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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Lokasi/ Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Dukuh 02 Salatiga, Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

3.1.2 Karakteristik Siswa 

Jumlah keseluruhan siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga adalah 23 siswa, 

terdiri dari 11 laki-laki dan 12 perempuan. Usia siswa pada kelas ini rata-rata 

antara 9-10 tahun. Perkembangan kognitif anak pada usia ini menurut Piaget 

(Bringuier, 1980: 110), memiliki beberapa karakteristik antara lain: kemampuan 

mengelompokkan sesuatu sesuai dengan sifat, dapat mengatur obyek sesuai skala 

dimensi berat dan warna. Dari segi kemampuan bahasa, anak pada usia ini 

memiliki keampuan memakai kalimat majemuk dan gabungan, serta mulai 

mengerti tentang perubahan makna dan bahasa/perilaku. 

3.2 Rencana Tindakan 

Rencana tindakan merupakan rencana yang dilakukan untuk dilaksanakan 

dalam tindakan PTK. Berdasarkan rencana, maka penelitian tindakan kelas ini 

akan dilaksanakan dalam tahapan penelitian seperti rencana pelaksanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Keempat tahap ini direncanakan 

dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana masing-masing siklus memuat dua 

pertemuan. Rincian dari tiap-tiap siklus dideskripsikan berikut ini: 

a) Pelaksanaan Siklus I 

Pada pelaksanaan siklus 1 kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan 

untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada kondisi awal (Pra Siklus). Siklus 

1 dilakukan sebanyak dua kali pertemuan, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan perangkat 

pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang  
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perubahan kenampakan benda langit, media yang digunakan dalam pembelajaran 

ini antara lain materi pembelajaran, gambar benda-benda langit, menyiapkan 

lembar observasi sebagai alat untuk mengamati aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran, membuat rubrik penilaian sebagai alat evaluasi mengetahui hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

2) Implementasi Tindakan dan Observasi 

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan 

observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti dilakukan secara berkolaborasi 

antara guru kelas dengan yang melakukan penelitian, serta dibantu teman sejawat 

dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3) Refleksi 

Pada kegiatan ini dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi 

pada Siklus I. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan 

kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan serta 

hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk 

menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan dan sebagai 

dasar pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pada siklus II. Siklus II 

akan dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada siklus I.  

b) Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dirancang apabila siklus I belum berhasil mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus II 

merupakan penyempurnaan dari kelemahan atau kekurangan pada siklus 

sebelumnya. Pelaksanaan siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sama dengan siklus I yaitu 

penyusunan perangkat pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

tentang  perubahan kenampakan benda langit, media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini antara lain materi pembelajaran, gambar benda-benda langit, 
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menyiapkan lembar observasi sebagai alat untuk mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran, membuat rubrik penilaian sebagai alat evaluasi 

mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA.. 

2) Implementasi dan Observasi 

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan 

observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti dilakukan secara berkolaborasi 

antara guru kelas dengan yang melakukan penelitian, serta dibantu teman sejawat 

dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3) Refleksi  

Refleksi dalam siklus II ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus I. 

Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari tindakan 

pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan serta hambatan-hambatan yang 

dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan 

dari tindakan yang telah dilakukan dan sebagai dasar pertimbangan untuk 

mengambil kesimpulan tentang keseluruhan proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

3.3 Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2008:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai seseorang atau 

objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek 

dengan objek yang lain. Variabel berasal dari bahasa inggris “Variable” yang 

berarti faktor yang tak tetap atau berubah-ubah. Variabel adalah fenomena  yang 

bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y): 

1. Variabel bebas (X) pembelajaran snowball throwing. 

2. Variabel terikat (Y) hasil belajar IPA siswa. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a) Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Obervasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain konsistensi RPP dengan 

pelaksanaan pembelajaran, cara guru mengajarkan materi, cara guru 

menggunakan metode pembelajaran snowball throwing, cara guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan bagaimana menggunakan metode snowball throwing, 

serta cara guru memberikan penilaian. Disamping itu, observasi juga dilakukan 

pada siswa antara lain: keaktifan siswa dalam menggunakan metode pembelajaran 

snowball throwing, perubahan hasil belajar dari siklus I ke siklus II, termasuk hal-

hal yang mendorong selain metode pembelajaran snowball throwing, yang ikut 

mempengaruhi perubahan hasil belajar siswa tiap siklus. 

b) Tes 

Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran dari setiap siklus. Dengan 

memberikan soal kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument atau alat pengumpulan data dalam penilitian ini meliputi: 

a) Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen untuk memperoleh data tentang 

kondisi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing yang 

berlangsung. Karena itu, lembar observasi ini didesain berdasarkan langkah-

langkah (sintaks) pembelajaran snowball throwing Ini sekaligus dimaksudkan 

sebagai evaluasi bagi peneliti, untuk mengukur bagaimana peneliti menguasai 

sintaks pembelajaran model ini. Lembar observasi selanjutnya disusun dalam kisi-

kisi. Adapun lembar observasi dapat dilihat pada kisi-kisi lembar observasi 

berikut:  
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Tabel 2 

Lembar Observasi Guru 

 

 
Aspek Yang 

Diamati 

Indikator 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Membuka 

pelajaran 

1. Mengabsensi 

2. Memberikan apersespi 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan Inti Penyampaian 

materi dan 

strategi 

pembelajaran 

1. Menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesaui 

silabus. 

2. Menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran 

dengan menggunakan 

snowball throwing. 

Penggunaan 

metode 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

1. guru menyampaikan materi 

perubahan kenampakan 

bumi dan benda langit. 

2. guru membentuk 

kelompok-kelompok dan 

memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan 

tentang materi perubahan 

kenampakan bumi dan 

benda langit. 

3. masing-masing ketua 

kelompok kembali ke 

kelompoknya, dan 

menjelaskan materi 

perubahan kenampakan 

bumi dan benda langit yang 

disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

4. siswa diberi satu lembar 

kertas kerja untuk 

menuliskan pertanyaan apa 

saja yang menyangkut 

materi perubahan 

kenampakan bumi dan 

benda langit yang sudah 

dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

5. kertas tersebut dibuat 
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seperti bola dan dilempar 

dari satu siswa ke siswa 

yang lain selama ± 15 

menit. 

 

Penilaian Hasil 

Belajar 

siswa yang telah mendapat 

satu bola, diberikan 

kesempatan menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam 

kertas berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

 

Kegiatan akhir Mengakhiri 

pelajaran 

1. Bersama siswa membahas 

hasil pembelajaran 

2. Bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

3. Melakukan evalusi 

(memberikan tes) 

 

 

Tabel 3 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

 

Tahapan 

Kegiatan 

Aspek Yang 

Diamati 

Indikator 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Membuka 

pelajaran 

1. siswa dapat menjawab 

pertanyaan apersespi 

2. siswa memahami tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan Inti Penyampaian 

materi dan 

strategi 

pembelajaran 

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi perubahan 

kenampakan bumi dan 

benda langit 

2. Siswa mengerti instruksi 

langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

menggunakan snowball 

throwing 

Penggunaan 

metode 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

6. siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi perubahan 

kenampakan bumi dan 
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sumber belajar benda langit. 

7. siswa membentuk 

kelompok dan menunjuk 

salah satu siswa menjadi 

ketua kelompok untuk 

diutus mendengarkan 

penjelasan lebih mendetail 

tentang materi perubahan 

kenampakan bumi dan 

benda langit 

8. siswa mendengarkan 

penjelasan ketua kelompok 

tentang materi perubahan 

kenampakan bumi dan 

benda langit. 

9. siswa mendapatkan satu 

lembar kertas kerja dan 

menuliskan pertanyaan 

menyangkut materi 

perubahan kenampakan 

bumi dan benda langit yang 

sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

10. membuat kertas 

pertanyaan berbentuk bola 

dan melempar ke siswa 

yang lain selama ± 15 

menit. 

 

 

Penilaian Hasil 

Belajar 

siswa yang telah mendapat 

satu bola, diberikan 

kesempatan menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam 

kertas berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

 

Kegiatan akhir Mengakhiri 

pelajaran 

4. Bersama guru membahas 

hasil pembelajaran 

5. Bersama 

gurumenyimpulkan hasil 

pembelajaran 

6. mengerjakan tes 
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b) Butir Tes Formatif 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

tes formatif dalam bentuk tes pilihan ganda. Sebelum dibuat instrumennya maka 

sebelumnya disusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan 

materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan 

ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam penulisan soal. Penjabaran lembar soal 

tes dapat dilihat pada kisi-kisi soal dalam tabel berikut : 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Lembar Soal Materi Perubahan Kenampakan Bumi 

dan Benda Langit 

SK KD Indikator Item Soal 

No item Jmlh item 

Memahami 

perubahan 

kenampakan 

permukaan 

bumi dan 

benda langit 

Mendeskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan 

bumi dari hari ke 

hari 

Mengidentifikasi 

kedudukan 

benda langit 

misalnya 

mengamati 

penampakan 

benda-benda 

langit, waktu 

dan posisi 

matahari terbit 

dan tenggelam, 

penampakan 

bulan dari hari 

ke hari 

1 – 20 20 

  Mencari 

informasi 

tentang 

kedudukan 

benda langit 

21 – 40 20 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komparatif untuk data kuantitatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, 

nilai tes siklus 1, dan nilai tes  siklus 2.. Analisis data terhadap hasil penelitian 

dijelaskan sebagai berikut: Analisis data hasil penelitian yang tergolong data 

kuantitatif berupa hasil belajar dengan cara persentase yaitu dengan menghitung 
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ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai 

skor minimal 65 dan ketuntasan klasikal jika siswa yang memperoleh nilai 70 ini 

jumahnya sekitar 75% dari jumlah seluruh siswa dan masing-masing dihitung 

dengan menggunakan rumus: Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung 

ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal dengan rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan individual  = 
                     

            
           

 

Ketuntasan klasikal     =  
                                

                    
       

Keterangan 

Ketuntasan individual  : Jika siswa mencapai ketuntasan skor ≥ 65 

Ketuntasan klasikal : Jika > 75% dari seluruh siswa mencapai  ketuntasan skor ≥ 

70. 

3.6 Indikator Kinerja 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing dikatakan berhasil apabila model pembelajaran ini berhasil 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. 100% dari total siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga berhasil lulus dari 

kriteria KKM = 70. (berdasarkan peraturan dari sekolah).
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