
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Seting Dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Seting Waktu 
Penelitian ini dilakukan di SD Islam Kauman Kecamatan Pati Kota  

Waktu pelaksanaan diawali dengan tahap persiapan sampai pelaporan, 
dilakukan dalam jangka waktu satu semester atau kurang lebih 3 bulan. 
Dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012. 

Alasan mendasar penelitian ini dilaksanakan mulai bulan oktober 2012 
sampai dengan bulan Desember 2012, karena hari-hari tersebut merupakan 
hari-hari efektif dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran 2012/2013. 
Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu:  

1. Bulan Oktober 2012, digunakan untuk menyusun proposal 
penelitian  

2. Bulan November sampai dengan Desember 2012 digunakan untuk 
penyusunan laporan Penelitian Tindakan Kelas 

 
3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu 
siswa kelas 4  semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 SD Islam Kauman  

Kecamatan Pati Kota  Kabupaten Pati, dengan jumlah siswa 20 anak.  
 

3.2 Variabel Yang Akan diteliti 
Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002:96). Jadi, variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi 
objek pengamatan dalam penelitian.  

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau independen 
dan variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Variabel independen/ bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 
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Variabel independen/ variabel bebasnya adalah Pembelajaran kooperatif tipe 
STAD (X).  

b. Variabel dependen/ terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat/ variabel 
dependennya dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar  
Matematika (Y). 

 
3.3 Rencana Tindakan 

Penelitian ini menggunakan Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) untuk meningkatkan hasil belajar pelajaran matematika pada 
pokok bahasan  FPB dan KPK, yang didalam pelaksanaannya menggunakan 
Penelitian Tindakan Kelas. 

Prosedur penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas ( PTK ) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus atau dua putaran. dua siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan 
yang ingin dicapai seperti yang diprogramkan dalam siklus sebelumnya. Jika sampai 
dengan dua siklus dirasa cukup maka siklus ke tiga sudah tidak perlu dilaksanakan. 
Menurut Wardani (2003:14), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian 
yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri melalui refleksi, dengan tujuan 
untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi 
meningkat.Berpedoman pada refleksi awal, peletian tindakan kelas ini dilakukan 
dengan prosedur : (1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi, (5) 
Revisi. 

1. Perencanaan 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah sebagai 
berikut: 
a) Menyusun instrumen pembelajaran yaitu RPP.  

Terdiri dari 2 siklus tiap siklus 2 kali pertemuan. 
b) Menyusun instrumen monitoring.  
c) Mengadakan diskusi antar anggota.  
d) Sosialisasi kepada siswa.  
e) Melaksanakan tindakan dalam kegiatan pembelajaran.  
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f) Melakukan refleksi.  
g) Menyusun strategi pembelajaran  
h) Melaksanakan kegiatan pembelajaran  
i) Melakukan observasi.  
j) Melakukan refleksi. 

2. Implementasi tindakan 
 Kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  ini  adalah  melaksanakan   

rencana pembelajaran. 
3. Observasi 
 Dengan  menggunakan  lembar  observasi dapat dilihat pelaksanaan 

rencana pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
4. Refleksi 
 Hasil  yang  telah   didapatkan  dari  siswa  dianalisa,  sedangkan  hasil  

dari observasi, guru dapat merefleksi diri. 
5. Revisi 

Setelah  dilaksanakan  refleksi  dalam  proses belajar mengajar, 
selanjutnya   diadakan revisi sebagai tindak lanjut atau tinjauan ulang 
terhadap pembelajaran  yang  dilakukan. Tahap  ini juga sebagai tahap 
penyempurnaan dari siklus I sampai dengan siklus II 

 
3.4 Data dan Cara Pengumpulannya 

Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi dan penilaian selama 
dan sesudah pembelajaran berlangsung. Data hasil observasi dicatat sebagai catatan 
bebas. Data mengenai hasil belajar siswa disaring melalui hasil tes, soal dibuat sendiri 
oleh guru. Data hasil tes ini diperlukan untuk mengetahui hasil pembelajaran. 

1. Lembar Observasi 
Lembar observasi berisi aktivitas pengamatan guru dan siswa dalam 
model pembelajaran yang menggunakan metode Demonstrasi. Lembar 
observasi sangat diperlukan dalam kegiatan refleksi sebagai upaya untuk 
mengkaji keberhasilan dan kegagalan  pencapaian tujuan pembelajaran 
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dalam setiap putaran  dan untuk menentukan tindak lanjut  dalam putaran 
berikutnya lembar observasi dapat dibaca pada bab IV. 

2. Tes 
Untuk mendapatkan hasil kemampuan siswa dapat diperoleh dari tes. Tes 
ini dilakukan setiap akhir pertemuan. Langkah – langkah yang diperlukan 
dalam pengumpulan data melalui tes adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun soal tes dengan  berpedoman  pada  Silabus  kelas 4  dan 

buku matematika kelas 4  semester I.  
b. Soal disusun  berdasar  kan   tujuan   pembelajaran   khusus   dan   

untuk mengidentifikasi   kemampuan  siswa,  soal  ini  diberikan  
kepada siswa setiap pertemuan. 

c. Dari jawaban siswa yang dikerjakan secara individu tersebut diperiksa 
serta dianalisis sehingga dapat diperoleh data kemampuan siswa, 
instrument tes dapat dilihat pada lampiran. 

 
3.5 Indikator kinerja 

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan melalui 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) hasil belajar 
matematika siswa kelas 4  SD Islam Kauman  Kecamatan Pati Kota  Kabupaten Pati 
dapat meningkat. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas ini dapat dilihat dari: Meningkatnya hasil belajar siswa  80%  dengan rata – rata 
≥  65 atau sudah mencapai KKM.  

 
3.6 Analisis Data 

Untuk memperoleh data dengan kelayakan penerapan model pembelajaran 
digunakan  analisa  data  deskriptif  dengan  menghitung  data sebagai berikut : 

1. Lembar observasi 
Lembar observasi merupakan suatu lembar pengamatan yang diisi oleh 
pengamat yang berisikan tentang penilaian kegiatan guru dan siswa 
selama proses belajar berlangsung. 

2. Tes Hasil pembelajaran siswa 
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Hasil pembelajaran siswa tampak pada perolehan nilai siswa pada setiap 
tes yang diberikan guru disetiap siklus. Data tersebut diolah dengan 
tujuan dapat mengetahui mengetahui kemampuan dan peningkatan hasil 
belajar matematika siswa  

3.  Persentase data tanggapan siswa   
Data yang diperoleh dari angket siswa dianalisis secara statistic deskriptif, 
yaitu analisis persentase per item. Hasilnya dalam bentuk persentase 
pernyataan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

 
 


