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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau “classroom 

action research” yang dapat diaplikasikan langsung dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas dengan maksud memperbaiki masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran.  

Desain penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain penelitian 

Kemmis and Mc Taggart merupakan pengembangan konsep dasar yang di 

perkenalkan Kurt Lewin. Desain penelitian Kemmis menggunakan sistem spiral.1 

Hal ini karena dalam perencanaan, Kemmis and Mc Taggart menggunakan sistem 

spiral refleksi diri, yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi 

dan perencanaan kembali merupakan dasar untuk ancang-ancang pemecahan 

masalah. 

Menurut Kemmis and Mc Taggart, dalam penelitian tindakan kelas dua 

kegiatan tersebut haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu 

berlangsungnya satu tindakan begitu pula observasi juga dilakukan.2 Di dalam 

desain penelitian Kemmis ini dikenal dengan siklus. Artinya dalam siklus terdapat 

suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Ketika siklus satu hampir berakhir, namun peneliti masih menemukan 

                                                             
1 Basrowi dan Suwandi, Prosedur Peneitian Tindakan Kelas, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2008), h. 68 
2 Fitri Yuliawati dkk, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Tenaga Pendidik Professional 

(Yogyakarta: Pedagogia, 2012), h. 24 
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kekurangan ketika dilakukan refleksi, peneliti bisa melanjutkan pada siklus kedua. 

Siklus kedua dengan masalah yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Dan 

apabila belum berhasil atau ingin melihat konsistensi hasil penelitian bisa 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 

selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan April sampai dengan Juni 2019. Penelitian 

ini dilaksanakan di SDN 2 Kendari pada kelas IV C. 

C. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV C SDN 2 Kendari yang 

berjumlah 20 orang. Observer yang terlibat dalam penelitian ini yaitu wali kelas IV 

C selaku guru mata pelajaran matematika. 

D. Faktor Yang Diteliti  

Untuk menjawab permasalahan penelitian, ada dua faktor yang diteliti yaitu:  

1. Faktor guru: yaitu mengamati dan menilai aktivitas guru dalam melaksanakan 

model pembelajaran jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas 

kooperatif tipe STAD.  

2. Faktor siswa: yaitu mengamati dan menilai aktivitas belajar siswa dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran 

matematika materi pengolahan data siswa kelas IV C SDN 2 Kendari.  

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini disesuaikan dengan kondisi 

lapangan dan hasil refleksi, dimana setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan 
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dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Adapun desain atau 

model penelitian tindakan secara umum digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas Adaptasi dari Kemmis and Mc 

Taggart3 

 

Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa apabila penerapan siklus I belum 

mencapai target yang telah ditentukan, maka akan dilanjutkan kesiklus II dan 

apabila siklus II belum mencapai target maka dilanjutkan kesiklus berikutnya.  

Adapun sistematika pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Sebelum melaksanakan siklus I peneliti harus mengidentifikasi masalah 

yang terjadi di kelas yaitu peneliti juga melakukan pra siklus yang didalamnya 

peneliti melakukan pre test, mengamati proses pembelajaran dan mendiskusikan 

kepada guru tentang model pembelajaran yang akan digunakan. Jika siklus pertama 

sudah mencapai target, tetap dilanjutkan ke siklus II untuk memperjelas hasil yang 

dicapai pada siklus I dan untuk melihat konsistensi peningkatan hasil belajar namun 

                                                             
3Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 137 
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apabila belum tercapai maka peneliti melanjutkan sampai siklus selanjutnya sampai 

hasil penelitian tercapai.  

2. Perencanaan  

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan perencanaan tindakan 

sebagai berikut:  

a. Penelitian mengadakan pertemuan dengan guru matematika, pada pertemuan 

tersebut penelitian melakukan wawancara singkat dengan guru matematika 

dan membicarakan model pembelajaran yang akan digunakan peneliti dalam 

proses pembelajaran yaitu STAD dan memperkenalkan langkah-langkah 

model STAD.  

b. Menyusun rencana pembelajaran seperti mempersiapkan RPP dan silabus, ini 

berfungsi untuk melaksanakan proses pembelajaran dikelas agar dapat 

berjalan efektif dan efisien. 

c. Menyiapkan lembar kegiatan guru dan siswa untuk melihat pelaksanaan 

pembelajaran dikelas dan untuk mengetahui situasi dan kondisi kegiatan 

belajar mengajar menggunakan  molel STAD pada saat penelitian 

dilaksanakan. 

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku paket, LKK, lembaran-

lembaran kertas dan lain-lain untuk kelancaran dalam menggunakan metode 

STAD.  

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes uraian. 
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3. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tindakan ini adalah sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model STAD. 

b. Pembelajaran dalam satu siklus terdiri dari dua kali pertemuan. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran, guru menanyakan kembali materi sebelumnya, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 

kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa, guru menjelaskan materi, guru 

membagikan lkk, siswa mengerjakan lkk yang diberikan guru secara berkelompok, 

guru membimbing dan mengarahkan siswa, perwakilan tiap kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaannya, guru memberikan instruksi kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan (kuis) secara individu dengan sistem penilaian 

kelompok, guru memberikan penghargaan dan hadiah kepada kelompok yang 

meraih point tertinggi, mengadakan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir siklus, 

guru menanyakan kembali materi pelajaran, guru menutup pelajaran dengan 

berdo’a dan salam, menilai hasil tes.  

4. Observasi 

Pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung maka pada saat yang 

bersamaan pula kegiatan observasi dilakukan oleh observer atau pengamat. Tahap 

observasi dilakukan berdasarkan sintaks dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD guna untuk mengetahui dan melihat apakah tindakan tersebut sudah 
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dilakukan dengan baik atau belum. Observasi dalam penelitian ini menggunakan 

observasi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data mengenai 

hasil belajar siswa yang dilihat berdasarkan data nilai hasil belajar siswa setelah 

mengerjakan soal pada siklus I. Data sekunder merupakan  data pendukung yang 

meliputi data tentang segala aktifitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengamatan observer 

dengan menggunakan lembar observasi siswa dan guru. 

5. Refleksi 

   Kegiatan refleksi dimulai dengan melakukan evaluasi berdasarkan  hasil  

pengamatan seluruh tindakan yang sudah dilakukan guru melalui kegiatan 

pembelajaran di kelas, aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran, suasana 

kelas, dan berbagai aktivitas lainnya yang terjadi selama proses pembelajaran 

serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya melakukan refleksi 

dengan melalui tiga cara, yaitu : 

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. 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, tes, dan 

dokumentasi secara jelasnya adalah sebagai berikut:  
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a. Data Primer 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer di dalam kelas. Observasi 

dilakukan dengan mengamati aktivitas guru tujuannya untuk mengetahui apakah 

guru sudah melakukan setiap langkah-langkah yang sudah tertera dalam lembar 

observasi dan mengamati aktivitas siswa dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

siswa aktif dalam memberikan respon yang positif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Data aktivitas diperoleh dengan melihat hasil pengamatan observer 

pada lembar observasi guru dan siswa. Lembar observasi dibuat berdasarkan 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam penelitian ini, 

observernya adalah wali kelas IV C. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan rumus presentase. Setiap item indikator observasi yang tersusun 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sebagai rujukan dalam menyusun 

perencanaan selanjutnya. 

2. Tes 

Tes diberikan pada setiap akhir siklus pembelajaran. Tes ini dibuat dalam 

berbagai bentuk soal pertanyaan berdasarkan SK, KD, Indikator dan materi yang 

sudah diajarkan oleh guru yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam 

pembuatan soal.  Jumlah soal setiap siklus terdiri dari 4 nomor dalam bentuk 

uraian dengan jumlah seluruh skor nilai adalah 100.  

b. Data Sekunder 

Dokumentasi yakni mengumpulkan seluruh dokumen sekolah yang 

berkaitan dengan penelitian ini baik dalam kearsipan, dan bentuk-bentuk dokumen 
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lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera perekam dengan tujuan 

untuk dijadikan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan PTK di kelas 

tersebut. Instrumen ini tidak dianalisis, tetapi dijadikan sebagai pedoman dalam 

mengembangkan RPP. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan lembar observasi 

2. Mengamati peoses pembelajaran 

3. Menganalisis hasil observasi 

4. Merefleksi hasil analisis 

b. Tes 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan tes 

2. Memberikan tes kepada siswa disetiap akhir siklus 

3. Memeriksa hasil pekerjaan siswa 

H. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian data untuk memberikan 

penafsiran makna terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. Sebelum 

mengetahui analisis peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus, 

terlebih dahulu data dianalisis dengan cara melihat perubahan yang terjadi pada 
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siswa saat pembelajaran berlangsung maupun sesudah pembelajaran. Berikut 

analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Observasi 

Data proses pembelajaran atau data kualitatif diperoleh berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan terus-menerus selama proses pembelajaran 

berlangsung. Data ini dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat 

naratif-kualitatif. Dalam mengalalisis observasi kegiatan guru dan siswa, 

pertama yang peneliti lakukan yaitu mendeskripsikan data temuan dengan 

membuat deskripsi berdasarkan langkah tindakan yang telah dilakukan, 

kemudian menarik kesimpulan hasil deskripsi berdasarkan deskripsi yang telah 

dibuat dari hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan.  

2. Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar atau data kuantitatif adalah data yang diperoleh 

berdasarkan hasil tes. Data ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk 

menghitung perolehan nilai hasil belajar siswa pada setiap siklus yang kemudian 

dipaparkan menggunakan grafik untuk dapat disimpulkan secara kuantitatif. 

Untuk mengetahui tingkat peningkatan hasil belajar siswa digunakan rumus 

sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai rata-rata 

                  𝑥 =
∑𝑓

𝑁
 

 

Keterangan: 

x = jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

  f = jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa 
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N = jumlah siswa secara keseluruhan.4 

 

2. Untuk menentukan ketuntasan menggunakan rumus sebagai berikut:  

P (% tuntas) = 
∑Fi

𝑁
 x 100 % 

Keterangan: ∑ Fi = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar  

                     N   =  Jumlah siswa secara keseluruhan.5 

3. Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika tiap siklus, 

guna mengetahui hasil belajar secara maksimal dibutuhkan anlisis kuantitatif 

sebagai alat uji peningkatan hasil belajar dengan rumus: 

𝑃 =
𝑝𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑥 100 % 

Keterangan: 

P  = pesentase peningkatan 

Posrate  = nilai sesudah tindakan 

Baserate = nilai sebelum tindakan.6 

 

I. Indikator Kinerja  

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar 

matematika siswa dengan menggunakan model STAD. Penelitian tindakan ini 

dikatakan berhasil apabila 85% hasil belajar siswa kelas IV C telah mencapai nilai 

≥ 70 yaitu nilai KKM yang ditentukan sekolah pada mata pelajaran matematika. 

                                                             
4 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2006), h. 14 
5  Supardi, Penelitian Tindakan kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 28.  
6 Zainal Akib, dkk., PenelitianTindakan Kelas Untuk SMP, SMA Dan SMK, (Bandung: 

Alam Widya, 2001), h. 53 
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