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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada Bab III tentang metode penelitian ini, berturut-turut akan dibahas mengenai setting 

penelitian, variabel yang diselidiki, rencana tindakan, prosedur penelitian, teknik dan alat 

pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kinerja. 

 

3.1.  Setting penelitian 

 Penelitian dilakukan di SD N Sarimulyo 03 Kecamatan Winong Kabupaten Pati  

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif  dalam pembelajaran IPA untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar  siswa pada semester I Tahun 2012/2013 

dengan jumlah peserta didik  kelas IV 19  siswa. Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  

Oktober sampai bulan Desember 2012. 

 

3.2.  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang diteliti. 

3.2.1. Penerapan model pembelajaran  kooperatif (Cooperatif Learning) tipe STAD 

menggunakan media komik dalam pembelajaran IPA. 

Dalam materi pembelajaran IPA khususnya pada Kompetensi Dasar 

Mendiskripsikan hubungan antara struktur panca indera dan Menerapkan cara 

memelihara kesehatan Panca Indera guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran 

sesuai model pembelajaran kooperatif Type STAD. 

Untuk langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Type 

STAD peneliti atau guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian menyampaikan 

atau menjelaskan materi sesuai KD yang diambil.  Sebelum melakukan diskusi guru 

memberikan penjelasan tentang bagaimana membentuk kelompok secara efektif. 

Pada saat diskusi siswa diberikan Lembar Kerja yang harus didiskusikan dalam 

kelompoknya. Lembar Kerja tersebut berupa komik dengan paragraf percakapan yang 

rumpang. Paragraf rumpang tersebut  harus diisi jawaban berupa materi pelajaran pada 

KD yang sedang dibahas. Paragraf tersebut diisi oleh masing kelompok siswa. Wakil 

dari kelompok siswa menampilkan hasil kerjanya. Bagi kelompok siswa yang berhasil 

dengan baik guru memberikan penghargaan atau reward. 



19 

 

 

 

Pada akhir siklus (pertemuan ketiga) guru memberikan tes formatif yang harus 

dikerjakan oleh siswa secara individual. Dengan adanya tes formatif tersebut peneliti 

dapat mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa pada masing-masing siklus dengan 

Kompetensi Dasar yang berbeda. 

 

3.2.1.1. Kisi-kisi 

Model Pembelajaran Kooperatif Type STAD adalah model pembelajaran yang 

mengutamakan diskusi dalam kelompok yang heterogen dengan kisi-kisi sebagai 

berikut:  

 

No Aspek Indikator 

1 Pendahuluan 1. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

2 Inti 1. Guru menyajikan / menyampaikan informasi. Guru 

memberikan pertanyaan dan penjelasan tentang 

materi pelajaran. (eksplorsi) 

2. Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok dan menjelaskan kepada siswa tentang 

bagaimana cara membagi kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan transisi 

secara efesien.(elaborasi). 

3. Guru membimbing kelompok belajar saat mereka 

mengerjakan tugas. Tugas berupa Lembar Kerja yang 

berisi komik dengan paragrap rumpang yang harus 

dilengkapi. (elaborasi). 

4. Guru memberikan penilaian pada hasil kerja 

kelompok. 

5. Guru memberikan memberikan pujian, sanjungan, 

kepada kelompok yang berhasil baik. 

3 Penutup 1. Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

2. Guru memberikan evaluasi berupa tes formatif pada 

akhir pertemuan 3 masing-masing siklus. 
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3.2.2. Peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN Sarimulyo 03 kecamatan 

Winong kabupaten Pati Semester I 2012/2013. 

3.2.2.1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil Belajar Siswa yaitu tingkat pemahaman atau ketrampilan siswa yang 

diperoleh dari hasil belajar. Tingkat pemahaman atau ketrampilan siswa dapat diukur dari 

hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini hasil belajar siswa diukur dengan pemberian skor 

atau nilai melalui tes formatif pada akhir siklus. 

 

3.2.2.2. Kisi-kisi Hasil belajar 

Hasil belajar pada penelitian ini diukur dengan pemberian tes formatif pada 

masing-masing siklus mencakup 2 Kompetensi Dasar. Adapun kisi-kisi hasil belajar dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

No Aspek Indikator Item 

1 2.3. Mendeskripsikan 

hubungan antara 

struktur panca indera 

dan fungsinya.  

- Menyebutkan bagian-bagian 

panca indera dan funsinya. 

- Menjelaskan cara kerja 

panca indera. 

5 soal Pilihan 

ganda, 5 soal 

isian, 1 Soal 

uraian 

2 2.4. Menerapkan cara 

memelihara kesehatan 

Panca Indera. 

- Memberi contoh cara 

merawat panca indera. 

- Menjelaskan cara merawat 

panca indera. 

- Mencari informasi tentang 

kelainan panca indera yang 

disebabkan oleh kebiasaan 

buruk.  

5 soal Pilihan 

ganda, 5 soal 

isian, 1 Soal 

uraian 

 

3.3. Rencana tindakan 

Rancangan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas atau PTK dengan prosedur sebagai berikut: 

SIKLUS I 

a. Perencanaan 
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Peneliti merencanakan tindakan dilakukan dalam dua siklus. Masing – masing 

siklus 3 kali pertemuan. Adapun hal yang direncanakan sebelum pelaksanaan penelitian 

adalah: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siklus I dengan 

kelengkapan yaitu: Lembar Kerja Siswa berupa komik, lembar tes formatif, 

lembar analisis penilaian. 

2. Menyiapkan lembar observasi  yang akan digunakan sebagai alat melakukan 

penilaian kemampuan guru dan aktivitas murid dalam pelaksanaan tindakan.  

3. Membentuk dan menyiapkan  pengamat dengan cara meminta bantuan teman 

sejawat untuk menjadi pengamat (observer). 

4. Menyiapkan ruang kelas untuk melakukan penelitian dan mengkondisikan 

siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai skenario 

tindakan di RPP dalam 3 kali pertemuan sebagai berikut : kegiatan awal dengan cara 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti dengan cara menyampaikan materi 

dilanjutkan siswa berdiskusi dengan media komik sebagai bahan diskusi. Pada kegiatan 

akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. Sedangkan pada pertemuan 

ketiga peneliti mengukur hasil belajar siswa dengan tes formatif. Peneliti   

mengimplementasikan dari perencanaan yang telah disiapkan yaitu pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan skenario pembelajaran sesuai dengan 

yang telah direncanakan pada masing-masing siklus. 

c. Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh pengamat berdasarkan lembar pengamatan 

meliputi : kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran menggunakan Metode pembelajaran 

kooperatif Tipe STAD, dan aktivitas murid selama proses pembelajaran berupa 

keaktifan dalam berdiskusi, yaitu berupa keberanian mengungkapkan pendapat dan 

kemampuan mengerjakan lembar kerja. Kegiatan observasi dilakukan oleh teman 

sejawat yang telah ditunjuk oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengamati 

kemampuan guru melaksanakan model pembelajaran kooperatif type STAD 

menggunakan media komik pada pembelajaran IPA pokok bahasan panca indra .  
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Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati kemampuan guru 

melaksanakan model pembelajaran kooperatif type STAD menggunakan media komik 

dan menilai kegiatan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan perencanaan.   Observasi dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

sebagai berikut: 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 

 

No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Skor 

I Tahap Pra Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Kesiapan, ruang, alat dan media pembelajaran     

2 Memeriksa kesiapan siswa     

II Membuka Pelajaran     

1 Kesesuaian appersepsi dengan materi     

2 Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai     

III Kegiatan inti pembelajaran     

A Penguasaan materi pelajaran     

1 Menunjukkan penguasaan materi     

2 Menyampaikan hirarki pembelajaran     

3 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     

B Pendekatan/Strategi pembelajaran     

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan     

2 Melaksanakan perencanaan pembelajaran secara runtut     

3 Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual      

4 Melaksanakan pembelajara sesuai dengan alokasi waktu     

5 Menguasai kelas     

C Pemanfaatan media/sumber belajar     

1 Menghasilkan kesan media yang menarik      

2 Penggunaan media secara efektif dan efisien     

D Penilaian proses dan hasil belajar     

1 Memantau kemajuan belajar     

2 Melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran     
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E Penggunaan bahasa     

1 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar     

IV Penutup     

1 Merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa     

2 Melakukan refleksi     

3 Memberikan tindaklanjut     

Jumlah Skor     

Keterangan : 

1. Isilah lembar observasi berikut dengan memberi Chklist (√ ) 

2. Penilaian dilaksanakan dengan pemberian skor dengan kriteria sebagai berikut: 

0 – 20  = kurang 

21 – 40 = cukup 

41 – 60 = baik 

61 – 80 = baik sekali 

 

d. Refleksi  

Refleksi dilaksanakan setelah mengkaji hasil belajar IPA siswa dan hasil 

pengamatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD disertai media komik, aktivitas murid, dan hasil 

belajar. Hasil refleksi berupa : kelebihan, kekurangan, ketercapaian hasil sebagai dasar 

memberikan masukan untuk siklus berikutnya (siklus II) aktifitas guru serta 

menyesuaikan dengan ketercapaian indikator kinerja maka peneliti mengubah strategi 

pada siklus kedua agar pelaksanaan lebih efektif. 

 

SIKLUS II 

a. Perencanaan 

Peneliti merencanakan tindakan dilakukan dalam dua siklus. Masing – masing 

siklus 3 kali pertemuan. Adapun hal yang direncanakan sebelum pelaksanaan penelitian 

adalah: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siklus II dengan 

kelengkapan yaitu: Lembar Kerja Siswa berupa komik, lembar tes formatif, 

lembar analisis penilaian. 
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2. Menyiapkan lembar observasi  yang akan digunakan sebagai alat melakukan 

penilaian kemampuan guru dan aktivitas murid dalam pelaksanaan tindakan.  

3. Membentuk dan menyiapkan  pengamat dengan cara meminta bantuan teman 

sejawat untuk menjadi pengamat (observer). 

4. Menyiapkan ruang kelas untuk melakukan penelitian dan mengkondisikan 

siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai skenario 

tindakan di RPP dalam 3 kali pertemuan sebagai berikut : kegiatan awal dengan cara 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti dengan cara menyampaikan materi 

dilanjutkan siswa berdiskusi dengan media komik sebagai bahan diskusi. Pada kegiatan 

akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. Sedangkan pada pertemuan 

ketiga peneliti mengukur hasil belajar siswa dengan tes formatif. Peneliti   

mengimplementasikan dari perencanaan yang telah disiapkan yaitu pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan skenario pembelajaran sesuai dengan 

yang telah direncanakan pada masing-masing siklus. 

c. Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh pengamat berdasarkan lembar pengamatan 

meliputi : kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran menggunakan Metode pembelajaran 

kooperatif Tipe STAD, dan aktivitas murid selama proses pembelajaran berupa 

keaktifan dalam berdiskusi, yaitu berupa keberanian mengungkapkan pendapat dan 

kemampuan mengerjakan lembar kerja. Kegiatan observasi dilakukan oleh teman 

sejawat yang telah ditunjuk oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengamati 

kemampuan guru melaksanakan model pembelajaran kooperatif type STAD 

menggunakan media komik pada pembelajaran IPA pokok bahasan panca indra .  

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati kemampuan guru 

melaksanakan model pembelajaran kooperatif type STAD menggunakan media komik 

dan menilai kegiatan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan perencanaan.   Observasi dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

sebagai berikut: 
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LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 

 

No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Skor 

I Tahap Pra Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Kesiapan, ruang, alat dan media pembelajaran     

2 Memeriksa kesiapan siswa     

II Membuka Pelajaran     

1 Kesesuaian appersepsi dengan materi     

2 Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai     

III Kegiatan inti pembelajaran     

A Penguasaan materi pelajaran     

1 Menunjukkan penguasaan materi     

2 Menyampaikan hirarki pembelajaran     

3 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     

B Pendekatan/Strategi pembelajaran     

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan     

2 Melaksanakan perencanaan pembelajaran secara runtut     

3 Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual      

4 Melaksanakan pembelajara sesuai dengan alokasi waktu     

5 Menguasai kelas     

C Pemanfaatan media/sumber belajar     

1 Menghasilkan kesan media yang menarik      

2 Penggunaan media secara efektif dan efisien     

D Penilaian proses dan hasil belajar     

1 Memantau kemajuan belajar     

2 Melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran     

E Penggunaan bahasa     

1 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar     

IV Penutup     

1 Merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa     

2 Melakukan refleksi     
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3 Memberikan tindaklanjut     

Jumlah Skor     

 

Keterangan : 

1. Isilah lembar observasi berikut dengan memberi Chklist (√ ) 

2. Penilaian dilaksanakan dengan pemberian skor dengan kriteria sebagai berikut: 

0 – 20  = kurang 

21 – 40 = cukup 

41 – 60 = baik 

61 – 80 = baik sekali 

d. Refleksi  

Refleksi dilaksanakan setelah mengkaji hasil belajar IPA siswa dan hasil 

pengamatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD disertai media komik, aktivitas murid, dan hasil 

belajar. Hasil refleksi berupa : kelebihan, kekurangan, dan langkah-langkah yang akan 

diambil untuk mengatasi kekurangan tersebut. 

Peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan pada siklus III karena hasil pada 

siklus II telah mencapai indikator kinerja. 

 

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) IPA 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 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan non tes. 

Teknik tes berupa tes tertulis sedangkan teknik non tes berupa observasi. Untuk teknik tes, 

data diperoleh dari hasil pengerjaan soal secara tertulis sejumlah 5 pilihan ganda, 5 soal 
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isian singkat dan 1 soal uraian pada akhir setiap siklus. Untuk teknik non tes alat 

pengumpul data berupa lembar observasi dan jurnal kegiatan guru. lembar observasi 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas penerapan model pembelajaran 

Kooperati type STAD menggunakan media komik.  

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis kuantitatif 

dan kualitatif. Terhadap perolehan hasil belajar IPA dianalisis secara kuantitatif dengan 

memberikan nilai pada hasil belajar siswa. Data – data tersebut dianalisis mulai dari siklus I 

dan siklus II untk dibandingkan dengan memberikan teknik deskriptif persentase dengan 

rumus sebagai berikut: 

 % =
N

n
x 100 % 

Keterangan 

n  = nilai yang diperoleh 

N = nilai total 

% = tingkat keberhasilan yang dicapai 

observasi dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat. Dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

3.7. Indikator Kinerja 

Kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif Type STAD 

dengan media komik dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas VI SD N 

Sarimulyo  03  Kecamatan Winong  Kabupaten Pati dengan indikator sebagai berikut: 80% 

siswa kelas IV SD N Sarimulyo  03 mendapatkan nilai ≥ 75. 

 

 

 

 

 

 

 


