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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian praktis yang bertujuan uantuk memperbaiki dan mengatasi 

kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran di dalam kelas. Dengan melaksanakan 

kegiatan ini diharapkan akan ditemukan sebuah solusi yang dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran di dalam kelas. 

Menurut susilo penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh 

pendidik di kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan menekankan 

penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran.1 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Room Action 

Reserach) yang disingkat menjadi PTK. Karakteristik yang khas dari PTK adalah 

adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

dikelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki karakter yang berbeda dengan 

jenis penelitian deskriptif maupun eksperimen. Jika penelitian deskriptif bertugas 

memaparkan apa yang terjadi dalam objek yang diteliti, dan penelitian eksperimen 

memaparkan sebab akibat yang terjadi sesudah adanya perlakuan, maka PTK 

merupakan gabungan dari keduanya.2 

 

 

                                                           
1Susilo, Panduan Penlitian Tindakan Kelas,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 

16 
2 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), h. 1  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Kendari Kelurahan Lepo-

Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Waktu penelitian ini dilakukan kurang 

lebih 3 bulan sejak selesainya proposal yaitu tanggal 31 Oktober 2018 sampai 

dengan 28 Januari 2019. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVc SD Negeri 02 

Kendari yang berjumlah 38 orang. Objek penelitian ini adalah keseluruhan 

pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) pada pembelajaran IPS siswa kelas  

IVc SD Negeri 02 Kendari pada tahun ajaran 2018/2019 semester genap. 

D. Prosedur Penelitian 

 

Model penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah model PTK 

yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart. Pelaksanaan dalam penelitian 

tindakan diawali dengan perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan 

(action), mengobservasi dan mengevaluasi porses dan hasil tindakan 

(observastian and evaluatian), dan melakukan refleksi (reflecting), keempat 

tahapan ini diulang secara terus menerus sampai indikator keberhasilan yang telah 
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ditentukan dapat tercapai.3Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing 

tahap adalah sebagai berikut:4 

 

1.  

 

 

 

2.  

3.  

  

Gambar 3.1 Siklus dalam PTK menurut Kemmis dan Mc Taggar5 

  

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, artinya 

bahwa apabila penerapan siklus I belum mencapai target yang telah ditentukan, 

maka akan dilanjutkan kesiklus II. Jika siklus pertama sudah mencapai target, 

tetap dilanjutkan ke siklus II untuk memperjelas hasil yang dicapai pada siklus I. 

Adapun sistematika pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyususun rencana 

tindakan yang akan dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Jenis kegiatan yang 

                                                           
3Suharsimi Arikuntho dkk, loct. Cit, h. 104 
4Ibid, h.16 
5Rosma Hartiny Sam’s,Model PenelitianTindakanKelas,(Yogyakarta:Teras,2010), h.73 

 

 Pelaksanaan  Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

 Dst 

Perencanaan 
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dilakukan dalam perencanaan adalah membuat RPP dan penentuan waktu 

pelaksanaan dengan teman sejawat dan penyusunan instrument lain yang relevan 

dengan penelitian. 

1) Peneliti membuat RPP dengan model pembelajaran tipe Student 

Team Achievement Division (STAD) 

2) Membuat lembar kerja siswa berupa sosal-soal yang akan 

dikerjakan secara kelompok oleh setiap tim belajar dan 

mengerjakan soal/soal atau kuis yang akan dikerjakan siswa secara 

individu, serta membuat soal evaluasi siklus 1.  

3) Membuat daftar kelompok secara heterogen berdasarkan 

kemampuan dan jenis kelamin. 

4) Menyususun Lembar Observasi kegiatan pembelajaran yaitu 

lembar observasi guru dan siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 

Implementasi tindakan yang dilakukan berupa praktek pembelajaran nyata 

berdasarkan rencana tindakan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi 

pada saat proses pembelajaran dilapangan. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti 

adalah : 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Menyampaikan materi 

3. Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok 

4. Menerapkan model pembelajaran tipe Student Team Achievement Division 

(STAD). 
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5. Memberikan evaluasi dan penghargaan terhadap tingkat penguasaan 

materi dan hasil siswa. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pengamatapn atau observasi merupakan kegiatan terhadap keseluruhan 

proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berlangsung dikelas IVc. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat 

memperbaiki tindakan berikutnya. Tindakan pada materi ini berlangsung dua 

siklus apabila pada tindakan pertama tidak berhasil sesuai dengan apa yang ingin 

dicapai maka akan dilakukan tindakan kembali sampai memenuhi criteria 

pencapaian yang telah ditentukan dan siklus tindakan diakhiri atau dihentikan 

apabila: 

a) Guru memeriksa lembar observasi guru selama proses pembelajaran 

b) Guru memeriksa lembar observasi siswa selama proses pembelajaran 

c) Guru melakukan analisis semua hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran 

2. Siklus II 

 

Pada tahapan siklus II ini mengikuti tahapan siklus pertama yang 

direncanakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Adapun tahapannya sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan: guru membuat RPP berdasarkan hasil refleksi siklus I 

b. Implementasi tindakan: guru melaksanakan RPP 
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c. Pengamatan : digunakan untuk mengamti kegiatan guru dan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

d. Refleksi: guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas guru dan siswa 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan lembar observasi sesuai 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division 

(STAD). Dalam melakukan observasi peneliti  akan dibantu oleh seorang 

observer. 

2. Tes hasil belajar yaitu seperangkat instrument yang disusun berdasarkan 

kompetensi dasar materi ajar IPS setelah menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) . Tes hasil 

belajar digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar IPS siswa kelas IVc 

SD Negeri 02 Kendari. 

3. Dokumentasi yaitu pengambilan data-data penting yang berhubungan 

dengan kegiatan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengungkap 

fakta selama kegiatan penelitian. 

4. Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh bahan 

atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak. Melalui wawancara ini 

peneliti akan mendapatkan informasi tentang permasalahan dalam 

pembelajaran. 
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F. Teknik Analisi Data 

 

Data mentah yang telah  dikumpulkan tidak akan bermakna jika tidak 

dianalisis. Analisis merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan bermakna dalam 

masalah penelitian.6 

   Hasil analisis data dihitung secara kuantitatif dengan 

menggunakanpersentase. Dalam menggunakan rumus persentase, dihitung 

dengan rumus persentase.Adapun rumus penilaian dengan persen seperti 

berikut: 

1. Data Kuantitatif 

 

Merupakan nilai hasil belajar dapat di analisis secara deskriptif. 

Dalam  hal ini peniliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Misalnya, 

mencari nilai rata-rata kelas, persentase kebersihan belajar, yang diperoleh 

setiap tes yang dilakukan adalah dengan menggunakan rumus berikut:  

Mx =  
∑�

�
 

 

    Keterangan: 

Mx = Mean (rata-ratakelas) yang dicari 

∑X = Jumlah dari skor (nilai-nilai) yang ada 

N = Number of Case (jumlah Frekuensi\banyaknya individu) 

Sedangkan rumus yang digunakan dalam menghitung angka 

persentase hasil nilai yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

                                                           
6Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 346 
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P = 
�

�
 X 100% 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

f  = Frekwensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Number of Case (Jumlah Frekwensi\banyaknyab individu) 

Untuk menghitung peningkatan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS tiap siklus, guna mengetahui hasil belajar secara maksimal adalah 

sebagai berikut: 

� =
��	
�� − ��	
��

��	
��
 � 100 % 

Keterangan: 

P  = pesentase peningkatan 

Posrate  = nilai sesudah tindakan 

Baserate = nilai sebelum tindakan.7 

 

2. Data Kualitatif 

 

Data kualitatif adalah data yang memberikan gambaran yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi 

peserta didik tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), 

pandangan atau sikap peserta didik terhadap metode belajar yang baru 

(afektif), aktivitas peserta didik mengikuti pelajaran, perhatian, antusias 

dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat 

dianalisis secara kualitatif.8 

                                                           
7Zainal Akib, dkk., Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMP, SMA Dan SMK, (Bandung: 

Alam Widya, 2001), h. 53 
8Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara),2013 h. 131 
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Seorang peserta didik dikatakan tuntas belajar secara individual jika 

peserta didik tersebut telah menperoleh nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 75. 

Nilai akhir = 
���� ��������� �� ��!� "#"#�

���� $�� #%��
x Bobot 

Kriteria taraf keberhasilan tindakan dapat ditentukan sebagai berikut:9 

Huruf Angka 

0-4 

Angka 

0-100 

Angka 

0-10 

Predikat 

A 4 85-100 8,5-10 Sangat Baik 

B 3 70-84 7,0-8,4 Baik 

C 2 55-69 5,5-6,9 Cukup 

D 1 40-54 4,0-5,4 Kurang 

E 0 0-39 0,0-3,9 Sangat Kurang 

 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Keberhasilan 

 

G. Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini apabila siswa standar 

keberhilan atau kelulusan sebagaimana yang telah ditetapkan pada standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu apabila siswa memperoleh 

nilai 75, maka siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan hasil belajar secara 

individu atau perorangan dan ketuntasan secara klasikal dinyatakan telah berhasil 

apabila mencapai 80%. 

                                                           

9
 Oemar Hamalik, Teknik Pengukur dan Evaluasi Pendidikan, (Bandung: Mandar Maju, 

1989), h. 122 

 


