
16 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1.  Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas V SDN Tlutup, Kecamatan Trangkil, Kabupaten 

Pati.  Jumlah siswa kelas V adalah 30 siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan.  Penelitian dilakukan selama 3 bulan, dimulai bulan September dan berakhir 

bulan November 2012. Sedangkan karakteristik siswa kelas V SDN Tlutup Kecamatan 

Trangkil Kab Pati adalah sebagai berikut: 

1. Siswa sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu  yang bermata 

pencaharian sebagai petani dan buruh tani. 

2. Motivasi belajar siswa kurang karena kurangnya perhatian dari orang tua (terutama 

dalam hal memeberikan bimbingan belajar di rumah). 

3. Waktu belajar siswa di rumah kurang karena pada  pukul 13.00 – 15.00 WIB ada 

kegiatan TPQ (Taman Pendidikan Al qur’an). 

 

3.2.  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang diteliti. Kedua variabel itu adalah : 

3.2.1. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Type STAD Menggunakan Media LKS 

pada Pembelajaran Matematika 

Model Pembelajaran Kooperatif Type STAD adalah model pembelajaran yang 

mengutamakan diskusi dalam kelompok yang heterogen. Dalam penelitian ini akan 

diterapkan Model Pembelajaran Koopertif Type STAD pada mata pelajaran matematika 

Kompetensi Dasar Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-

sifatnya, pembulatan, dan penaksiran pada siklus I serta Menggunakan faktor prima untuk 

menentukan KPK dan FPB pada siklus II. 

Diskusi menggunakan langkah STAD dilakukan pada pertemuan 1 dan 2 pada 

masing-masing siklus. Sedangkan pertemuan ketiga kegiatan difokuskan pada pengukuran 

hasil belajar siswa yaitu dengan pemberian tes formatif.  

Hal yang dilakukan pada saat diskusi adalah mengerjakan LKS yang telah 

disediakan oleh guru. LKS diisi secara berkelompok dan hasilnya ditampilkan oleh wakil 

kelompok siswa. Sedangkan pengerjaan tes formatif dilakukan secara individu dan 
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hasilnya dikoreksi oleh guru dan siswa. Hasil dari tes formatif tersebut menjadiukuran hasil 

belajar siswa. 

 

3.2.2. Kisi-kisi Model Pembelajaran Kooperatif Type STAD 

Model Pembelajaran Kooperatif Type STAD mempunyai kisi-kisi sebagai berikut:  

No Aspek Indikator Item 

1 Pendahuluan a. Guru memberikan informasi kepada 

siswa tentang materi yang akan 

mereka pelajari, tujuan pembelajaran 

dan  pemberian motivasi agar siswa 

tertarik pada materi.  

b. Guru membentuk siswa kedalam 

kelompok yang masing-masing 

anggotanya 4 orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis 

kelamin, suku, dan lain-lain). 

 

2 Inti a. Guru menyajikan pelajaran. (Eksplorasi) 

b. Bekerja dalam tim melalui media LKS 

untuk memantapkan materi pelajaran. 

(Elaborasi) 

c. Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada 

seluruh siswa secara individual.  

(Konfirmasi) 

d. Penghargaan tim,  skor tim dihitung untuk 

memberikan penghargaan.  

 

3 Penutup a. Guru memberi evaluasi dan dikoreksi 

bersama siswa. Khusus Pertemuan 

ketiga setiap siklus. 

b. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran pada pertemuan 

pertama sampai ketiga. 

 

 



18 

 

 

 

 Langkah-langkah pembelajaran tersebut dilakukan pada Kompetensi dasar yang 

berbeda pada masing-masing siklus. 

3.2.3.  Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika  

Hasil belajar matematika siswa diukur dengan tes formatif dengan kisi-kisi 

sebagai berikut: 

No Aspek Indikator Item 

1 1.1. Melakukan operasi 

hitung bilangan bulat 

termasuk penggunaan 

sifat-sifatnya, 

pembulatan dan 

penaksiran.  

- Menggunakan sifat 

komutatif, asosiatif dan 

distributif untuk 

melakukan perhitungan 

secara efisien. 

 Soal isian 

singkat 

2 1.2. Menggunakan faktor 

prima untuk menen 

tukan KPK dan FPB. 

- Menentukan faktor prima 

suatu bilangan. 

- Menghitung FPB dan KPK 

berdasarkan faktorisasi 

prima.  

 Soal isian 

singkat 

 

Dalam penelitian ini hasil belajar yang diukur adalah tes formatif pada pertemuan ke 3 

masing-masing siklus. 

 

3.3.  Rencana tindakan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

Langkah-langkah dalam siklus terdiri dari : 

3.3.1 SIKLUS I 

1. Perencanaan  

 Adapun tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana pembelajaran Matematika dengan materi Menggunakan sifat 

komutatif, asosiatif dan distributif untuk melakukan perhitungan secara efisien. 
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b. RPP menggunakan langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif Type  Student Team Achievement Division (STAD) seperti dalam kisi-

kisi menggunakan media LKS. 

c. Membuat Lembar kerja siswa, tes formatif, dan lembar observasi. 

d. Menentukan teman sejawat yang akan membantu peneliti dalam observasi. 

 

2. Tindakan 

Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun, 

yaitu penggunaan  model pembelajaran kooperatif Type  Student Team Achievement 

Division (STAD) menggunakan media LKS agar dapat meningkatkan hasil belajar  

siswa. 

Tindakan pada siklus I dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Masing-masing 

pertemuan menggunakan materi yang berbeda yaitu siklus I pada materi KD 1.1. 

Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, 

pembulatan dan penaksiran.   

  

3. Pengamatan/Observasi  

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahapan tindakan.  Guru / peneliti 

sebagai penyampai materi. Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan data-data. 

Setiap tindakan yang dilakukan guru dan siswa akan diamati oleh observer yaitu  teman 

sejawat dengan menggunakan lembar pengamatan.  

Dari hasil pengamatan tersebut pengamat menyerahkan kepada peneliti untuk 

menjadi bahan kajian dalam refleksi.  

Observasi dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut: 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU DAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN 

 

No Aspek Ada Tidak Komentar 

Observasi Guru 

1 Kegiatan Awal    

 Guru menyampaikan apersepsi dan  

tujuan pembelajaran. 

   

2 Kegiatan Inti    

 - Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik 

   

 - Guru membentuk kelompok secara 

heterogen 

   

 - Guru memberikan LKS dan 

membimbing cara mengerjakannya. 

   

 - Guru memberikan pertanyaan     

3 Penutup    

 - Guru memberikan evaluasi pada akhir 

siklus dan memeriksanya bersama 

siswa. 

   

 - Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran. 

   

Observasi Siswa 

1 Siswa bekerjasama dengan baik dalam 

diskusi. 

   

2 Siswa mengerjakan tes formatif dengan 

tertib 

   

3 Siswa mampu menyimpulkan materi 

pelajaran 
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4.  Refleksi 

Refleksi dilakukan pada pertemuan ke 3. Tahap ini berisi diskusi dari peneliti, 

maupun observer. Materi diskusi menitikberatkan tentang kelebihan dan kekurangan 

tindakan pada masing-masing siklus sekaligus menentukan sikap yang harus dilakukan 

untuk siklus II. Dari hasil refleksi tersebut dapat diketahui sejauh mana tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai, sehingga dapat ditentukan apakah diperlukan siklus berikutnya atau 

tidak. Siklus I belum berhasil maka diperlukan siklus selanjutnya, yaitu siklus II dengan 

prosedur yang sama.  

 

3.3.2   SIKLUS II 

1. Perencanaan  

 Adapun tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana pembelajaran Matematika dengan materi Menggunakan faktor 

prima untuk menentukan KPK dan FPB. 

b. RPP menggunakan langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif Type  Student Team Achievement Division (STAD) seperti dalam kisi-

kisi menggunakan media LKS. 

c. Membuat Lembar kerja siswa, tes formatif, dan lembar observasi. 

d. Menentukan teman sejawat yang akan membantu peneliti dalam observasi. 

 

2. Tindakan 

Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun, 

yaitu penggunaan  model pembelajaran kooperatif Type  Student Team Achievement 

Division (STAD) menggunakan media LKS agar dapat meningkatkan hasil belajar  

siswa. 

Tindakan pada siklus II dilakukan masing masing dalam 3 kali pertemuan. 

Siklus II mengambil materi pada KD. 1.2. Menggunakan faktor prima untuk menentukan 

KPK dan FPB. 

  

3. Pengamatan/Observasi  

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahapan tindakan.  Guru / peneliti 

sebagai penyampai materi. Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan data-data. 
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Setiap tindakan yang dilakukan guru dan siswa akan diamati oleh observer yaitu  teman 

sejawat dengan menggunakan lembar pengamatan. Pengamat dalam penelitian ini 

adalah Bapak Ansori, S. Pd. 

Dari hasil pengamatan tersebut pengamat menyerahkan kepada peneliti untuk 

menjadi bahan kajian dalam refleksi.  

Observasi dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut: 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU DAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN 

 

No Aspek Ada Tidak Komentar 

Observasi Guru 

1 Kegiatan Awal    

 Guru menyampaikan apersepsi dan  

tujuan pembelajaran. 

   

2 Kegiatan Inti    

 - Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik 

   

 - Guru membentuk kelompok secara 

heterogen 

   

 - Guru memberikan LKS dan 

membimbing cara mengerjakannya. 

   

 - Guru memberikan pertanyaan     

3 Penutup    

 - Guru memberikan evaluasi pada akhir 

siklus dan memeriksanya bersama 

siswa. 

   

 - Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran. 

   

Observasi Siswa 

1 Siswa bekerjasama dengan baik dalam    
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diskusi. 

2 Siswa mengerjakan tes formatif dengan 

tertib 

   

3 Siswa mampu menyimpulkan materi 

pelajaran 

   

 

4.  Refleksi 

Refleksi dilakukan pada pertemuan ke 3. Tahap ini berisi diskusi dari peneliti, 

maupun observer. Materi diskusi menitikberatkan tentang kelebihan dan kekurangan 

tindakan pada siklus ini. Dari hasil refleksi tersebut dapat diketahui sejauh mana tujuan 

yang telah ditetapkan tercapai, sehingga dapat ditentukan apakah diperlukan siklus 

berikutnya atau tidak. 

 Siklus II telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan indikator 

kinerja sehingga peneliti memutuskan untuk mengakhiri penelitian pada siklus II. 

 

3.4.  Data dan Cara Pengumpulan Data 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer berupa nilai tes (hasil belajar) Matematika yang 

diperoleh siswa pada tes formatif. Data ini diperoleh setelah siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan data sekunder merupakan hasil observasi tentang 

perilaku guru, siswa dan proses pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan oleh teman sejawat pada saat pembelajaran berlangsung dengan 

mengisi lembar observasi dengan format seperti terlampir dalam laporan penelitian ini.   

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Teknik tes  

Teknik tes berupa tes tertulis. Untuk teknik tes, data diperoleh dari hasil pengerjaan soal 

secara tertulis sejumlah 15 soal isian singkat untuk siklus I dan 10 soal uraian singkat pada 

siklus II. 

b. Teknik non tes.  

Teknik non tes berupa observasi. Untuk teknik non tes alat pengumpul data berupa lembar 

observasi kegiatan guru dan siswa. Serta lembar penilaian guru. Lembar observasi dilakukan 
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untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas penerapan model pembelajaran Kooperati type 

STAD menggunakan media LKS.  

 

3.6.  Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian karena dengan 

analisis data yang diperoleh pada penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan arti yang 

berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar siswa dari masing-masing siklus peneliti 

menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan nilai tes antar siklus 

dan indikator kinerja. 

Untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa sesuai indikator kinerja peneliti 

menggunakan  analisis deskriptif prosentase yaitu membandingkan prosentase ketuntasan 

belajar dari masing-masing siklus. 

Data hasil observasi dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil 

pengamatan dan refleksi tiap siklus. 

 

3.7.  Indikator Kinerja 

Indikator  keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah Peningkatan hasil 

belajar matematika dalam Menggunakan sifat komutatif, asosiatif dan distributif untuk 

melakukan perhitungan secara efisien pada siklus I dan Menggunakan faktor prima untuk 

menentukan KPK dan FPB pada siklus II melalui model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD). Hasil belajar siswa pada akhir siklus II diharapkan 

meningkat menjadi rata-rata 75 dan  ketuntasan belajar Matematika minimal telah 

mencapai 80%. 

 

 

 

 

 


