I Siklus II 

1 
Menggambar seorang pekerja 

sesuai dengan cita-citaku 

Menggambar jaring-jaring kubus 

2 
Menemukan atau mengumpulkan 

berbagai pasangan garis sejajar 

Membuat peluit sederhana 

3 
Membuat/merancang karya tiga 

dimensi boneka diri 

Membuat/merancang karya tiga 

dimensi diorama 
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Tabel 10. Indikator Hasil Belajar Psikomotor Siklus I 

 

 
No Siklus I Aspek yang diamati 

1 
Menggambar seorang pekerja 

sesuai dengan cita-citaku 

a. Kesesuaian Gambar 

b. Teknik Mewarnai 

c. Ketepatan Waktu Bekerja  

2 

Menemukan atau 

mengumpulkan berbagai 

pasangan garis sejajar 

a. Mengumpulkan pasangan garis sejajar 

b. Menemukan bangun persegi 

c. Menemukan pola geometri pada gambar 

3 
Membuat atau merancang 

karya tiga dimensi boneka diri 

a. Kesesuai bentuk boneka diri 

b. Teknik mewarnai 

c. Ketepatan waktu bekerja 

 

Tabel 11. Indikator Hasil Belajar Psikomotor Siklus II 

 
No Siklus II Aspek yang diamati 

1 
Menggambar jaring-jaring 

kubus 

a. Ketepatan 

b. Bentuk Geometri 

c. Model 

2 Membuat peluit sederhana 

a. Kesesuai Bentuk 

b. Dapat menghasilkan bunyi 

c. Ketepatan waktu bekerja 

3 
Membuat atau merancang 

karya tiga dimensi diorama 

a.   pemilihan gambar  

b.   penggunaan material (gunting dan lem) 

c.   desain dan kreativitas 

 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

Dalam Penelitian data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 

analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data 

penilaian aktivitas siswa, penilaian afektif, penilaian psikomotor dan 

kinerja guru selama pembelajaran berlangsung. data diperoleh dengan 

melakukan pengamatan langsung menggunakan lembar observasi.  
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a.  Analisis Data Kinerja Guru  

 

Data kinerja guru diperoleh dari pengamatan langsung kinerja 

guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. analisis kualitatif 

pada lembar observasi kinerja guru menggunakan teknik rumus. 

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Jumlah nilai yang diperoleh 

SM = Nilai maksimal  

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 12. Kategori Kinerja Guru Berdasarkan Perolehan Nilai 

 

 

Peringkat Nilai 

Sangat baik (A) 90 < A ≤ 100 

Baik (B) 75 < B ≤ 90 

Cukup (C) 60 < C ≤ 75 

Kurang (D) 50 < A ≤ 65 

Sangat Kurang (E) E ≤ 50 

(Sumber: Kemendikbud, 2013: 272) 

 

 

b. Analisis Data Aktivitas siswa  

Penilaian aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar 

observasi yang dilakukan oleh observer selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung di kelas. Data kualitatif pada lembar 

observasi kegiatan aktivitas belajar siswa dianalisis menggunakan 

teknik rumus. 

    Keterangan: 

      NP = Nilai aktivitas yang dicari 

      R = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

      SM = Nilai Maksimum 

      100 = Bilangan tetap  

     (Sumber, Purwanto 2008: 102) 
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Setelah diperoleh nilai aktivitas belajar siswa, kemudian 

dikategorikan sesuai dengan kualifikasi hasil observasi sebagai 

berikut. 

Tabel 12. Kategori Aktivitas Berdasarkan Perolehan Nilai 

 

Rentang Nilai Kategori 

N ≥ 66 Aktif 

50 < N ≤ 65 Cukup Aktif 

34 < N ≤ 49 Kurang Aktif 

N ≤ 33 Pasif 

(Sumber: Modifikasi dari Purwanti, 2008: 7.8) 

 

Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus: 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jumlah siswa aktif mencapai KKM yang telah ditentukan (≥ 66) 

 

Tabel 13. Kriteria Keaktifan Kelas dalam Satuan Persen. 

 

 

Siswa aktif % Kriteria 

≥ 80 Sangat Aktif 

60-79 Aktif 

40-59 Cukup Aktif 

20-39 Kurang aktif 

<20 Pasif 

(adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

c. Analisis Data Hasil Belajar Afektif 

Penilaian afektif siswa diperoleh melalui pengamatan langsung 

menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh observer ketika 

pembelajaran berlangsung di kelas. Analisis data kualitatif untuk 

memperoleh nilai afektif siswa digunakan teknik rumus. 

  
∑           

∑      
 x 100% 
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Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Jumlah nilai yang diperoleh 

SM = Nilai maksimal  

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 14. Kategori Hasil Belajar Afektif. 

 

 

Nilai Angka Kategori 

81-100 Sangat Baik 

66-80 Baik 

51-65 Cukup Baik 

0-50 Kurang Baik 

(Adaptasi dari Kemendikbud 2013: 131) 

 

 

d. Analisis Data Hasil Belajar Psikomotor 

 

Penilaian Psikomotor siswa diperoleh melalui pengamatan 

langsung menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh 

observer ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Analisis data 

kualitatif untuk memperoleh nilai psikomotor siswa digunakan 

teknik rumus. 

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Jumlah nilai yang diperoleh 

SM = Nilai maksimal  

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

 

 

Tabel 15. Kategori Hasil Belajar Psikomotor. 

 

 

Nilai Angka Kategori 

81-100 Sangat Terampil 

66-80 Terampil 

51-65 Cukup Terampil 

0-50 Kurang Terampil 

(Adaptasi dari Kemendikbud 2013: 131) 
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e. Penilaian Rata-rata  

 

Nilai rata-rata kinerja guru, aktivitas belajar siswa, hasil belajar  

afektif, dan psikomotor diperoleh dengan menggunakan teknik 

rumus 

    Keterangan: 

    x = Nilai rata-rata 

    ∑  = Jumlah semua nilai siswa 

    ∑  = Jumlah siswa 

  Sumber: Aqib, dkk., 2009: 40) 

  

Untuk mengetahui persentase hasil belajar afektif dan 

psikomotor secara klasikal digunakan rumus:  

 

 

 

Keterangan: 

Jumlah siswa tuntas mencapai KKM yang telah ditentukan (≥ 66) 

 

 

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan kualitas hasil belajar kognitif siswa dalam hubunganya 

dengan penguasaan materi yang dibelajarkan. Analisis data ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa yang diperoleh dari tiap 

siklus. Dapat dihitung menggunakan teknik persentase. 

a. Nilai kognitif individual siswa diperoleh melalui rumus: 

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Jumlah nilai yang diperoleh 

SM = Nilai maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

 

   
 

  
      

  
∑ 

∑ 
 

  
∑                   

∑      
 x 100% 
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b. Nilai rata-rata kelas diperoleh melalui rumus: 

   Keterangan: 

   x = Nilai rata-rata 

   ∑  = Jumlah semua nilai siswa 

   ∑  = Jumlah siswa 

    Sumber: Aqib, dkk., 2009: 40) 

 

c. Presentase ketuntasan belajar kognitif secara klasikal 

 

Presentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

Keterangan: 

Jumlah siswa tuntas mencapai KKM yang telah ditentukan (≥ 66) 

 

Tabel 16. Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa dalam Persen 

 

Tingkat Keberhasilan (%) Kategori 

>80% Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah  

<20% Sangat rendah 

 (Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41) 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus, 

setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut. 

 

 

 

  
∑ 

∑ 
 

  
∑                   

∑      
 x 100% 
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1. Siklus 1 

a. Tahap perencanaan 

1) Berdiskusi dengan guru kelas IVB SDN 6 Metro Pusat tentang 

penerapan model cooperative learning tipe think pair share. 

2) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang akan diajarkan dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe think pair share. 

3) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu: pemetaan, silabus, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4) Menyiapkan media pembelajaran. 

5) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan pada kegiatan 

pembelajaran (lembar observasi penilaian aktivitas siswa, lembar 

observasi penilaian sikap siswa, dan lembar observasi IPKG guru. 

6) Menyusun alat evaluasi pembelajaran.  

7) Menyiapkan alat dokumentasi 

 

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru memberi salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Guru mengabsen siswa dan Guru mengkondisikan siswa agar 

siap untuk belajar. 

c) Guru menyampaikan apersepsi tentang aku dan cita-citaku  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

tersebut dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari  
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e) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menentukan kelompok diskusi siswa, setiap kelompok 

terdiri dari 4 sampai 5 onggota. 

b) memberikan tugas kepada kelompok, setiap siswa mengamati 

dan berpikir sendiri (think) tentang berbagai pekerjaan yang ada 

di gambar dan mencocokkan dengan deskripsi yang ada. 

c) Kelompok membentuk anggotanya secara berpasangan, dengan 

mempertanyakan serta mengkomunikasikan hasil analisis 

gambar dan keterangan yang ada dengan pasangannya (pair). 

d) Kedua pasangan bertemu kembali dengan kelompok inti, dengan 

menalar dan mencobakan hasil diskusi pasangan yang lain 

e) Setiap kelompok menyajikan materi secara klasikal (share). 

f) Guru memberikan tugas kembali kepada kelompok, setiap siswa 

berpikir sendiri (think) untuk mengisi data diri tentang kegiatan 

yang ia sukai, pelajaran yang mudah dikuasai, dan yang sulit ia 

kuasai untuk lebih mengenal potensi dirinya. 

g) Setiap kelompok membentuk pasangannya masing-masing 

(pair), untuk saling mempertanyakan tugas individu. 

h) Setiap pasangan kembali dengan kelompok inti, siswa 

berimajinasi menggambarkan seorang pekerja yang cocok 

dengan gambaran dari data yang ada. Siswa mendeskripsikan 

gambar yang telah dibuatnya dengan men-share hasil 

diskusinya. 
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i) Setiap kelompok mengkomunikasikan hasil kreasinya didepan 

kelas (share) 

j) Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang sudah 

menyajikan pekerjaannya. 

k) Guru memberikan tugas kembali kepada kelompok, setiap siswa 

akan memikirkan (think) berbagai pertanyaan yang akan 

digunakan saat berwawancara dengan pasanganya 

l) Setiap siswa bertemu dengan pasangan (pair), untuk saling 

berwawancara. 

m) Setiap pasangan bertemu dengan kelompok inti, untuk men-

share hasil wawancara dengan kelompok lain, dan 

menyimpulkan hasil wawancaranya 

n) Kegiatan selanjutnya adalah setiap siswa membaca cerita yang 

ada di buku 

o) Siswa memikirkan (think) dan menuliskan kembali isi teks 

dengan kalimat mereka sendiri, memberikan pendapat tentang 

isi cerita menuliskan simbol dan makna dari tiap-tiap pancasila 

serta menghubungkan isi dari teks cerita dengan makna sila 

pancasila. 

p) Dengan pasangannya (pair) siswa menentukan jawaban yang 

paling tepat. 

q) Setiap pasangan bertemu dengan kelompok inti untuk saling 

berbagi (share) 



66 

 

r) Setiap kelompok memberikan dan menyajikan hasil diskusinya 

secara klasikal (share). 

s) Dengan kegiatan ayo berlatih, guru memberikan tes kepada 

siswa untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru 

3) Kegiatan penutup 

a) Guru membuat rangkuman tentang materi yang sudah dipelajari 

hari ini dengan melibatkan siswa. 

b) Guru melakukan refleksi dengan melibatkan siswa. 

c) Guru memberikan tes lisan atau tulisan. 

d) Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 

kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. 

e) Guru mengucapkan salam dan doa penutup. 

 

c. Pengamatan/Observasi 

Pelaksanaan pengamatan dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas belajar siswa, sikap/karakter siswa serta kinerja guru pada saar 

proses pembelajaran. Pengamatan ini dilaksanakan menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan. 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil data observasi yang diperoleh. maka diadakan 

analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Hasil analisis 

data pada siklus I digunakan untuk menentukan tindakan pada siklus II. 
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2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

1) Berdiskusi dengan guru kelas IVB SDN 6 Metro Pusat tentang 

penerapan model cooperative learning tipe think pair share. 

2) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe think pair share. 

3) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu: pemetaan, silabus, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4) Menyiapkan media pembelajaran. 

5) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan pada 

kegiatan pembelajaran (lembar observasi penilaian aktivitas 

siswa, lembar observasi penilaian sikap siswa, dan lembar 

observasi IPKG guru. 

6) Menyusun alat evaluasi pembelajaran.  

7) Menyiapkan alat dokumentasi 

 

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru memberi salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Guru mengabsen siswa dan Guru mengkondisikan siswa agar 

siap untuk belajar. 

c) Guru menyampaikan apersepsi kepada siswa. 
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d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 

tersebut dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari yaitu 

pada tema 7 “Cita-Citaku” dengan subtema 2 “ Hebatnya Cita-

citaku”. 

2) Kegiatan inti  

a) Guru memberikan tugas kepada setiap siswa untuk mengamati 

gambar (candi Borobudur, Waduk Jatiluhur, Jembatan 

Suramadu) bangunan hasil karya seorang arsitek (mengamati) 

b) Dengan mengamati gambar, kemudian siswa akan membaca 

teks bacaan tentang beberapa bangunan hasil karya seorang 

arsitek yaitu bangunan candi, jembatan dan waduk dan 

membaca teks mengenai beberapa contoh rumah anti gempa 

yang ada di Indonesia.  

c) Guru memancing dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, kemudian guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada siswa. (menanya dan menalar) 

d) Guru membagi siswa kedalam 7 kelompok yang terdiri dari 4 

sampai 5 anggota. 

e) Guru memberikan tugas kepada siswa berupa LKS. siswa akan 

mengerjakan soal secara individu/berpikir sendiri (think), 

menalar. 

f) Setiap siswa membentuk pasanganya masing-masing untuk 

saling berdiskusi mengoreksi, memperbaiki dan menentukan 

jawaban yang paling tepat (pair), menanya dan mencoba. 
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g) Setiap pasangan bertemu kembali dengan kelompok besarnya 

untuk saling berbagi (share), mencoba dan menyimpulkan. 

h) Kelompok melakukan presentasi (share), menyimpulkan. 

i) Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa. 

j)  Siswa mengamati ruangan kelas dan mencoba menyebutkan 

bangun ruang yang mereka temukan.  

k) Siswa akan mengamati bangun ruang yang dilihatnya pada buku 

siswa. Dan siswa akan menyebutkan bangun ruang apa sajakah 

yang dapat mereka lihat 

l) Siswa diperlihatkan benda karton yang sudah dibentuk menjadi 

kubus. dalam kelompok siswa akan membuka kubus tersebut 

sehingga menjadi jaring-jaring kubus. Siswa akan mengamati 

pola dan bangun segi banyak yang membentuk jaring-jaring 

kubus. (mengamati) 

m) Guru bertanya kepada siswa tentang jaring-jaring kubus yang 

mereka lihat dan mencoba membandingkan bentuk jaring-jaring 

kubus dari kelompok yang lainnya. (Menalar) 

n) Guru menjelaskan kepada siswa tentang geometri dan jaring-

jaring kubus 

o) Guru memberikan tugas berupa LKS kepada siswa. Setiap siswa 

mengerjakan soal secara individu (think, menalar. 

p) Setiap siswa membentuk pasangannya masing-masing untuk 

saling berdiskusi dan menentukan jawaban yang paling tepat 

(pair) (menanya dan menalar) 
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q) Pasangan bertemu kembali dengan kelompok besar untuk 

berbagi (share) (mencoba dan menyimpulkan) 

r) kelompok melakukan presentasi (share) dan menyimpulkan 

hasil diskusinya (menyimpulkan) 

s) guru memberikan penguatan dan apresiasi kepada setiap 

kelompok 

3) Kegiatan penutup 

a) guru membuat rangkuman tentang materi yang sudah dipelajari 

hari ini dengan melibatkan siswa. 

b) Guru melakukan refleksi dengan melibatkan siswa. 

c) Guru memberikan tes lisan atau tulisan. 

d) Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 

kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. 

e) Guru mengucapkan salam dan doa penutup 

 

c. Pengamatan/Observasi 

Pelaksanaan pengamatan dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa, sikap/karakter siswa serta kinerja 

guru pada saar proses pembelajaran. Pengamatan ini dilaksanakan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil data observasi yang diperoleh. maka diadakan 

analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Hasil 
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analisis data pada siklus II digunakan untuk menentukan tindakan 

pada siklus III. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

 

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share dengan media grafis dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dapat dilihat dari segi proses dan hasil. 

1. Dari segi proses, siswa aktif apabila sebagian besar (≥ 75%) siswa 

terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran. 

2. Dari segi hasil, adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap 

siklusnya. Keberhasilan pembelajaran ditentukan apabila sebagian besar 

siswa tuntas mencapai (≥75%) dari jumlah siswa. 

 


