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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang 

difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal dengan Classroom Action 

research, Wardhani, dkk. (2008: 1.4), mengungkapkan penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga hasil  belajar siswa menjadi meningkat. Sesuai dengan metode 

Penelitian Tindakan kelas (PTK), prosedur penelitian yang akan dilakukan 

adalah suatu bentuk proses pengkajian berdaur siklus yang terdiri dari empat 

tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu: 

(1) Perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan 

(obseving), (4) refleksi (reflecting). 

 Penelitian ini dipilih dan berkolaborasi dengan guru kelas VA SD Negeri 

08 Metro Timur.  
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Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Seterusnya 

 Gambar 1: Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber: Modifikasi dari Wardhani (2007: 2.4) 

 

B. Setting Penelitian  

a. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 08 Metro Timur, jalan Stadion 

24A Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.  

b. Waktu Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

Pelaksanaan 

Siklus I 
Observasi Perencanaan 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Perencanaan Siklus II 
Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Observasi 
Siklus III Perencanaan 

Refleksi 
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C. Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif partisipatif 

antara peneliti dengan guru kelas VA di SD Negeri 08 Metro Timur. 

Penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah seorang 

guru dan siswa kelas VA SD Negeri 8 Metro Timur, dengan jumlah jumlah 

siswa 27 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.  

 

D. Alat Pengumpulan Data 

1) Lembar panduan observasi, instrumen ini dirancang sebagai alat 

kolaborasi penulis dan guru. Lembar ini digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai kinerja guru dan aktivitas belajar siswa selama penelitian 

tindakan kelas dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe (STAD). 

2) Tes hasil belajar, adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan 

data mengenai hasil belajar siswa khususnya terhadap materi yang telah 

diajarkan dengan menggunakan model kooperatif tipe (STAD). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Untuk memperoleh data yang diinginkan dilakukan kegiatan: 

1. Observasi 

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang kinerja guru ketika 

melaksanakan pembelajaran dan aktivitas siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran PKn dengan menggunakan model kooperatif tipe 

(STAD) di kelas VA SD Negeri 8 Metro Timur. 
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2. Tes Hasil Belajar 

Tes, digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian hasil belajar siswa 

terhadap materi yang dibahas, dengan memberikan soal-soal latihan. 

 

F.  Teknik Analisis data 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Kualitatif  

Digunakan untuk menganalisis nilai aktivitas belajar siswa dan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran. Rumus analisis aktivitas belajar 

siswa : 

 NA =   

Keterangan: 

NA = Nilai aktivitas yang dicari atau diharapkan 

JS = Total skor yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

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

Setelah diperoleh nilai hasil kegiatan siswa, kemudian dikategorikan 

 sesuai dengan kriteria hasil observasi pada tabel berikut ini: 
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  Tabel 1. Kriteria Hasil Observasi Aktivitas Siswa. 

Tingkat Keberhasilan  Arti 

> 80 Sangat tinggi 

60-79 Tinggi 

40-59 Sedang 

20-39 Rendah 

< 20 Sangat rendah 

  

              (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Rumusan analisis kualitatif pada lembar penilaian kinerja guru di atas 

adalah sebagai berikut: 

 

              Keterangan: 

              NK = Nilai Kinerja 

              TS  = Total skor yang diperoleh 

              SM = Total skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

              (sumber Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Setelah diperoleh persentase mengenai kinerja guru, 

kemudian dikategorikan  sesuai dengan kriteria hasil observasi pada tabel 

berikut ini 
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  Tabel 2. Kriteria Hasil Observasi Kinerja Guru. 

Tingkat Keberhasilan  Arti 

> 80 Sangat tinggi 

60-79 Tinggi 

40-59 Sedang 

20-39 Rendah 

< 20 Sangat rendah 

  

        (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui  adanya  kemajuan 

hasil belajar siswa melalui tes dalam hubungannya dengan    penguasaan 

materi yang dipelajari siswa dalam cooperative learnig tipe  STAD 

 

              Nilai rata-rata belajar siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

                          NA =  

Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

SB = Skor yang diperoleh dari jawaban benar pada tes 

TS = Total Skor Maksimum dari tes 

100 = Konstanta 

Diadopsi dari Purwanto (2008: 112). 
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G. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap I, guru dan penulis secara kolaboratif partisipatif 

melakukan kegiatan antara lain: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara 

kolaboratif antara guru dan peneliti. 

b. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar 

observasi untuk kegiatan guru dan siswa, lembar kerja siswa. 

c. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran berupa soal postes. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus I, materi pembelajarannya adalah ’’Memahami 

Keputusan Bersama’’. Langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

(STAD). 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. 

3. Guru memotivasi siswa dengan menginformasikan cara 

belajar yang ditempuh dengan model kooperatif tipe (STAD). 

4. Dengan tanya jawab guru dan siswa mengecek kemampuan 

siswa sebelum memulai pembelajaran. 



27 

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru membagi beberapa kelompok, yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang siswa yang kemampuan akademiknya 

terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

serta jenis kelamin siswa. 

2. Guru menjelaskan pengertian tentang memahami keputusan 

bersama 

3. Guru membagikan lembar diskusi  kepada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan anggota setiap kelompok tentang 

materi pembelajaran yang sudah diberikan guru untuk 

didiskusikaan bersama-sama, dan saling membantu antara 

anggota lain dalam kelompoknya, sedangkan guru memotivasi 

dan memfasilitasi kerja siswa dalam menghadapi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi. 

4. Setelah selesai guru memeriksa hasil kerja diskusi dari setiap 

kelompok 

5. Meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi 

kelompoknya. 

6. Meminta kelompok lain untuk menanggapi materi yang 

dipresentasikan. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 
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2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah 

pahaman tentang materi yang telah dipelajari. 

3. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

3. Observasi 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti mengamati  

aktivitas belajar siswa serta kinerja guru dengan cara memberikan 

tanda ceklis pada lembar observasi. 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan pada siklus pertama 

adalah untuk mengetahui sejauh mana antusias proses pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe (STAD) berlangsung, 

Analisis hasil belajar siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata 

nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada 

siklus ke II. 

 

Siklus II 

Siklus ke II ini dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model kooperatif tipe 

(STAD). Hasil pembelajaran pada siklus II ini diharapkan lebih baik 

dibanding dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Siklus II ini juga 

melalui langkah-langkah yang sama dengan siklus I yaitu sebagai berikut: 
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1. Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan siklus II, guru dan penulis secara 

kolaboratif partisipaif melakukan kegiatan antara lain: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara 

kolaboratif antara guru dan peneliti. 

b. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar 

observasi untuk kegiatan guru dan siswa, lembar kerja siswa.  

c. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, berupa soal postes. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus II, materi pembelajarannya adalah ” Bentuk-Bentuk 

Keputusan Bersama”. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

(STAD). 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. 

3. Guru memotivasi siswa dengan menginformasikan cara 

belajar yang akan ditempuh dengan pembelajaran kooperatif 

tipe (STAD). 

4. Dengan tanya jawab guru dan siswa mengecek kemampuan 

siswa sebelum memulai pembelajaran. 
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a. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan meteri dan tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe (STAD). 

2. Guru menjelaskan materi bentuk-bentuk keputusan bersama 

3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

4. Guru membagi beberapa kelompok, yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang siswa yang kemampuan akademiknya 

terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

serta jenis kelamin siswa. 

5. Guru membagikan lembar diskusi siswa kepada masing-

masing kelompok untuk dikerjakan anggota setiap kelompok 

tentang materi pembelajaran yang sudah diberikan guru untuk 

didiskusikaan bersama-sama, dan saling membantu antara 

anggota lain dalam kelompoknya, sedangkan guru 

memotivasi dan memfasilitasi kerja siswa dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

6. Setelah selesai guru memeriksa hasil kerja diskusi dari setiap 

kelompok 

7. Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk maju 

membacakan hasil diskusi. 

8. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk memberi 

tanggapan dari jawaban siswa yang maju. 
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9. Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya dan guru 

menanggapi, meluruskan, dan memperjelas dari setiap 

jawaban kelompok. 

10. Guru memberi penguatan kepada siswa yang berani maju dan 

memberi motivasi terhadap siswa lain agar dapat lebih berani 

dalam mengutarakan pendapatnya. Kemudian siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami.  

b. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru membagikan soal-soal latihan terkait materi yang telah 

diberikan. 

3. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan 

individual dari nilai dasar kenilai berikutnya setelah mereka 

melalui kegiatan kelompok. 

4. Perwakilan siswa diminta untuk mengumpulkan hasil 

pekerjaan dimeja guru, selanjutnya guru memberikan 

pekerjaan rumah kepada siswa. 

3. Observasi 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti mengamati  

aktivitas belajar siswa serta kinerja guru dengan cara memberikan 

tanda ceklis pada lembar observasi. 
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4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan pada siklus pertama 

adalah untuk mengetahui sejauh mana antusias proses pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe (STAD) berlangsung, 

Analisis hasil belajar siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata 

nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada 

siklus ke III. 

 

Siklus III 

1. Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan siklus III, guru dan penulis secara 

kolaboratif partisipaif melakukan kegiatan antara lain: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara 

kolaboratif antara guru dan peneliti. 

b. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar 

observasi untuk kegiatan guru dan siswa, lembar kerja siswa.  

c. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran berupa soal postes. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Pada siklus III materi pembelajarannya adalah ”Menerima dan 

Mematuhi Keputusan Bersama”. Langkah-langkah pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 
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a. Kegiatan Awal 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

(STAD). 

2. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. 

3. Guru memotivasi siswa dengan menginformasikan cara 

belajar yang akan ditempuh dengan pembelajaran kooperatif 

tipe (STAD). 

4. Dengan tanya jawab guru dan siswa mengecek kemampuan 

siswa sebelum memulai pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan meteri dan tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe (STAD). 

2. Guru menjelaskan materi Menerima dan mematuhi keputusan 

bersama 

3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

4. Guru membagi beberapa kelompok, yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang siswa yang kemampuan akademiknya 

terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

serta jenis kelamin siswa. 

5. Guru membagikan lembar diskusi siswa kepada masing-

masing kelompok untuk dikerjakan anggota setiap kelompok 
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tentang materi pembelajaran yang sudah diberikan guru untuk 

didiskusikaan bersama-sama, dan saling membantu antara 

anggota lain dalam kelompoknya, sedangkan guru 

memotivasi dan memfasilitasi kerja siswa dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

6. Setelah selesai guru memeriksa hasil kerja diskusi dari setiap 

kelompok 

7. Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk maju 

membacakan hasil diskusi. 

8. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk memberi 

tanggapan dari jawaban siswa yang maju. 

9. Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya dan guru 

menanggapi, meluruskan, dan memperjelas dari setiap 

jawaban kelompok. 

10. Guru memberi penguatan kepada siswa yang berani maju dan 

memberi motivasi terhadap siswa lain agar dapat lebih berani 

dalam mengutarakan pendapatnya. Kemudian siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami.  

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru membagikan soal-soal latihan terkait materi yang telah 

diberikan. 
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3. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan 

individual dari nilai dasar kenilai berikutnya setelah mereka 

melalui kegiatan kelompok. 

4. Perwakilan siswa diminta untuk mengumpulkan hasil 

pekerjaan dimeja guru, selanjutnya guru memberikan 

pekerjaan rumah kepada siswa. 

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar selalu rajin 

belajar. 

3. Observasi 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti mengamati  

aktivitas belajar siswa serta kinerja guru dengan cara memberikan 

tanda ceklis pada lembar observasi. 

4. Refleksi 

Dalam kegiatan refleksi tentunya untuk membahas sesuatu yang telah 

terjadi dalam siklus ketiga yang dilakukan oleh peneliti baik itu 

kelebihan atau kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Jika pada siklus ketiga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

dan telah terjadi peningkatan dibanding dengan siklus-siklus 

sebelumnya, maka penelitian dianggap cukup. Namun apabila masih 

terdapat kekurangan, penelitian akan dilanjutkan pada siklus 

selanjutnya. 
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H. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Penerapan model kooperatif tipe STAD pada pembelajaran PKn dalam 

penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

1) Jumlah siswa aktif meningkat setiap siklusnya,  

2) Adanya peningkatan rata-rata nilai setiap siklusnya,  

3) Tingkat keberhasilan belajar siswa secara klasikal mencapai ≥75% 

(diadaptasi dari Depdiknas, 2008 :5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


