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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V semester I tahun pelajaran 

2012/2013 di SD Kertomulyo 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan jumlah 
siswa 28 siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.  

Pemilihan kelas dan sekolah tempat penelitian ini sesuai dengan tugas pokok 
penulis sebagai guru di sekolah dan kelas yang dimaksud. Hal ini memudahkan dalam 
melaksanakan penelitian karena penulis tidak harus meninggalkan tugas pokoknya 
selama penelitian dilakukan dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh siswa dan 
sekolah yang dimaksud. Selain itu, kondisi lingkungan siswa yang berada di daerah 
pesisir pantai juga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. 

Waktu penelitian dimulai Minggu II bulan September 2012 untuk observasi awal. 
Siklus I penulis laksanakan pada minggu III bulan Oktober 2012. Sedangkan Siklus II 
dilaksanakan pada minggu I bulan November 2012. 

Pemilihan waktu penelitian ini disesuaikan dengan jadwal dan program semester 
yang digunakan di sekolah yang bersangkutan. Dalam program semester I mata 
pelajaran IPA kelas V materi KD 4.2  Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan 
sifat benda, baik sementara maupun tetap. 

3.2 Variabel  
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Adapun variabel bebas (X) adalah penerapan penerapan model kooperatif tipe 
Think Pair Share didukung dengan media gambar. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah 
meningkatkan hasil belajar IPA.  

 
3.3 Rencana Tindakan 

Rencana tindakan yang penulis rencanakan untuk mengatasi masalah 
ketidaktuntasan nilai siswa pada mata pelajaran IPA Kelas V Semester I adalah dengan 
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melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan melaksanakan dua siklus, yaitu: Siklus I, 
dan Siklus II.  

Adapun model penelitian tindakan kelas ini dirancang menurut Kurt Lewin (dalam 
Zainal Aqib, 2006:21) yang mencakup empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus 
adalah: (1) menyusun rencana tindakan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (acting), (3) 
Pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Berikut kegiatan yang peneliti 
laksanakan untuk masing-masing siklus: 
1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini, penulis menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yang telah disesuaikan dengan hasil penemuan awal pra siklus, berupa 
penerapan metode TPS beserta instrumen evaluasi dan pemilihan media gambar. 
Selain itu, dalam perencanaan ini peneliti menyusun lembar observasi dan Tim 
Peneliti, yang terdiri dari 2 rekan sejawat. 

2.   Pelaksanaan 
Dalam tahap pelaksanaan ini, kegiatan yang peneliti lakukan adalah  melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan RPP dan langkah metodik yang telah ditentukan.  

3.  Pengamatan 
Pada tahap pengamatan ini, kegiatan yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan 
data melalui hasil pengamatan dan hasil tes. Pengamatan (observasi) yang peneliti 
lakukan adalah mengamati aktivitas guru dan perilaku peserta didik yang berkaitan 
dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan oleh rekan sejawat di 
sekolah dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dan setelah 
pelaksanaan tindakan. Sedangkan tes peneliti berikan kepada peserta didik untuk 
mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasai materi yang peneliti 
sampaikan. 

4.  Refleksi 
Kegiatan refleksi peneliti lakukan setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I selesai 
dilaksanakan. Analisis dan refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan atau 
kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan serta hambatan-hambatan 
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yang dihadapi. Hasil analisis dan refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat 
keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan, menentukan siswa yang tuntas dan 
belum tuntas, dan sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan 
pada siklus berikutnya. Tindak lanjut diisi dengan program pengayaan yang diberikan 
kepada siswa yang telah tuntas, dan program perbaikan yang ditujukan kepada siswa 
yang belum tuntas. 

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Data-data yang peneliti kumpulkan selama penelitian sangat diperlukan sebagai 

dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurangberhasilan tindakan pembelajaran yang 
peneliti lakukan. Oleh karena itu, instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan 
mengacu dan ditujukan untuk mengumpulkan data yang meliputi 3 hal, yaitu: kemampuan 
guru dalam membelajarkan dengan metode Think Pair Share, perilaku/aktivitas peserta 
didik, dan hasil belajar peserta didik. 

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan terdiri dari 2 macam, 
yaitu teknik tes dan teknik nontes. 
a. Teknik Tes 

Teknik tes yang penulis gunakan berupa tes tertulis. Tes ini peneliti gunakan 
untuk menilai dan mengumpulkan data tentang penguasaan siswa terhadap materi 
yang telah dipelajari. Pelaksanaannya di awal penelitian untuk mengetahui kondisi 
awal siswa, pada waktu pelaksanaan pembelajaran dan di akhir kegiatan 
pembelajaran pada masing-masing siklus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa. Sesuai dengan teknik yang dipergunakan, instrumen pengumpulan datanya 
terdiri dari soal tes bentuk isian.  

b. Teknik Nontes 
Teknik nontes yang peneliti gunakan adalah angket dan observasi. Teknik ini 

peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru dan mengajar dan 
aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  Sesuai dengan teknik yang 
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dipergunakan, instrumen pengumpulan datanya terdiri dari data isian (angket) dan 
lembar observasi.  

3.5 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja adalah penanda yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan 

berhasil tidaknya penelitian yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini dapat dilihat dari 2 
segi, yaitu: dari segi aktivitas guru dalam pembelajaran dan dari segi hasil belajar yang 
diperoleh siswa.  

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan indikator kinerja sebagai berikut: 
1. Aktivitas guru dalam membelajarkan dengan model Think Pair Share minimal 

mencapai kategori baik. 
2. Aktivitas guru dalam mengikuti pembelajaran dengan model Think Pair Share minimal 

mencapai kategori baik. 
2. Pada siklus I target yang diharapkan dapat mencapai 75% ≥ KKM (75) 
3. Pada siklus II target yang diharapkan dapat mencapai 85% ≥ KKM (75) 

3.6 Analisis Data 
Agar data yang dikumpulkan menjadi bermakna dan dapat digunakan sebagai 

dasar penentu keberhasilan penelitian, maka data perlu diolah dan dianalisis. Data-data 
yang berupa angka (data kuantitatif) diolah untuk mencara rerata, data tertinggi, data 
terendah, standar deviasi, jumlah anak yang tuntas, dan prosentase ketuntasan 
belajarnya. Data kualitatif diolah dengan menghitung persentase dari data-data yang 
sejenis. Setelah itu, hasil pengolahan datanya diuji beda (komparasi) dengan 
membandingkan kondisi awal, kondisi pada/setelah siklus I, dan kondisi pada/setelah 
siklus II. Dari uji komparasi tadi bisa dilihat perubahan/kemajuan kualitas pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru maupun hasil belajar yang diperlihatkan oleh peserta didik 
sebagai hasil dari pembelajaran yang dilakukan.  

Untuk menvalidasi data, penulis menggunakan metode trianggulasi sumber data 
dan trianggulasi pengumpulan data. Trianggulasi sumber penulis lakukan dengan 
mengumpulkan data minimal dari 3 sumber data yang berbeda, yaitu dari siswa, dan 2 
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(dua rekan sejawat yang membantu pelaksanaan observasi. Sedangkan trianggulasi 
metode pengumpulan data terdiri dari metode tes, angket, dan observasi. Data yang 
penulis validasi utamanya adalah yang berkaitan dengan variabel proses atau variabel 
bebas (X). Validasi data yang diperoleh adalah validasi teoritis. 

 
 


