
BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang dilakukan

oleh guru di dalam kelas sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan

memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa meningkat

(Wardani, 2008 : 14). Sedangkan menurut Arikunto (2008 : 5), penelitian

tindakan  kelas adalah penelitian  tindakan yang  dilakukan  di  kelas  dengan

tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Siklus ini

tidak hanya berlangsung satu siklus tetapi beberapa siklus hingga mencapai

tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran IPA di kelas.

Langkah-langkah penelitian   tindakan kelas   ini meliputi   tahap

penjajakan atau persiapan, diaknotik, perencanaan tindakan kelas ini yakni: (1)

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) observasi

(observation) dan (4) repleksi (reflection) dalam setiap siklus Hopkins

(Arikunto, 2008 : 14).
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B. Setting Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah satu orang guru dan siswa kelas II A SD

Negeri 8 Gedung Air, berjumlah 30 orang siswa yang terdiri dari 13 siswa

laki-laki dan 17 siswa perempuan.

2.   Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 8 Gedung Air Bandar

Lampung, alasan menggunakan lokasi ini yaitu dengan pertimbangan
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bahwa  penulis bekerja pada sekolah tersebut sehingga memudahkan

mencaci data, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang sesuai

dengan profesi penulis.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2012/2013. Waktu pelaksanaan selama tiga bulan, yaitu bulan Mei sampai

bulan Juli tahun 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

tes dan non tes.

1.   Teknik tes

Pengumpulan data dengan teknik tes untuk mengungkapkan

keberhasilan hasil belajar siswa dengan penerapan model Kooperatif Group

Investigation dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), soal

digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan perbaikan. Berdasarkan

hasil analisis tes tersebut dapat diketahui peningkatan belajar siswa. Teknik

tes ini dilakukan pada saat siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh

guru.

2.   Non tes

Observasi digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan

dalam penelitian ini, lembar observasi digunakan untuk mengamati kinerja
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guru dan aktivitas siswa saat pembelajaran di laksanakan, hal ini

dilaksanakan oleh pengamat (observer).

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua,

yaitu tes formatif untuk teknik tes, dan lembar panduan observasi untuk teknik

pengumpulan data non tes.

1.   Tes formatif

Tes formatif di gunakan untuk mengumpulkan data yang berupa

nilai-nilai siswa, guna mengetahui hasil belajar siswa setelah menerapkan

model Kooperatif Group Investigation disetiap siklus, pada siswa kelas II

SD Negeri 8 Gedung Air.

2. Lembar Panduan Observasi

Instrumen ini dirancang peneliti berkolaborasi dengan guru kelas

lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

kinerja guru dan aktivitas belajar siswa selama penelitian tindakan kelas

dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model Kooperatif Group

Investigation pada siswa kelas II SD Negeri 8 Gedung Air Bandar

Lampung.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif

dan kuantitatif.
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1.   Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan

proses yang memberikan pemaknaan secara kontektual dan mendalam

sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu tentang aktivitas belajar

siswa.

Tabel 3.1 Kriteria Aktivitas Siswa

No Nilai Keterangan Skor

1 81 - 100 Baik Sekali 5

2 61 – 80 Baik 4

3 41 – 60 Cukup 3

4 21 – 40 Kurang 2

5 0 – 20 Kurang Sekali 1

Diadopsi dari : Ari kunto (2007 : 17) dalm Handayani (2011 : 35)

Data aktifitas siswa diperoleh dari hasil observasi dan analisis

menggunakan rumus.

NA =
JS

x 100% Keterangan : NA = Nilai aktivitas yang dicari
SM

JS = Jumlah skor yang diperoleh

SM   = Skor maksimum

(Sumber: Aqib, 2009: 41)

Tabel 3.2 Analisis Kinerja Guru

No Nilai Keterangan Skor

1 81 - 100 Baik Sekali 5

2 61 – 80 Baik 4

3 41 – 60 Cukup 3

4 21 – 40 Kurang 2

5 0 – 20 Kurang Sekali 1

Diadopsi dari : Ari kunto (2007 : 17) dalm Handayani (2011 : 35)
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Selanjtnya untuk mempermudah membaca data yang telah diolah, maka

digunakan rumus :

NP =
R

x 100 %
SM

Keterangan : NP = Nilai Persen yang dicari

R     = Skor mentah yang diperoleh guru

SM   = Skor maksimum

2.   Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang di peroleh

dari hasil belajar siswa setiap siklusnya. Analisis kuantitatif dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Nilai hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus.

jumlah benar
Nilai siswa = x 100%

jumlah maksimal

(Sumber : Muslich, 2009 : 62)

b.   Ketuntasan belajar siswa secara klasikal di hitung menggunakan

rumus.
jumlah siswa tuntas belajar

Ketuntasan klasikal   = x 100%

jumlah seluruh siswa

(Sumber: Purwanto,  2008: 102)
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F. Prosedur penelitian

Penelitian ini merupakan tindakan kelas (classroom action research).

Menurut Aqib (2006: 21) dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur

penelitia berdasarkan perencanaan (planning), tindakan, observasi

(observation) refleksi atau evaluasi, keempat kegiatan ini berlangsung secara

berulang dalam bentuk siklus.

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian tindakan kelas menggunakan metode pembelajaran

kooperatif dengan persiapan:

Siklus I

a. Perencanaan:

1. Pemetaan SK KD

2. Menetapkan jaringan tema

3.   Menyusun silabus

4. Penyusunan rencana pembelajaran

5.   Menyiapkan lembar observasi

b. Pelaksanaan :

Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan 3

tahap yaitu : pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.

1. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan memotivasi siswa dan

membangun suasana belajar yang penuh semangat, melakukan
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apersepsi dengan cara memberikan pertanyaan atau permasalahan yang

berkaitan dengan materi yang akan diberikan, dan menyampaikan

standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan

indikator ketuntasan belajar siswa.

2.   Kegiatan Inti

a) Penyajian materi

Penyajian materi  dilakukan  secara  klasikal  dalam  waktu  kurang

lebih 15 menit dari waktu yang tersedia. Pengamat akan mencatat

aktivitas siswa.

b) Belajar dalam kelompok

Setelah materi diberikan, siswa akan diberi tugas kelompok untuk

pengamatan. Kemudian siswa masing – masing kelompok

mengamati gambar alat – alat yang ada didalam rumah.

c) Presentasi kelas

Setelah siswa selesai mengamati gambar alat – alat yang ada

dirumah, selanjutnya adalah presentasi kelas. Guru menunjuk

perwakilan kelompok untuk mempresetasikan hasil pengamatan di

depan kelas.

d) Menyimpulkan materi

Siswa secara bersama – sama menyimpulkan materi yang baru saja

dipelajari dengan bimbingan guru. Selanjutnya guru

menyempurnakan kesimpulan yang telah dibuat oleh siswa.
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e) Penutup

Setelah kegiatan inti selesai, guru menegaskan kembali konsep –

konsep yang penting dan mengarahkan siswa pada indikator

pembelajaran yang belum tercapai atau tercapai kurang optimal.

c. Observasi

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang

dilaksanakan oleh guru/peneliti. Pengamatan oleh guru mitra yang diminta

untuk menjadi observer. Pengamatan ditujukan pada aktivitas belajar siswa

dan hasil belajar siswa yang masing – masing dicatat melalui lembar

observasi.

d.   Refleksi

Refleksi meliputi kegian menganalisis, memahami dan dan membuat

kesimpulan berdasarkan  hasil pengamatan selama proses pembelajaran.

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar dan hasil

belajar siswa dan kinerja guru ditarik kesimpulan tentang perkembangan,

kemajuan ,kelemahan, dan kekuranganyang terjadi. Dari refliksi ini

selanjutnya dijadikan dasar untuk perbaikan pada siklus berikutnya.
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Siklus II

a. Perencanaan

Adapun yang harus dipersiapkan pada perencanaan siklus II adalah

sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama

proses pembelajaran pada siklus II, yaitu: pemetaan, silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar evaluasi yang terdiri dari

beberapa soal dan kunci jawabannya dan mempersiapkan bahan ajar (

buku panduan) yang digunakan untuk pembelajaran.

2.   Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan

kinerja guru dalam pembelajaran Lingkungan

3. Menyiapkan media-media pembelajaran yang akan digunakan saat

pembelajaran berlangsung serta menyiapkan alat komunikasi berupa

kamera untuk mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran.

b. Pelaksanaan

Pada siklus II materi pembelajarannya adalah Lingkungan, Kompetensi

Dasar:

1. Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan

dilingkungan sekitar dan cara menghematnya (IPA)

2.   Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dilingkunga tetangga.(IPS)

3.   Menjelaskan perkalian bilangan yang hasilnya dua angka

(matematika)
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Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran diantaranya:

1.   Kegiatan Awal

Tanya jawab guru dan siswa yang berhubungan dengan materi yang

akan disampaikan.

Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran.

2.   Kegiatan Inti

a. Guru menjelaskan materi / tema Lingkungan, pada

pembelajaran tersebut guru menggunakan media   berupa

gambar peralatan yang ada dirumah.

b.   Guru melakukan tanya jawab untuk memancing pengetahuan

siswa tentang sumber panas dan energi.

c. Guru memberikan penjelasan secara singkat dengan

menggunakan gambar.

d.   Guru menunjuk satu siswa untuk menyebutkan satu benda dan

sumber energinya.

e.   Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok

terdiri dari 6 orang . Setiap kelompok mendapat tugas

menuliskan sumber dan jenis energi yang sering digunakan dan

kegunaannya.

f. Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok

menunjukkan hasil kerjanya.

g. Guru meluruskan jawaban yang telah diselesaikan masing-

masing kelompok.
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h. Guru mengumumkan kelompok terbaik dan memberi ucapan

selamat dan tepuk tangan.

3.   Kegiatan akhir

a. Guru mencatatkan rangkuman materi pembelajaran di papan

tulis.

b. Guru  memberikan kesempatan  kepada siswa untuk  bertanya

jika hal ada yang kurang jelas.

c. Guru memberi penguatan serta motivasi dengan menyarankan

lebih rajinlagi membaca.

d. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.

c. Pengamatan (Observasi)

Selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir

diamati oleh observer dengan menggunakan lembar observasi mengenai

aktivitas belajar siswa dan kinerja guru.

d.   Refleksi

Hasil yang di capai dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis.

Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran dengan melihat kelemahan

dan kelebihan pada proses pembelajaran melalui model pembelajaran

Kooperatif Group Invastigation.
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G. Indikator Keberhasilan

1.   Adanya keberhasilan aktivitas   dan   hasil belajar siswa pada setiap

siklusnya.

2. Pada akhir penelitian adanya peningkatan hasil belajar > 75 % dari 30

siswa dengan KKM  60.


