
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 
1)   Lokasi Penelitian di SD Negeri Kedalon Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. 
2)   Kelas: Kelas I SD. 
3)   Mata Pelajaran: IPA 
4)   Waktu Pelaksanaan Penelitian: 
Siklus I pertemuan I hari Kamis tanggal 06 September  2012 
Siklus I pertemuan II hari Kamis  tanggal 13 September 2012 
Siklus II pertemuan I hari kamis tanggal  20 September  2012   
Siklus II pertemuan II hari Kamis tanggal 27 September  2012            
5)  Karakteristik Subyek Penelitian 

Dari jumlah siswa 29 yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan 
mempunyai pribadi atau karakter siswa yang tidak sama. Ada anak yang nakal tidak mau 
memperhatikan penjelasan guru, bicara sendiri bahkan ada yang bermain di kelas. Guru 
harus mengubah sifat pribadi siswa yang demikian. Selain nakal ada juga siswa yang 
merasa minder atau takut terhadap guru, sehingga siswa itu tidak pernah mengemukakan 
pendapat karena takut salah. dengan perbedaan pribadi siswa yang demikian ini 
mempengaruhi  juga hasil belajar. sebagian siswa yang nakal dan takut, mendapatkan nilai 
yang kurang memuaskan. 

 
3.2. Variabel Penelitian 

Adapun jenis variabel penelitian yang menjadi fokus tindakan pada penelitian 
adalah: 1. Pendekatan kooperatif. 2. Hasil belajar siswa yang dicapai pada mata pelajaran 
IPA. 

 
3.3. Prasedur Penelitian  
3.3.1. Siklus I 
Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan tahapan sebagai berikut: 
1)  Perencanaan 
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a. Membuat rencapa pembelajaran IPA materi membiasakan hidup sehat dengan 
indikator menjelaskan  cara membiasakan hidup sehat. 

b. Mengembangkan scenario pembelajaran. 
c. Menyusun LKS. 
d. Menyiapkan sumber belajar. 
e. Simulasi pembelajaran berdasarkan desai rencana pembelajaran. 
f. Revisi rencana pembelajaran setelah ada masukan dari simulasi. 
g. Menyusun instrument/alat tes yang akan digunakan pada akhir pembelajaran. 
h. Mengembangkan format observasi pembelajaran. 
2)  Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu kegiatan 
awal dengan apersepsi dan pemberian motivasi pada siswa dalam mengikuti 
pembelajaran. Kemudian guru memberi informasi singkat tentang materi yang akan 
dipelajari. Kegiatan inti yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yantg 
direncanakan yaitu pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran tematik dengan 
model kooperatif dan tahap akhir dengan pemberian tes kepada siswa. 
3)  Observasi 

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan, guru peneliti 
sebagai penyampai materi. Setiap tindakan yang dilakukan guru dan siswa diamati 
observer yaitu peneliti dan teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi. 
4)  Refleksi 

Tahap ini berisi diskusi dari penulis dan teman sejawat sebagai observer. Pada 
tahap ini juga dihimpun data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 
sehingga dapat ditentukan apakah siklus berikutnya perlu atau tidak. 

 
3.3.2. Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 
menit. 
1) Perencanaan 
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Berdasarkan hasil tindakan perbaikan pembelajaran pada saat siklus I yang belum 
memuaskan, rencana tindakan pada siklus II difokuskan upaya mencapai tingkat 
keberhasilan penguasaan materi pada siswa. 
2)  Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran yaitu 
pada rencana mengajar harian, seperti yang dilakukan pada siklus I melakukan 
pembelajaran tematik dengan model kooperatif. Tetapi pada siklus II akan dilakukan 
perbaikan agar hasil belajar meningkat dengan pembagian kelompok diskusi sesuai 
dengan kecerdasan siswa. 
3)  Observasi 

Observasi dilakukan pada setiap perubahan perilaku yang dialami oleh siswa pada 
saat proses pembelajaran berlangsung. Sebagaimana pada siklus I pengamatan dilakukan 
pula terhadap proses mengajar dengan menggunakan pedoman pengamatan. 
4)  Refleksi 

Tujuan refleksi pada siklus yang ke dua ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal IPA, khususnya materi  membiasakan cara 
hidup sehat. 

 
3.4. Data dan Cara Pengumpulan Data 
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara tes 
dan nontes. Teknik tes dilaksanakan dengan menggunakan soal yang berhubungan 
dengan materi pembelajaran. Teknik nontes dilakukan dengan observasi atau 
pengamatan. 

Teknik pengumpulan data pada kondisi awal diperoleh dari dokumentasi hasil 
belajar matematika. Sedangkan teknik pengumpulan data pada siklus I diperoleh dari  data 
hasil belajar matematika diperoleh dari hasil tes secara tertulis. Jika hasil belajar 
matematika pada siklus I masih rendah atau belum mencapai target maka perlu ditindak 
lanjuti untuk perbaikan dan perubahan pada siklus II. Data siklus II diperoleh dari data hasil 
belajar matematika diperoleh dari hasil tes secara tertulis pada siklus II. 
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Teknik tes tertulis, digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPA melalui ulangan 
harian. Data yang diperoleh dicatat dalam dokumen penilaian untuk mengetahui kemajuan 
hasil belajar IPA. 

Teknik observasi untuk mengetahui persiapan dan kondisi anak dan guru pada 
saat proses pembelajaran. Hasil didokumentasikan agar dapat diketahui hasil belajar IPA 
dengan menggunakan pendekatan kooperatif. 

 
3.4.2. Alat Pengumpulan Data 

    Alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: hasil belajar IPA diukur dengan menggunakan butir soal berupa 15 butir soal 
pilihan ganda, 10 butir soal isian dan 5 butir soal uraian. Soal-soal tersebut telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya dan akan digunakan sebagai standar pembuatan soal Ulangan 
Akhir Semester.  

Aktivitas guru dalam pembelajaran diukur dengan menggunakan lembar observasi 
tentang penerapan pendekatan kooperatif. Sedangkan aktivitas siswa diukur dengan 
menggunakan lembar observasi tentang respon siswa terhadap penerapan pendekatan 
kooperatif. 

 
3.5. Indikator Kinerja 

Penelitian ini dinyatakan berhasil bila pembelajaran IPA dengan menggunakan 
Model Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan jumlah siswa yang menguasai dan 
memahami konsep-konsep IPA lebih baik. 

Target peningkatan yang hendak dicapai sebagaimana ditunjukkan oleh indikator 
berikut ini, 

1) Sekurang-kurangnya nilai ulangan harian IPA mencapai 85% dari siswa kelas 1 
telah mendapat nilai  65 (KKM IPA kelas 1 SD Negeri Kedalon  adalah 65) 

2) Nilai rata-rata tugas individu dan nilai rata-rata kelompok minimal 90 atau memiliki 
kriteria tinggi 

3) Peningkatan aktivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru minimal 85% 
atau dengan kriteria sangat baik. 
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3.6. Analisis Data 
Untuk kepentingan analisis data maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

3.6.1. Data Nilai 
Nilai perolehan siswa di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan 

kualitatif dengan membandingkan antar siklus termasuk pra tindakan. Data yang diperoleh 
di olah dengan cara : 

1) Menghitung jumlah peserta didik yang tuntas belajar, yaitu peserta didik dengan nilai 
 70 berjumlah 90% 

2) Menghitung nilai rata-rata kelas 
3) Menghitung prosentase ketuntasan 

3.6.2. Data Nilai Tugas Individu 
Kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai tugas individu adalah 

menggunakan nilai rata-rata seluruh siswa dengan menggunakan rumus : 
 

Nilai rata rata
∑ Nilai seluruh siswa

∑ siswa  

Nilai rata rata
∑ Nilai seluruh kelompok

∑ kelompok

 
Hasil nilai rata-rata ditafsirkan dengan berpedoman pada klasifikasi sebagai 

berikut :  
nilai rata-rata 0 – 25 = sangat rendah 
nilai rata-rata  26 – 50 = rendah 
nilai rata-rata 51 – 79 = sedang 
nilai rata-rata 80 – 100 = tinggi 

3.6.3. Data Nilai Tugas Kelompok 
Kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai tugas kelompok adalah dengan 

menggunakan rumus : 
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Prosentase
∑ Aspek pengamatan yang dilaksanakan

∑ Aspek pengamatan

Hasil nilai rata-rata ditafsirkan dengan berpedoman pada klasifikasi sebagai 
berikut :  

nilai rata-rata 0 – 25 = sangat rendah 
nilai rata-rata  26 – 50 = rendah 
nilai rata-rata 51 – 79 = sedang 
nilai rata-rata 80 – 100 = tinggi 

3.6.4. Data Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran yang Dilakukan oleh Guru 
Kriteria yang digunakan untuk menilai persiapan, pelaksanaan dan penampilan 

mengajar guru dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah dalam bentuk 
prosentase, dengan rumus :  

 

 100% 

 
Hasil prosentase ditafsirkan dengan berpedoman pada klasifikasi sebagai berikut :  
prosentase 0% – 25% = sangat kurang 
prosentase 26% – 50% = kurang baik 
prosentase 51% – 70% = cukup baik 
prosentase 71% – 84% = baik 
prosentase 85% - 100% = sangat baik 

Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif 
dengan cara membandingkan hasil belajar IPA siswa kelas 1 SD Negeri Kedalon pada 
kondisi awal dengan hasil belajar IPA pada siklus I dan dibandingkan dengan hasil belajar 
IPA pada siklus II serta dilanjutkan dengan refleksi. 

 
 
 

 
 
 
 


