
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Yang  menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 01 Argomulyo Kecamatan 

Banjit Kabupaten Way Kanan dengan jumlah siswa 25 orang yang terdiri dari 16 orang laki–laki 

dan 9 orang perempuan. 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VI SD Negeri 01 Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten 

Way Kanan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan yang difokuskan pada situasi kelas, atau 

lazim dikenal dengan classroom action research (Kemmis dalam Wiriatmadja, (2007: 62).  

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran secara bertahap dan terus 

menerus, selama kegiatan penelitian dilakukan. Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk 

sikklus yang mengacu pada model Kemmis dan Mc taggart dalam arikunto (2006:97). Siklus ini 

tidak hanya berlangsung satu kali, tetapi beberapa kali sehingga tercapai tujuan yang diharapkan 



dalam pembelajara PKn. Setiap sikklus terdiri dari empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan berdasarkan instrumen penelitian. Selanjutnya penelitian melakukan 

interprestasi terhadap keseluruhan data sesuai dengan tujuan   penelitian. 

 

3.3 Alat Pengumpulan Data 

1. Lembar panduan observasi, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

2. Kuisioner, yang digunakan untuk mengetahui pendapat – pendapat siswa tentang 

penerapan model Cooperative Learning. 

3. Tes hasil belajar, digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif. 

1. Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif akan digunakan untuk data tentang aktifitas belajar siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan Cooperative Learning Tipe STAD. 

2. Analisis Kuantitatif  



Analisis kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis kemajuan hasil belajar siswa, 

selama diterapkannya pendekatan Cooperative Learning Tipe STAD data kuantitatif 

diolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

   Nilai siswa  =   
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100 

 

sedangkan untuk menentukan rata–rata nilai digunakan rumus sebagai berikut) :  

   

X = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖/𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
 

Rumus tersebut diadopsi dari arikunto (2007:38 

3.5 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian direncanakan selama 5 bulan, yaitu dari persiapan sampai penulisan 

laporan penelitian. Rangkaian kegiatan selama 5 bulan dapat dituangkan kedalam jadwal 

sebagai berikut : 

3.6 Metode Penelitian 

3.6.1 Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan yang dilakukan di kelas yang dikenal 

dengan Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas tersebut merupakan suatu 

rangkaian langkah – langkah dan setiap langkah terdiri dari empat tahap yaitu : perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.6.2 Prosedur 



Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus yang mengacu pada model Elliott’s 

(Hopkins dalam Darsono, 2009). Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan 2 siklus yang di 

dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu : perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

1) Tahap perencanaan  

Terdiri daribeberapakegiatan yaitu : menyusun RPP, membuat media pembelajaran, 

menyusun lemba kerja siswa, membuat lembar obsrvasi, serta menyusun instrumen 

penilaian. 

2) Tahap pelaksanaan  

Meliputi tindakan perbaikan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

3) Tahap observasi  

Meliputi kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat selama tindakan 

perbaikan berlangsung. Yang menjadi fokus pengamatan adalah aktifitas belajar siswa, 

pola interaksi pembelajaran, hasil belajar, dan kesesuaian prosedur tindakan dengan RPP 

yang telah disusun. 

4) Tahap Refleksi  

Tahap ini dilaksanakan setelah tindakan dan pengamatan dilakukan. Refleksi dilakukan 

berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan observasi.  

 

Adapun alur penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut  

 

 

Refleksi  

 



Observasi    Siklus I  Rencana Tindakan 

 

Pelaksanaan Tindakan  

 

 

Refleksi  

 

Observasi    Siklus II  Rencana Tindakan 

 

 

Pelaksanaan Tindakan  

 

 

3.7 Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

3.7.1 Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Mengadakan penelitian awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu segera 

diatasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan observasi pada proses pembelajaran dan 

wawancara dengan beberapa siswa kelas V SD Negeri 01 Argomulyo Kecamatan Banjit. 

2. Membuat lembar observasi untuk mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dan menyusun daftar pertanyaan untuk siswa dengan tujuan mengetahui respon siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran yang diikuti 

Kesimpulan dan 

Penyusunan Laporan 



3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

4. Menyusun lembar kerja siswa 

5. Menyusun instrumen penilaian 

b. Pelaksanaan 

siklus I dilaksanakan dengan materi pembelajaran “Organisasi”. 

Langkah – langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Doa  

2. Apersepsi  

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran  

4. Mengingatkan materi yang sudah dipelajarai pada pertemuan sebelumnya dan 

menngaitkannya dengan materi yang akan dipelajari 

5. Memberikan penjelasan tentang pengertian organisasi dan unsur – unsurnya. 

6. Menjelaskan ciri – ciri organisasi  

7. Memberikan contoh organisasi yang ada di lingkungan sekolah 

8. Memberikan tugas individu pada siswa berupa lembar kerja siswa 

9. Membentuk kelompok – kelompok siswa untuk mendiskusikan tentang manfaat 

organisasi 

10. Melakukan bimbingan pada kegiatan diskusi siswa 

11. Memberikan tes akhir  

12. Mengevaluasi tes yang dilaksanakan siswa dan memberikan tindak lanjut 

 

c. Observasi 



Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan tindakan. Tujuan observasi adalah 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan kinerja guru, aktifitas siswa, dan hasil belajar 

yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Fokus observasi pada kinerja guru adalah kegiatan guru dalam membuka, melaksanakan, 

menutup pembelajaran, dan keterampilan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. 

Sedangkan aktifitas belajar siswa yang mejadi fokus observasi adalah sikap siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru saat menyajikan materi pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, ketepatan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

d. Reflekasi   

Kegiatan refleksi yang dilaksanakan adalah menganalisis  semua data yang diperoleh dari 

kegiatan observasi yang dilakukan pada tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Data yang diperoleh pada siklus I akan dijadikan rujukan dalammengembangkan 

perencanaan maupun pelaksanaan tindakan pada siklus II. 

 

3.7.2 Siklus II 

a. Perencanaan  

1. Mengkaji hasil refleksi siklus I 

2. Membuat lembar observasi bagi guru dan siswa untuk melihat proses pembelajaran 

dengan materi organisasi  

3. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II 



4. Membuat Lembar Kerja Siswa  

5. Membuat alat evaluasi untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa 

 

b. Pelaksanaan  

Langkah – langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah :  

1. Memberikan apersepsi tentang manfaat organisasi 

2. Mengingatkan kembali tentang pengertian organisasi 

3. Siswa melaporkan hasil tugas kelompok  

4. Guru menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dalam kegiatan musyawarah. 

5. Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa 

6. Guru membagikan tugas mandiri atau tugas individu 

7. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok  

8. Siswa menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 

9. Guru memberikan bimbingan kepada siswa  

10. Membuat kesimpulan mengenai materi pelajaran. 

 

 

 

c. Observasi   

Observasi dilakukan bersama dengan dilaksanakanya tindakan. Observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data yaitu kinerja guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menulis narasi dengan menggunakan gambar berseri. Aktivitas guru yang diamati adalah 

kegiatan guru dalam pembelajaran meliputi keterampilan guru dalam membuka, 

melaksanakan dan menutup pembelajaran serta keterampilan guru dalam menggunakan alat 



peraga. Sedangkan aktifitas siswa yang diamati adalah aktifitas siswa selama pembelajaran 

seperti memperhatikan guru dalam menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, menyusun gambar berseri, menentukan ide pokok, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi yang dilaksanakan adalah menganalisis  semua data yang diperoleh dari 

kegiatan observasi yang dilakukan pada tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Data yang diperoleh pada siklus II akan dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk 

melanjutkan tindakan pada penelitian ini. 

 

 


