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III.METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan

kelas. Suharsimi Arikunto dkk (2009:) menjelaskan penelitian tindakan kelas

melalui paparan gabungan definisi dari tiga kata, Penelitian + Tindakan + Kelas,

sebagai berikut:

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat

untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi

peneliti.

2. Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan

tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima

pelajaran yang sama dari seorang guru.

Tindakan akan dilakukan di dalam kelas oleh observer (peneliti) bersama guru

mata pelajaran geografi atau guru mitra, dengan tujuan untuk mengembangkan

kemampuan dan pendekatan guru dalam memecahkan masalah pendidikan dan

pembelajaran.
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B. Lokasi, Subyek, dan Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Martapura

OKU Timur Sumatera Selatan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah Martapura

sebanyak 41 orang.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan

metode resitasi pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2010/2011 di SMA

Muhammadiyah Martapura.

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel (DOV)

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran

kooperatif dengan metode  resitasi.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan prestasi belajar geografi

siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah Martapura.
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Definisi operasional variabel (DOV) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-

sifat hal yang didefinisikan dan yang dapat diamati atau diobservasi (Depdikbud,

1985/1986:41).

1. Metode Resitasi

Metode resitasi adalah salah satu metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan

siswa secara fisik dan emosional dimana siswa diberi tugas untuk kemudian

dipresentasikan di depan kelas. Metode pembelajaran resitasi ini adalah salah satu

strategi untuk mempermudah siswa dalam mempelajari isi mata pelajaran geografi

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran

geografi.

Adapun indikator pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi adalah

berasal dari langkah-langkah yang dilakukan dari kegiatan antara lain : 1) Guru

menjelaskan materi secara singkat dan jelas, 2) Lalu guru membentuk beberapa

kelompok siswa untuk mediskusikan materi yang telah diberikan, 3) Setelah

selesai diskusi, beberapa siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya,

sedangkan kelompok lain bertanya atau hanya menanggapi saja, 4) masing-

masing siswa diberikan lembar kerja siswa, 5) evaluasi, 6) penutup.

2. Aktivitas Belajar

Menurut Garret (Sagala, 2007:13) menyatakan bahwa :

”Belajar adalah merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu
lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan
diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu”.
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Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan

untuk belajar sendiri.  Aktivitas belajar tidak hanya mencatat dan mendengarkan

saja.  Namun pembelajaran lebih menitikberatkan pada aktivitas atau keterlibatan

siswa dalam proses pembelajaran.

Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang

sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa

yang terjadi dan mengalami atau merasakan sesuatu dalam proses belajarnya.

Data aktivitas siswa diperoleh dari observasi selama pembelajaran berlangsung.

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati aktivitas yang dilakukan siswa

yang terdapat dalam lembar observasi.  Dalam penelitian ini, lembar observasi

aktivitas siswa diamati oleh observer.

Aspek yang diamati yaitu perilaku yang sesuai dengan kegiatan  pembelajaran

yaitu sebagai berikut:

1) Memperhatikan penjelasan guru

2) Berdiskusi/bertanya antara siswa dalam kelompok.

3) Mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS).

4) Menanggapi pertanyaan siswa/kelompok lain pada saat presentasi

5) Bertanya kepada siswa/kelompok yang presentasi.

3. Prestasi Belajar

Menurut Djamarah dan Syaiful Bahri (2000) menyatakan bahwa :

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai melalui suatu usaha dalam kegiatan
pembelajaran.
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Kegiatan pembelajaran akan dikatakan berhasil jika siswa dapat mencapai nilai

KKM yang ditentukan yaitu 65. Sedangkan untuk keberhasilan proses

pembelajaran dalam suatu kelas dapat dikatakan berhasil jika 100% siswa telah

mencapai nilai 65 sesuai dengan nilai KKM yang ditetapkan di SMA

Muhammadiyah Martapura.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data dan Jenis Data

1.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah Martapura

2) Seorang peneliti

3) Seorang guru mata pelajaran atau guru mitra.

1.2 Jenis Data

Jenis data yang diperoleh selama penelitian meliputi data kuantitatif dan data

kualitatif yang terdiri dari:

1) Data hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran

2) Hasil belajar siswa

3) Data tentang respon/tanggapan siswa terhadap model dan metode

pembelajaran yang diterapkan.
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2. Teknik Pengumpulan Data

2.1 Observasi dijadikan oleh peneliti sebagai penilaian proses kegiatan

pembelajaran. Observasi ini dilakukan untuk mengamati:

1) Peningkatan tingkat aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan

presentasi diskusi/tugas dalam pembelajaran geografi.

2) Perubahan-perubahan yang terjadi di kelas.

3) Ketepatan penggunaan pembelajaran kooperatif dengan metode resitasi

dalam meningkatkan hasil prestasi belajar siswa.

2.2 Data hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes kepada siswa setelah

pelaksanaan siklus. Tes sebagai salah satu alat pengumpulan data memegang

peranan penting. Dengan tes akan diperoleh informasi tentang keberhasilan

siswa dalam menyerap pembelajaran yang telah dilakukan. Tes dilakukan

pada akhir siklus setelah proses pembelajaran selesai.

2.3 Angket/kuesioner dijadikan oleh peneliti sebagai data untuk mengetahui

respon/tanggapan siswa terhadap model pembelajaran kooperatif dengan

metode resitasi yang diterapkan dalam pembelajaran geografi.

3. Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menujukan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu data. Suatu alat ukur yang tidak reliabel atau tidak valid akan

memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang

dikenai tes itu. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau tidak dengan

sadar digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan,

maka keputusan itu tentu bukan merupakan suatu keputusan yang tepat.
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Dalam konsep validitas di penelitian ini berkaitan dengan data yang dikumpulkan

peneliti, agar data yang terkumpul harus otentik. Peneliti juga berusaha dalam

mengumpulkan data yang berupa gambaran fenomena dari subjek penelitiannya

yaitu siswa, secara jujur dan menghindari keberpihakkan yang merugikan subjek

yang diteliti secara sederhana istilah otentisitas lebih tepat digunakan sebagai

pengganti validitas.

Menurut Anne Havina (Http//ipotes.woerdpress.com/2007/05/10/kelebihan &

kekurangan kooperatif tipe stad, diakses hari Selasa, 11 Oktober 2011, pkl 11.00

WIB) teknik validatas data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Check and Recheck yaitu memeriksa kembali tentang kebenaran data dan hasil

analisi. Dimana dalam penelitian ini, peneliti memeriksa kembali kesesuaian

data baik instrumen dan hasil analisisnya yang akan digunakan dalam

penelitian.

2. Expert Opinion yaitu mencek kebenaran dan kesahihan data kepada pakar

yang professional dalam bidangnya. Dalam penggunaan instrumen dan analisa

data penelitian ini, peneliti selalu berkonsultasi dengan pembimbing (selaku

ahli/pakar profesional dalam bidangnya).

3. Member Check yaitu mencek kebenaran dan keberhasilan data temuan dengan

mengkonfirmasikan kepada nara sumber/sumber data. Setelah data diperoleh,

peneliti (Guru Mitra) berkonsultasi dengan Guru Mata Pelajaran guna

mengecek hasil tindakan yang dilakukan kelas.
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E. Indikator Keberhasilan

Berdasarkan kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator berdasarkan

KTSP yang diberlakukan di SMA Muhammadiyah Martapura yang telah

diuraikan dalam latar belakang masalah, penelitian tindakan kelas ini ditujukan

untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS.

Keberhasilan penelitian ini ditandai oleh indikator sebagai berikut:

1. Apabila dalam pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi  80%

atau lebih siswa aktif dalam memperhatikan penjelasan guru,

berdiskusi/bertanya antara siswa, mengerjakan lembar kerja siswa,

menanggapi pertanyaan siswa lain pada saat presentasi, dan bertanya

kepada siswa yang presentasi.

2. Apabila Siswa yang memperoleh nilai 65 atau lebih dalam mata pelajaran

Geografi telah 100% mencapai KKM.

F. Prosedur Penelitian Tindakan

Di dalam Penelitian tindakan kelas (PTK) ini terdiri dari 3 siklus.  Dimana setiap

siklus dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada

beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang

berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui,

yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (Muslikah,

2010:112).
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Gambar 2. Prosedur Penelitian Tindakan
Sumber: Arikunto, Suharsimi dkk. 2009:16

1. Perencanaan (planning)

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan

metode resitasi berdasakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang

sesuai dengan materi pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu mempersiapkan

instrumen pengumpulan data kuantitif yaitu dengan membuat lembar kerja

kelompok (LKK), dan membuat lembar evaluasi tes penguasaan kompetensi

untuk memperoleh data tingkat pencapaian kompetensi dan ketuntasan  belajar

siswa. Kemudian mempersiapkan instrumen pengumpulan data kualitatif yaitu

dengan membuat lembar pengamatan (observasi) kegiatan aktivitas siswa selama

pembelajaran berlangsung.

Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Tindakan

Perencanaan

Refleksi

Pengamatan

SIKLUS II TindakanRefleksi

Dst
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2. Tindakan (acting)

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini terdiri dari beberapa langkah yaitu

sebagai berikut:

2.1 Pendahuluan

Guru menyampaikan apersepsi tentang kehidupan sehari-hari kepada siswa yang

berkaitan dengan  materi pelajaran. Hal bertujuan untuk mengetahui pemahaman

awal siswa terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan. Selain itu juga guru

memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat mengikuti proses

pembelajaran.  Sebelum memulai pembelajaran Guru sebaiknya mengungkapkan

tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai kepada siswa.

2.2 Kegiatan Inti

Guru menyampaikan sedikit materi kepada siswa berdasarkan LKK dan seluruh

siswa harus memperhatikan materi pelajaran. Setelah menjelaskan materi guru

memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah

disampaikan. Selanjutnya guru menentukan  rumusan masalah dengan  suatu

hipotesis untuk dipecahkan oleh siswa. Kemudian guru membagi siswa menjadi

beberapa kelompok. Setelah terbentuk kelompok, siswa mulai bekerja

memecahkan masalah untuk menemukan suatu konsep dan pemahaman baru

mengenai masalah yang telah diberikan oleh guru berdasarkan LKK. Kemudian

dilanjutkan dengan diskusi kelompok berdasarkan model kooperatif dengan

metode resitasi. Dari hasil diskusi siswa dengan menggunakan metode resitasi,
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maka siswa akan memperoleh suatu kesimpulan dan konsep-konsep yang relevan

dari materi yang disampaikan guru.

2.3 Penutup

Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah

dilakukan sehingga diperoleh suatu pemahaman yang tepat. Setelah itu  guru

memberikan suatu konsep-konsep penting sesuai dengan tujuan pembelajaran

untuk melengkap konsep awal siswa yang kurang relevan dengan teori yang ada.

Kemudian guru memberikan tugas baik tugas pribadi maupun kelompok kepada

siswa berupa  soal-soal latihan agar siswa  lebih memahami konsep.

3. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) dilakukan oleh peneliti dengan guru mitra dengan

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Pengamatan dilakukan

mulai dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan dengan

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang telah dipersiapkan.

4. Refleksi

Pada akhir siklus dilakukan refleksi (evaluasi) terhadap keberhasilan tindakan

yang telah dilakukan. Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami dan

membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan catatan lapangan. Setelah

1 siklus berakhir, maka dilakukan refleksi dengan menganalisis hasil tes,

observasi, serta menentukan perkembangan kemajuan serta kelemahan yang

terjadi sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya. Jika terdapat kekurangan

dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung maka dicari solusi untuk
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mengatasinya dan diperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya. Jika proses

pembelajaran yang berlangsung telah sesuai dengan yang diharapkan, maka akan

dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada pelaksanaan di siklus berikutnya atau

proses pembelajaran selanjutnya.

G. Analisis Data

1. Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi. Setiap siswa diamati

aktivitasnya dalam setiap pertemuan dengan memberi tanda “ √ “ pada lembar

observasi jika aktivitas yang dilakukan sesuai dengan indikator yang telah

ditentukan. Setelah selesai observasi dihitung jumlah aktivitas yang dilakukan

siswa lalu dinyatakan dalam  bentuk persen dengan menggunakan rumus seperti

yang dikemukakan oleh Sudjana (2001:69), yaitu sebagai berikut:

Keterangan:       %Ai = Persentase aktivitas siswa

Na = Banyaknya aktivitas yang terkategori aktif

N = Banyaknya aktivitas yang diamati

Siswa dikategorikan aktif apabila persentase aktivitasnya mencapai 60% atau

lebih. Selanjutnya, untuk menentukan persentase siswa aktif digunakan rumus:
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Keterangan: As% = Persentase siswa aktif.

As = Banyaknya siswa yang aktif.

N = Banyaknya siswa yang hadir.

2. Data Prestasi Belajar

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa setelah penggunaan metode resitasi

(recitation method) yang diambil dari persentase ketuntasan belajar siswa setelah

diadakan tes pada setiap akhir siklus.  Siswa dikatakan tuntas jika mendapatkan

nilai 65 atau lebih. Untuk menentukan persentase siswa tuntas setiap siklusnya

digunakan rumus seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2001:69), yaitu sebagai

berikut:

Keterangan : At% = Persentase siswa tuntas belajar

At = Banyaknya siswa yang tuntas belajar

N = Banyaknya siswa yang hadir.

x 100%

x 100%
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Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata kelas digunakan rumus:

Keterangan: x = Nilai rata-rata kelas

∑Ns = Jumlah nilai tes seluruh siswa

N = Banyaknya siswa yang hadir


