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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 
3.1.1 Setting 

Setting atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 
melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 
bertempat di SDN Gesengan 02 kabupaten Pati tahun pelajaran 2012-2013.  

 
3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 4 SDN Gesengan 02 kabupaten 
Pati tahun pelajaran 2012-2013 yang berjumlah 14 siswa yang terdiri dari 8 
siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan.  

Siswa kelas 4 yang berjumlah 14 tersebut mempunyai karakter yang 
berbeda-beda khususnya dalam kemampuan memahami penjelasan guru 
dalam proses pembelajaran. Siswa yang mempunyai kemampuan tinggi atau 
tergolong pandai ada 5 siswa, yang mempunyai kemampuan sedang ada 6 
siswa, dan yang mempunyai kemampuan rendah 3 siswa. 

 
3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 siklus yang masing-masing siklus 2 
pertemuan pada semester gasal tahun pelajaran 2012-2013. Adapun jadwal 
pelaksanaan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

No Nama Kegiatan 
Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal   X X X X X X X            
2 Pelaksanaan Pra Siklus         X X           
3 Pelaksanaan Siklus I           X X         
4 Pelaksanaan Siklus II               X X     
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3.2 Variabel yang Akan Diteliti 
Penelitian ini variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

3.2.1 penerapan model STAD (Student Teams Achievement Division) dalam 
pembelajaran PKn. 

3.2.2 hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran kooperatif menggunakan model 
STAD (Student Teams Achievement Division). 

 
3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 
siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan 4 jam pembelajaran atau 2 pertemuan. Pada 
akhir siklus diberikan tes formatif untuk mengetahui daya serap siswa. 
 

3.4 Rencana Tindakan 
Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang 

terjadi di masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat 
dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan  (Arikunto, Suharsimi  2002: 82). 
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian 
ini menggunakan model penelitian tindakan  dari Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto, 
Suharsimi, 2002: 83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang 
berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana),  action (tindakan),  observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah 
perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk 
pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. 
Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar 
berikut:  

                     
      P   RA   RA 

             R    Prasiklus       A           R     SIKLUS I        T R    SIKLUS II        T 
                         O            O     O 

 
Gambar 3.1. 

Alur PTK Model Kemmis dan Taggart 
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Penjelasan alur penelitian model  Kemmis dan Taggart meliputi:  
1. Rancangan/ rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 
instrument penelitian dan perangkat pembelajaran.  

2. Tindakan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 
upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau 
dampak dari diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model STAD. 

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak 
dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 
pengamat.  

4.  Rancangan/ rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 
membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya.  
Observasi dibagi dalam 2 putaran, yaitu putaran 1 dan 2, dimana masing-masing 

putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas satu 
sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir setiap putaran.  

 
 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 
Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru sebagai data 

kuantitatif yang fungsinya adalah: (1) Menentukan seberapa baik siswa telah 
menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan dalam waktu tertentu;(2) Menentukan 
apakah suatu tujuan telah tercapai; dan (3) Memperoleh suatu nilai (Arikunto, 
Suharismi, 2002: 19). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan 
belajar siswa secara individual maupun secara klasikal.  

Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan. Lembar pengamatan untuk 
mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas 4 SDN Gesengan 
02 tahun pelajaran 2012-2013 Kabupaten Pati sehingga dapat dilihat dimana 
kelemahannya. Guna memperkuat data yang dikumpulkan, maka juga peneliti 
menggunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat 
untuk mengetahui dan merekam aktifitas guru dan siswa dalam proses belajar 
mengajar.  
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3.6 Indikator Kinerja 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

3.1.1 Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model STAD berjalan baik 
dengan hasil belajar siswa mencapai KKM 70. 

3.1.2 Ketercapaian ketuntasan belajar rata-rata kelas ≥80%. 

 
 

3.7 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dimaksudkan untuk mengetahui kefektivan suatu metode 

dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini 
menggunakan teknik  analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang 
bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 
dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa, juga untuk 
memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa 
selama proses pembelajaran. 

Analisis tingkat keberhasilan atau presentase keberhasilan siswa setelah proses 
belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi 
berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu : 
3.6.1 Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

X = 
ΣΝ
Σx   

Dengan  : X = Nilai rata-rata 
     ∑ X = Jumlah semua nilai siswa 
  ∑ N = Jumlah siswa 
 

3.6.2 Untuk ketuntasan belajar 
Menghitung presentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut:    

 P = 
Siswa

belajartuntasyangSiswa
Σ

Σ ...  x 100% 

 


