
III. METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa

kelas VIIIB SMP Muhammadiyah 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan

semester genap tahun pelajaran 2012/2013. Kelas terdiri dari 30 siswa dengan 18

siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Tingkat kemampuan akademik siswa di

kelas ini heterogen yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Selain itu latar

belakang ekonomi, suku dan agama pun  heterogen. Pelaksanaan pembelajaran

pada penelitian ini dibagi ke dalam 7 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok yang

beranggotakan 4 orang siswa dan 2 kelompok yang beranggotakan 5 orang siswa

dengan latar belakang yang berbeda baik dari prestasi, suku, agama, dan status

ekonomi. Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus, yang setiap siklusnya terdiri

dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

B. Faktor Yang Diteliti

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Aktivitas belajar siswa, yaitu aktivitas siswa selama proses pembelajaran

matematika berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD.

2. Hasil belajar siswa, yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika
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dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

C. Data Penelitian

Data pada penelitian ini adalah :

1.    Aktivitas siswa yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap

aktivitas siswa yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang terjadi selama

pembelajaran berlangsung, yang berupa data kualitatif.

2. Hasil belajar  siswa pada mata pelajaran matematika berupa data kuantitaif

pada setiap siklus

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dalam pelaksanaan

pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif tipe  STAD di

dalam kelas. Aktivitas siswa dan guru diamati oleh observer sebagai mitra

guru. Dengan demikian dapat  dilakukan perbaikan penelitian pada

pembelajaran siklus berikutnya. Data yang tidak termuat pada lembar

observasi aktivitas siswa dituangkan ke dalam catatan lapangan guna

memperoleh data yang objektif berupa perilaku siswa dan permasalahan yang

dapat dijadikan pertimbangan bagi   pelaksanaan tindakan pada siklus

berikutnya atau sebagai bahan masukan terhadap keberhasilan yang telah

dicapai.
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2. Tes

Tes diberikan setiap akhir siklus untuk mengetahui hasil belajar yang telah

dicapai oleh siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tes dikerjakan secara individu tanpa

bantuan dari kelompok dan bentuk tes berupa uraian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Lembar observasi

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan kinerja

guru dalam kegiatan pembelajaran berlangsung berupa lembar aktivitas siswa

dan aktivitas guru.

Lembar observasi aktivitas siswa meliputi:

a) Memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru

b) Kegiatan diskusi kelas

c) Kegiatan diskusi kelompok

d) Kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok

e) Membuat kesimpulan

Lembar observasi yang digunakan untuk kinerja guru meliputi :
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a) Pada tahap awal yaitu membuat Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP),

Lembar Kerja Kelompok (LKK) dan menyiapkan buku  penunjang yang

relevasn dalam materi pembelajaran

b) Memberikan motivasi siswa dan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran

c) Guru sebagai fasilitator yaitu membimbing dan melatih siswa untuk berani

bertanya dan mengarahkan siswa untuk aktif dalam berdiskusi.

d) Mengarahkan siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang

berlangsung.

2. Lembar Catatan Lapangan

Catatan lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data secara objektif yang

tidak terekam dalam lembar observasi mengenai hal-hal yang terjadi selama

pemberian tindakan. Catatan lapangan ini berupa catatan perilaku khusus

siswa dan permasalahan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaksanaan

langkah berikutnya ataupun masukan terhadap keberhasilan yang telah

dicapai.

3. Perangkat Tes

Tes diberikan pada tiap akhir siklus, soal tes dalam bentuk uraian yang

bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang konsep matematika.

Pada tahap sebelumnya, guru membuat kisi-kisis soal tes berdasarkan

indikator kognitif kemudian dilanjutkan menyusun soal tes, hal ini bertujuan

untuk menjamin tes agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.

B. Pelaksanaan Penelitian
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Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah.

1. Tahap Prapenelitian

Pada tahapan prapenelitian ini, hal-hal yang dilakukan peneliti antara lain adalah.

a. Melakukan observasi pendahuluan ke kelas untuk melihat permasalahan yang

ada.

b. Menentukan kelas yang akan diteliti.

2. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus dan tiap siklus terdiri

dari 4 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tiap

siklus dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan, dua kali pembelajaran dan satu

kali tes akhir siklus, kecuali siklus ketiga dilaksanakan sebanyak dua kali

pertemuan, satu kali pembelajaran dan satu kali tes akhir siklus. Tiap pertemuan

berlangsung selama dua jam pelajaran (2  x 40 menit). Pelaksanaan penelitian

tindakan kelas untuk tiap siklusnya dapat dilakukan berdasarkan beberapa tahapan

yaitu :

a) Tahap Perencanaan Siklus I

Kegiatan dalam perencanaan meliputi:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe  STAD materi sifat-sifat kubus, balok, dan

bagian-bagiannya serta menentukan ukurannya.

2. Menyusun lembar panduan materi, lembar latihan, dan tes formatif tentang

tentang sifat-sifat kubus, balok, dan bagian-bagiannya serta menentukan

ukurannya.

3. Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati
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aktivitas siswa dan aktivitas guru selama pembelajaran.

4. Mempersiapkan lembar catatan lapangan.

b) Tahap Pelaksanaan

Siklus I dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan pelaksanaan

pembelajaran berdasarkan pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

c) Pengamatan/Observasi

Pengamatan/observasi dilakukan selama pembelajaran dari awal sampai akhir

dengan menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang telah

dipersiapkan serta dilakukan oleh observer.

d) Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat kesimpulan

berdasarkan hasil pengamatan dan catatan lapangan. Refleksi dalam penelitian ini

dilakukan dengan menganalisis hasil tes,  observasi, serta menentukan

perkembangan kemajuan serta kelemahan yang terjadi pada siklus 1 sebagai dasar

perbaikan pada siklus berikutnya, pada siklus II dan siklus III.

C. Analisis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui data aktivitas

belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada saat pembelajaran

berlangsung, peneliti mengamati aktivitas siswa, mencatat semua indikator dalam

lembar observasi. Setelah proses pencatatan kemudian dilakukan penghitungan

jumlah aktivitas yang dilakukan oleh siswa.
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Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

N
A = X 100%

n
keterangan:

A = presentase aktivitas siswa

N = jumlah indikator aktivitas yang dilakukan oleh siswa

n = banyak aktivitas

Pada penelitian ini seorang siswa dikatakan aktif, jika siswa itu melakukan lebih

dari atau sama dengan  65 persen dari indicator aktivitas yang ditetapkan yaitu

memperhatikan penjelasan guru, kegiatan diskusi kelas,   kegiatan diskusi

kelompok, kegiatan presentase hasil diskusi kelompok, dan membuat kesimpulan

Rumus untuk menghitung presentase rata-rata siswa yang aktif:

A
B = X 100%

n

Keterangan:

B = persentase siswa aktif

A = jumlah siswa aktif

n = banyak siswa yang hadir

2. Data Kuantitatif
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Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar siswa yang

ditunjukkan dengan ketuntasan hasil belajar melalui tes   pada tiap akhir

pembelajaran.

Rumus yang digunakan :

Km

K = x 100%
m

keterangan:

K = persentase pencapaian skor hasil belajar

Km = jumlah skor hasil belajar

m = total skor

untuk menghitung persentase rata-rata siswa yang telah mencapai ketuntasan hasil

belajar matematika digunakan rumus :

K
T = X 100%

n

Keterangan :

T = persentase tuntas hasil belajar

K = jumlah siswa tuntas hasil belajar

n = banyak siswa yang hadir
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D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:

1. Persentase siswa aktif pada tiap akhir siklus meningkat dan pada akhir siklus

mencapai lebih dari 65%

Persentase siswa tuntas belajar pada akhir siklus mencapai lebih dari 70%.


