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BAB III

METODE PENELITIAN
3.1. Jenis, Setting, Subyek dan Obyek Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) atau Classroom Action Research, yaitu jenis PTK kolaboratif. PTK

kolaboratif yaitu kerja sama antara peneliti dengan guru kelas, ide berasal dari

peneliti dan yang melakukan tindakan adalah guru kelas.

Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru serta

hasil belajar siswa. PTK bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan berbagai

penyebab dari berbagai masalah yang dihadapi, tetapi lebih menekankan

memberikan solusi yang berupa tindakan untuk mengatasi permasalahan

pembelajaran tersebut (Sarwiji Suwandi dalam Hartono, 2011).

Kurt Lewin dalam Hartono (2011:12) menggambarkan Penelitian

Tindakan Kelas sebagai serangkaian langkah yang membentuk spiral, yang

meliputi perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan

refleksi (reflecting), seperti yang terlihat dalam bagan dibawah ini:

Gambar 3.1: model spiral Kurt Lewin ( McNiff,, 1992 : 22 )

3.1.2. Setting Penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Katong 02 di desa

Katong Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemilihan tempat

didasarkan atas pertimbangan karena sudah terjalin interaksi yang baik antara

peneliti dengan guru-guru dan kepala sekolah di SD tersebut.
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b. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap, yaitu selama

kurang lebih 4 bulan, yaitu dari bulan Januari-April 2013. Dimulai dari tahap

persiapan penyusunan  proposal dan instrumen pada bulan Januari-Februari,

pengumpulan data, analisis data dan pembahasan pada bulan maret, serta tahap

laporan hasil penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan april.

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No Jenis Kegiatan

Januari

Minggu ke-

Februari

Minggu ke-

Maret

Minggu ke-

April

Minggu ke-

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

1 Observasi awal dengan
guru sampai penyusunan
proposal.

2 Penyusunan RPP,
penyiapan peralatan dan
instrumen.

3 Pengumpulan data dan
pelaksanaan penelitian
yang terdiri dari siklus I
dan siklus II.

4 Analisis data.
5 Penyusunan laporan.

3.1.3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Katong 02

tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa yang terdiri dari

17 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.

Obyek penelitian ini adalah Pembelajaran IPA menggunakan Model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian Reward and Punishment untuk

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Katong 02.
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3.2. Variabel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

tindakan kelas (classroom action research) dengan tindakan berupa penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment.

Dalam hal ini obyek penelitian dalam PTK ini yaitu adanya variabel dependen dan

independen. Variabel dependen disebut juga variabel terikat (y), sedangkan

variabel independen merupakan variabel bebas (x).

3.2.1. Variabel independen atau variabel bebas (x)

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Terdapat

dua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu  model pembelajaran Kooperatif tipe

STAD dan pemberian Reward and Punishment, kerena kedua variabel tersebut

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel terikatnya.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu model

pembelajaran dimana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen,

dimana setiap kelompok memiliki jumlah anggota 5-6 orang yang mempunyai

tugas untuk saling bekerja sama dalam tim, saling membantu, demi kemajuan satu

tim untuk mencapai hasil bersama dan dinikmati bersama.

Reward and Punishment adalah dua unsur yang terdapat dalam motivasi,

berfungsi untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti proses pembelajaran.

Reward adalah hadiah, yang diberikan kepada siswa yang unggul, aktif, dan

melakukan sesuatu secara maksimal, sedangkan Punishment adalah sanksi atau

hukuman yang diberika kepada siswa yang melanggar aturan atau tidak tertib

dalam mengikuti proses pembelajaran.

3.2.2 Variabel dependent atau variabel terikat (y)

Variabel dependent (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penalitian ini, variabel

terikatnya yaitu hasil belajar. Karena hasil belajar ini di pengaruhi oleh variabel

bebasnya yang berupa model pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan pemberian

Reward and Punishment.
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Hasil belajar adalah kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik dari

suatu proses pembelajaran yang meliputi tiga aspek yaitu aspek kognitif

(pengetahuan), afektif (sikap), dan aspek psikomotorik (keterampilan).

3.3. Desain dan Tahapan Penelitian.

3.3.1. Desain Tindakan

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Katong 02

Desa Katong kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, peneliti menggunakan

model pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions

(STAD) dan pemberian Reward and Punishment dalam pembelajaran IPA pada

materi atau pokok bahasan tentang “Perubahan Lingkungan fisik dan

Pengaruhnya terhadap Daratan”.

PTK ini dilaksanakan melalui dua siklus, setiap siklus dilaksanakan

mengikuti prosedur perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan

(observing), dan refleksi (reflecting).

Setiap siklus dalam Penelitian ini, masing-masing siklus menggunakan

waktu sebanyak 2 kali pertemuan, dan setiap pertemuan terdiri dari 2 x 35 menit.

Melalui kedua siklus tersebut dapat diamati peningkatan prestasi belajar siswa

pada materi “Perubahan Lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan”

mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran Kooperatif (Cooperative

Learning) tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan pemberian

Reward and Punishment.

Setiap siklus akan dilaksanakan sesuai dengan perubahan atau perbaikan

pembelajaran yang dirancang berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan

dan refleksi. Siklus I berdasarkan perbaikan dari refleksi awal (Pra siklus) dan

Siklus II dilaksanakan berdasarkan perbaikan dari siklus I.

3.3.2 Tahapan Penelitian

Prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi uraian dari setiap

siklus sebagai berikut:
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Siklus I

1) Tahap perencanaan

a) Identifikasi masalah dan penetapan penggunaan model pembelajaran

Kooperatif (Cooperative Learning) tipe Student Teams Achievement

Divisions (STAD) dan pemberian Reward and Punishment.

b) Membuat rencana pembelajaran dengan menentukan Standar Kompetensi

10. Memahami perubahan Lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap

daratan, Kompetensi dasar 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan

gelombang air laut), 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan

fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor), 10.3

Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi,

banjir, longsor).

c) Membuat instrumen  pembelajaran (RPP, lembar materi dan tugas siswa,

lembar soal evaluasi, lembar observasi, lembar perhitungan nilai

kelompok, hadiah-hadiah penghargaan berupa plakat juara dan alat-alat

tulis).

2) Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama dilakukan dalam dua kali

pertemuan. Tahap tindakan dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan

guru, menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal

pelajaran IPA Kelas 4. Materi yang akan diberikan adalah:

 Pertemuan 1 (2 x 35 menit) membahas tentang “perubahan lingkungan

fisik terhadap daratan”, dilaksanakan diskusi kelompok sampai dengan

pelaksanaan kuis individu.

 Pertemuan 2 (2 x 35 menit) mengulas tentang materi pada pertemuan 1 ,

menghitung nilai kuis, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan evaluasi

akhir.
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Adapun kegiatan yang dilakukan pada setiap pertemuan yaitu:

Pertemuan 1

a. Kegiatan Awal

1) Guru memberi salam dan mengabsen siswa.

2) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

4) Guru mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran.

b. Kegiatan Inti

1) Guru menjelaskan atau mempresentasikan materi yang akan dipelajari

yaitu materi tentang perubahan lingkungan, hal ini sesuai dengan

langkah pertama dalam penerapan model STAD.

2) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing

kelompok terdiri dari 5-6 orang yang dipilih secara heterogen baik

jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan. Guru menetapkan

wakil kelompok (tim) berdasarkan tingkat kemampuan tinggi yang

dimilikinya.

3) Guru membagikan lembar kegiatan (materi) kepada tiap-tiap kelompok

(tim) sebanyak satu atau dua kopian, hal ini sesuai dengan pedoman

dalam STAD yang bertujuan untuk mendorong teman satu tim mau

bekerja sama dengan teman lainnya.

4) Guru menyampaikan prosedur atau tata cara dalam kerja kelompok

tersebut, yang meliputi prosedur dalam tata pelaksanaan STAD dan

prosedur di kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa

yang tidak tertib akan mendapat sanksi (Punishment) dan yang aktif

akan mendapat hadiah (Reward).

5) Guru memberikan beberapa waktu kepada siswa untuk berdiskusi dan

memahami materi dalam kelompoknya.

6) Guru memantau dan membimbing siswa untuk mempresentasikan

hasil kerja kelompok mereka di depan kelas.

7) Guru memberikan penguatan positif (pujian, tepuk tangan) kepada

siswa atas kerja kerasnya dalam kelompok.
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8) Memberi kesempatan pada tiap-tiap kelompok untuk bertanya kepada

guru tentang materi yang belum dipahami.

9) Setelah kegiatan diskusi dalam kelompok selesai, guru membagikan

lembar soal kepada para siswa untuk diselesaikan secara individu.

Lembar soal yang dibagikan kepada siswa tersebut dalam model

pembelajaran STAD disebut dengan istilah kuis yang untuk mengukur

tingkat pemahaman siswa setelah mempelajari materi dalam

kelompok. Nilai dari kuis digunakan untuk nilai tim.

10) Guru menilai kuis siswa.

c. Kegiatan Akhir

1) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah

dilakukan.

2) Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran.

3) Guru menutup pelajaran

Pertemuan ke-dua

a) Kegiatan Awal:

1) Guru memberi salam dan mengabsen siswa.

2) Guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan bertanya jawab

dengan siswa sebagai upaya untuk mengingatkan tentang materi

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya.

b) Kegiatan inti

1) Guru mengingatkan kembali tentang prosedur atau tata cara dalam

STAD yang berupa presentasi, kerja dalam tim, kuis, skor tim, dan

prestasi tim.

2) Guru menyampaikan hasil dari kuis individual yang telah

dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya.

3) Guru menyampaikan skor awal siswa yang ada sebuah tabel dan

membagikannya kepada wakil kelompok.

4) Siswa dalam kelompok menghitung nilai tim.

5) Guru memberikan penghargaan dan hadiah kepada kelompok yeng

mendapat nilai tinggi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
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c) Kegiatan penutup

1) Guru menyimpulkan pembelajaran.

2) Guru melakukan evaluasi untuk siswa.

3) Guru menutup pembelajaran dan menyampaikan informasi tentang

materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

3) Tahap pengamatan atau observasi

Peneliti mengamati proses pembelajaran yang meliputi semua aktivitas

proses pembelajaran, mengamati guru sebagai pengajar dan peserta didik di kelas

melalui lembar observasi (instrumen) yang telah direncanakan. Pengamatan

terhadap guru meliputi kemampuan guru dalam mengelola kelas, dalam proses

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

pemberian reward and Punishment. Dan pengamatan terhadap siswa yang

meliputi kegiatan siswa selama mengikuti serangkaian proses pembelajaran.

4) Tahap refleksi

Hasil temuan yang diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan, dianalisa

dan dievaluasi oleh peneliti bersama dengan guru. Kemudian dapat merefleksi diri

tentang berhasil tidaknya tindakan yang dilakukan. Kemudian untuk siklus

berikutnya diadakan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Siklus II

1) Tahap perencanaan

Tim peneliti membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi

pada siklus I, berupa:

a) Identifikasi masalah yang muncul pada saat siklus I dan belum teratasi dalam

pembelajaran dengan menggunakan Kooperatif tipe Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) dan pemberian Reward and Punishment.

b) Menentukan indikator keberhasilan belajar yang berdasarkan pada masalah

yang telah ditemukan.

c) Membuat instrumen  pembelajaran (RPP, lembar materi dan tugas siswa,

lembar soal evaluasi, lembar observasi, lembar perhitungan nilai kelompok,

hadiah-hadiah penghargaan berupa plakat juara dan alat-alat tulis).
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2) Tahap pelaksanaan

Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan

pemberian Reward and Punishment dalam pembelajaran IPA berdasarkan rencana

perbaikan pembelajaran hasil refleksi pada siklus I sesuai dengan indikator

keberhasilan belajar yang ditentukan pada tahap perencanaan.

3) Tahap pengamatan (observasi).

Peneliti mengamati proses pembelajaran yang meliputi semua aktivitas

proses pembelajaran, mengamati guru sebagai pengajar dan peserta didik di kelas

melalui lembar observasi (instrumen) yang telah direncanakan. Pengamatan

terhadap guru meliputi kemampuan guru dalam mengelola kelas, dalam proses

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

pemberian reward and Punishment. Dan pengamatan terhadap siswa yang

meliputi kegiatan siswa selama mengikuti serangkaian proses pembelajaran.

4) Tahap refleksi

Peneliti bersama guru melakukan refleksi  terhadap pelaksanaan siklus II

seperti pada siklus I, serta menganalisis untuk membuat kesimpulan atas

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan pemberian Reward and

Punishment dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi “Perubahan

Lingkungan” mata pelajaran IPA di SD Negeri Katong 02. Diharapkan pada

siklus II terjadi peningkatan dibanding pada siklus I dan mencapai tujuan atau

hasil yang sudah ditentukan.

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Tes

Salah satu teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah

menggunakan teknik tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes adalah suatu alat

untuk mengukur kemampuan yang menunjukkan suatu rangkaian pertanyaan yang

harus dijawab (Mehren dan Lehmann dalam Hamid Hasan, 1991 : 21).
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Lebih lanjut Asmawi Zainul (2007:1.3) mengatakan bahwa tes dapat

didefinisikan sebagai suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang

direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau

psikologi tertentu dan setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai

jawaban atau ketentuan yang dianggap benar dan apabila tidak memenuhi

ketentuan tersebut, maka jawaban dianggap salah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tes adalah serangkaian tugas berupa

pertayaan yang harus dijawab guna mengukur kemampuan sebagai hasil belajar

seseorang (peserta didik) setelah mengikuti pelajaran.

Dalam Penelitian Tindakan kelas ini, pengambilan data dengan cara tes

hasil belajar yaitu menghendaki jawaban atas hasil belajar siswa pada saat setelah

proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe

Student Teams- Achievement Divisions (STAD) dan pemberian Reward and

Punishment.

Tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini adalah kisi-kisi instrumen evaluasi siklus I

dan II pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD

dan pemberian reward and punishment:
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus 1 (Tes Formatif)

Kompetensi Dasar Indikator Nomor
soal

10.1 Mendeskripsikan berbagai
penyebab perubahan
lingkungan fisik (angin,
hujan, cahaya matahari, dan
gelombang air laut).

10.2 Menjelaskan pengaruh
perubahan lingkungan fisik
terhadap daratan (erosi,
abrasi, banjir, dan longsor)

10.3 Mendeskripsikan cara
pencegahan kerusakan
lingkungan (erosi, abrasi,
banjir, dan longsor)

1. Menjelaskan berbagai faktor
penyebab perubahan lingkungan.

1,2,11,

12,

2. Siswa dapat menjelaskan
terjadinya hujan. 17,18

3. Siswa dapat menjelaskan
terjadinya angin.

15,19

4. Menjelaskan terjadinya angin
darat dan angin laut. 5

5. Menjelaskan manfaat angin
terhadap lingkungan (akibat yang
merugikan dan menguntungkan).

3,4,6,7

6. Menjelaskan manfaat hujan bagi
kehidupan (akibat
menguntungkan dan merugikan).

13,14,
20

7. Siswa dapat menjelaskan
pengertian erosi 21,

8. Siswa dapat menjelaskan
pengertian abrasi

23,24,
25

9. Siswa dapat menjelaskan
pengertian banjir.

8,10,

16

10. Siswa dapat menjelaskan cara
pencegahan kerusakan
lingkungan yang disebabkan
erosi.

9

11. Siswa dapat menjaelaskan cara
pencegahan kerusakan
lingkungan yang disebabkan
abrasi.

22
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus I1 (Tes Formatif)

Teknik Nontes

Teknik non tes merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang

tidak baku. Kegunaan teknik non tes ialah untuk mengumpulkan data yang tidak

dapat dikumpulkan dengan teknik tes, misalnya seperti proses belajar siswa di

sekolah. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik nontes yang digunakan adalah

observasi (pengamatan).

Kompetensi Dasar Indikator No soal

10.1 Mendeskripsikan berbagai
penyebab perubahan
lingkungan fisik (angin, hujan,
cahaya matahari, dan
gelombang air laut).

10.2 Menjelaskan pengaruh
perubahan lingkungan fisik
terhadap daratan (erosi, abrasi,
banjir, dan longsor)

10.3 Mendeskripsikan cara
pencegahan kerusakan
lingkungan (erosi, abrasi,
banjir, dan longsor)

1. Menjelaskan berbagai faktor
penyebab perubahan
lingkungan.

2,10,11,
13,19

2. Menjelaskan akibat  cahaya
matahari terhadap
lingkungan (pengaruh yang
merugikan dan
menguntungkan).

3,5,14,24

3. Menyebutkan akibat
gelombang laut terhadap
lingkungan (positif dan
negatif)

1, 4,15,17

4. Menjelaskan banjir dan cara
pencegahan kerusakan
lingkungan yang disebabkan
banjir. 9,16,23

5. Menjelaskan cara
pencegahan kerusakan
lingkungan yang disebabkan
longsor.

20,21,22,
25

6. Menyebutkan faktor
penyebab perubahan
lingkungan selain matahari
dan gelombang laut. 6,7,8,12,18



45

Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap perilaku individu atau

kelompok dalam situasi langsung dan dicatat secara sistematis.

Teknik observasi dalam penelitian tindakan kelas ini digunakan untuk

mengamati aktifitas dalam pembelajaran, yaitu aktifitas guru dan siswa, yang akan

dicatat dalam lembar observasi yang telah dibuat untuk memperoleh data atau

temuan tentang kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward

and punishment. Lembar observasi yang akan digunakan dalam pengamatan

terhadap guru dan siswa ini (Siklus I dan II) dibedakan antara pertemuan I dan

pertemuan II, karena kegiatan pembelajaran yang digunakan dalam setiap

pertemuan ini berbeda. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan II adalah lanjutan

dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan I. (Lembar observasi terlampir)

3.4.2  Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan

dua jenis instrumen, yaitu instrumen tes dan instrumen non tes. Instrumen tes

berupa butir-butir soal pilihan ganda yang akan diberikan kepada siswa pada akhir

pembelajaran siklus I maupun siklus II. Sedangkan instrumen non tes berupa

lembar observasi guru dan siswa.

3.5. Data dan Sumber Data

3.5.1. Data

Data atau informasi yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam

penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif tersebut akan

digali dari hasil penilaian hasil belajar siswa (hasil tes). Sedangkan data kualitatif

berasal dari data hasil pengamatan (observasi) dari guru mengajar dan siswa

dalam proses pembelajarn IPA berlangsung.

3.5.2. Sumber data

Informasi tentang sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah data-data hasil tes dari mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri Katong 02

dan data hasil pengamatan terhadap guru dan siswa dalam proses pembelajaran

IPA berlangsung.
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3.6. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik

analisis deskriptif komparatif untuk data kuantitatif yaitu dengan membandingkan

nilai hasil belajar IPA siswa kelas 4 di SD Negeri Katong 02 dari siklus I dan

siklus II dengan menggunakan persentase ketuntasan hasil belajar siswa (KKM

≥65).

Data dari hasil tes belajar siswa untuk mengetahui peningkatan ketuntasan

hasil belajar siswa dalam materi “Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya

terhadap Daratan” mata pelajaran IPA dari siklus I sampai siklus II yang

dinyatakan dalam persentase ketuntasan kelas.

Ketuntasan belajar siswa ditentukan dengan nilai KKM yang telah

ditentukan di sekolah tersebut yaitu ≥ 65, yang dinyatakan dengan predikat Tuntas

dan tidak Tuntas.

Tuntas = Nilai ≥ KKM

Tidak tuntas = Nilai < KKM

Untuk menentukan presentase ketuntasan, digunakan rumus perhitungan

sebagai berikut:

Presentase ketuntasan  =

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas

Syarat sebuah instrumen penelitian yang baik adalah harus memenuhi

kedua syarat tersebut. Sebelum memberikan soal kepada peserta didik, terlebih

dahulu soal-soal tersebut harus diuji untuk mengukur validitas dan reliabilitas

soal. Dalam penelitian ini uji validitas dan reabilitas instrumen menggunakan

SPSS 18.



47

3.7.1. Uji Validitas

Soal (instrumen) yang telah disusun, diuji cobakan untuk mengetahui

kelayakan sebuah  instrumen tersebut. Baik dan buruknya suatu instrumen akan

menentukan kualitas hasil penelitian. Uji coba instrumen dilaksanakan di SD

Negeri Depok 06 yang berada di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten

Grobogan, Jawa Tengah dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa. Sebuah

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel

yang dimaksud. Suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki

koefisien corrected item to total correlation ≥ 0,2 (Hidayati, 2011: 42).

Hasil Uji Validitas

Instrumen tes berupa  butir soal pada siklus I dan siklus II yang akan

diberikan pada siswa kelas 4 SD Negeri 02 Katong Kecamatan Toroh Kabupaten

Grobogan sebelumnya dilakukan uji validitas kepada siswa kelas 5 SD Negeri 06

Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Setelah dilakukan uji validitas

instrumen dengan bantuan SPSS 18,0. Pada siklus I, dari 40 butir soal pilihan

ganda diperoleh hasil butir soal yang valid sebanyak 26 dan butir soal yang tidak

valid sebanyak 14 item. Dari 26 item soal yang valid, 25 item soal akan digunakan

dalam instrumen  penelitian pada siklus I dan 1 item soal akan dibuang atau tidak

dipergunakan. Soal pada siklus II dengan 40 butir soal pilihan ganda, setelah

dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 18,0 diperoleh hasil

butir soal yang valid sebanyak 28 dan butir soal yang tidak valid sebanyak 12

item. Dari 28 item soal yang valid, sebanyak 25 item soal akan digunakan dalam

instrumen  penelitian dan 3 item soal dibuang atau tidak digunakan dalam

instrumen penelitian siklus II.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Suatu alat pengukur dikatakan reliable apabila instrument tersebut di

gunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan

hasil (data) yang sama (Sugiyono, 2010:172).
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Suatu alat pengukur dikatakan reliable bila alat itu dalam mengukur suatu

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi

alat yang reliable secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama (Hidayati,

2011: 43).

Uji reliabilitas penelitian menggunakan teknik Alpha dengan kriteria

sebagai berikut :

α ≤ 0,7 : tidak dapat diterima

0,7 <  α ≤ 0,8 : dapat diterima

0,8 <  α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus

α  > 0,9 : reliabilitas memuaskan

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dilakukan oleh bantuan SPSS 18,0. Pada siklus I

mendapatkan hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,929 dengan kategori

reliabilitas memuaskan. Pada siklus II mendapatkan hasil perhitungan reliabilitas

sebesar 0,848 dengan kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil perhitungan

tersebut maka instrumen tes siklus I dan siklus II dapat digunakan untuk

penelitian

3.8. Indikator Kinerja

Penelitian ini dikatakan berhasil jika pembelajaran IPA yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian Reward

and Punishment memperoleh hasil belajar siswa yang meningkat dengan

presentase ketuntasan kelas minimal 90% yang mengacu pada nilai KKM di

sekolah yaitu ≥ 65.


