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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Delik 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. Subjek dari penelitian tindakan kelas siswa Kelas 5 SDN Negeri Delik 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 

dengan jumlah siswa 18 siswa, yang terdiri dari 7 siswa perempuan dan 11 siswa 

laki-laki. Siswa kelas 5 ini hasil belajarnya masih di bawah KKM dalam mata 

pelajaran IPA.  Dari 18 siswa terdapat 50% lebih nilai di bawah 65. Karakteristik 

siswa kelas 5 berumur antara 9 sampai 11 tahun yang berada pada tahap berpikir 

kongkret. Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai buruh pabrik dan petani. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2010: 60).  

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya veriabel terikat. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya model pembelajaran tipe Think Pair and Share. Model pembelajaran tipe 

Think Pair and Share adalah suatu model pembelajaran dimana proses kegiatan 

belajar mengajar memiliki tahap-tahap yang digunakan yakni berfikir (Think), 

mempersiapkan (Pair), berbagi (Share). Pembelajaran ini dimulai seperti biasa 

terlebih dahulu, kemudian guru mempersiapkan suatu masalah yang akan dipikirkan 

oleh siswa secara individu terlebih dahulu. Setelah berfikir secara individu siswa di 

bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi menemukan jawaban yang paling 

tepat dari pemikiran setiap inividu tentang masalah yang diberikan guru dan 
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selanjutnya salah satu siswa sebagai perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

menyampaikan pemikiran atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan seseorang akibat belajar yang telah 

didapatkan dari kegiatan di dalam sekolah maupun luar sekolah yang mencakup 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan 2 siklus menggunakan model dari 

Kemmis dan McTaggart dalam David Hopkins (2011) yang masing-masing siklus 

meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  

Berikut adalah skema untuk setiap siklus: 
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Berdasarkan skema di atas penelitian akan dilaksanakan melalui 2 siklus, 

sebelum dilaksanakan penelitian terlebih dahulu dibuat perencanaan mengenai apa 

yang ingin dilaksanakan dan diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran juga akan dilakukan refleksi, hasil refleksi ini 

digunakan untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pada kegiatan di siklus I. 

setelah menemukan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I akan di 

perbaiki pada siklus II yang langkah pelaksanaannya sama dengan siklus I.  

Siklus I 

1. Perencanaan   

Perencanaan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

b. Menyusun  instrumen evaluasi 

c. Menentukan waktu pembelajaran sesuai jadwal 

d. Menetapkan teknik pembelajaran 

e. Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

2. Pelaksanaan tindakan dan Observasi 

Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan atau implementasi dari 

RencanaPelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat dalam pembelajaran di 

kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data aktivitas pembelajaran 

baik data pembelajaran guru maupun data pembelajaran siswa dengan 

pelaksanaan seperti berikut ini: 

A. Pertemuan I 

a. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru menjelaskan materi tentang batuan  

e. Guru mendiskripsikan jenis-jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya 

f. Guru meminta siswa untuk memberi contoh yang termasuk kedalam jenis 

batuan beku, endapan, malihan 
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g. Siswa mengangkat tangan memberi contoh   

h. Guru memberi tanggapan jawaban siswa 

i. Guru membagikan potongan kertas yang berisi nama batu 

j. Siswa diminta berpikir sejenak secara individu tentang ciri-ciri, manfaat, 

dan proses terbentuknya 

k. Guru meminta kepada siswa untuk membentuk kelompok menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 4 anak 

l. Guru memberikan potongan kertas yang berupa ciri-ciri batu, manfaat dan 

proses terbentuknya 

m. Siswa bersama kelompok diminta bekerjasama mencari bagian yang 

sesuai dari potongan-potongan tersebut 

n. Guru mengarahkan diskusi untuk menemukan bagian-bagian yang sesuai 

o. Guru menugaskan kepada setiap perwakilan kelompok untuk menempel 

potongan dari hasil diskusi pada tabel yang telah disiapkan oleh guru  

p. Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan kasil diskusi 

kelompoknya 

q. Guru membenarkan jawaban yang salah 

r. Guru bersama siswa membahas kembali kepada siswa mengenai hasil 

diskusi kelompok 

s. Guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

B. Pertemuan II 

a. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi 

b. Guru mengatur tempat duduk, melakukan presensi dan melihat kesiapan 

alat tulis siswa 

c. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Guru menjelaskan materi tentang pelapukan batuan 
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f. Guru bertanya kepada siswa pelapukan pada batuan itu apa saja 

g. Guru mendiskripsikan jenis-jenis pelapukan batuan dan penyebabnya 

h. Guru memberikan gambar batuan yang telah mengalami pelapukan 

kepada siswa 

i. Guru meminta siswa untuk berfikir sejenak faktor apa saja yang 

mempengaruhi? Mengapa demikian? 

j. Setelah berfikir secara individu siswa diminta untuk membentuk menjadi 

beberapa kelompok yang berjulmah 4 orang tiap kelompok 

k. Guru menyampaikan tugas kelompok yang harus dikerjakan 

l. Siswa bersama kelompok diminta bekerjasama mencari faktor pelapukan 

dan alasan terjadinya pelapukan 

m. Guru mengarahkan diskusi untuk menemukan jawaban yang sesuai 

n. Guru menugaskan kepada setiap perwakilan kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas 

o. Guru membenarkan jawaban yang salah 

p. Guru bersama siswa membahas kembali kepada siswa mengenai hasil 

diskusi kelompok 

q. Guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

C. Pertemuan III 

a. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi 

b. Guru mengulas materi yang dipelajari pada pertemuan pertama dan kedua 

c. Guru bertanya jawab tentang manfaat batuan 

d. Guru bertanya jawab tentang ciri-ciri batuan 

e. Guru meminta siswa menulis proses terbentuknya batuan ke depan kelas 

f. Guru bertanya jawab tentang pelapukan batuan 

g. Guru memberikan tes formatif kepada siswa secara individu 
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h. Guru memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan proses 

pembelajaran 

3. Refleksi 

Data dikumpulkan kemudian di analisis oleh peneliti. Analisis dilakukan dengan 

cara mengukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Data yang diperoleh 

dikumpulkan kemudian disimpulkan bagaimana hasil belajar siswa dan 

bagaimana hasil pembelajaran guru. Hasil refleksi digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan pembelajaran, jika dalam pembelajaran dalam siklus I masih 

terdapat kekurangan-kekurangan maka akan dilakukan pembelajaran II dan 

seterusnya sampai memenuhi target yang ditentukan. 

Rencana Siklus II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I maka diadakan perencanaan ulang seperti 

masalah siklus I yang belum berhasil pada pokok pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan tindakan dan Observasi 

Pelaksanaan tindakan siklus II sesuai yang telah diprogramkan pada tindakan 

siklus, tetapi ada perubahan untuk menyempurnakan hasil belajar siswa dengan 

pelaksanaan berikut ini: 

A. Pertemuan I 

a. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru menjelaskan materi tentang tanah 

e. Guru mendiskripsikan susunan tanah 

f. Guru memberi tugas kepada semua siswa untuk melihat gambar susunan 

tanah 

g. Siswa diminta berpikir sejenak secara individu tentang bahan penyusun 

tanah yang terdapat pada gambar yang telah dilihat tersebut 
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h. Setelah berfikir secara individu guru meminta kepada siswa untuk 

membentuk kelompok menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 

anak 

i. Guru memberikan lembar kerja yang ada gambar susunan tanah 

j. Siswa bersama kelompok diminta bekerjasama untuk berdiskusi tentang 

bagian-tanah dan komposisi penyusunya 

k. Guru mengarahkan diskusi untuk menemukan hasil yang baik 

l. Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan kasil diskusi 

kelompoknya 

m. Guru membenarkan jawaban yang salah 

n. Guru bersama siswa membahas kembali kepada siswa mengenai hasil 

diskusi kelompok 

o. Guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari 

B. Pertemuan II 

a. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru bertanya jawab tentang jenis-jenis tanah di lingkungan sekitar 

e. Guru menjelaskan jenis-jenis tanah 

f. Guru memberikan kertas yang bergambarkan jenis-jenis tanah secara acak 

g. Siswa diminta berpikir sejenak secara individu ciri-ciri jenis tanah yang 

terdapat pada kertas 

h. Setelah berfikir secara individu guru meminta kepada siswa untuk 

membentuk kelompok yang berjumlah 4 anak menurut jenis tanah pada 

kertas 

i. Siswa bersama kelompok diminta bekerjasama mencari ciri-ciri tanah 

yang telah ditugaskan oleh guru 

j. Guru mengarahkan diskusi untuk menemukan hasil yang baik 
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k. Guru menugaskan kepada setiap perwakilan kelompok untuk menulis 

ciri-ciri tanah ke depan kelas  

l. Guru membenarkan jawaban yang salah 

m. Guru bersama siswa membahas kembali kepada siswa mengenai hasil 

diskusi kelompok 

n. Guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

C. Pertemuan III 

a. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru mengulas materi yang dipelajari pada pertemuan pertama dan kedua 

c. Guru bertanya jawab tentang penyusunan tanah 

d. Guru bertanya jawab tentang jenis-jenis tanah 

e. Guru meminta siswa menulis ciri-ciri tanah ke depan kelas 

f. Guru memberikan tes formatif kepada siswa secara individu 

g. Guru memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan proses 

pembelajaran 

3. Refleksi  

Menganalisis semua tindakan pada siklus I dan siklus II, kemudian melakukan 

refleksi terhadap strategi yang dilakukan dalam tindakan kelas dan diharapkan 

siswa mengalami peningkatan. Dan menentukan apakah pembelajaran yang telah 

dilakukan telah mengalami keberhasilan. 
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Tes digunakan untuk mengatahui hasil belajar siswa pada akhir pembelajaran  

siklus I dan siklus II. 

2. Observasi 

Kegiatan observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

selama proses pembelajaran  dengan menggunakan lembar observasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang rencana pelaksanaan 

pembelajaran, nilai, dan foto-foto selama kegiatan pembelajaran. 

3.4.2 Instrumen pengumpulan data 

a. Lembar Observasi 

Observasi yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini berupa 

lembar observasi pada praktik pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Think Pair and Share pada setiap kegiatan pembelajaran.  

Tabel 1 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Aspek Indikator No Item 

Kegiatan Awal 

Pembelajaran 

Mengkondisikan siswa dalam 

pembelajaran 

1,2,3,4,5,6 

Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair and Share 

oleh guru dan siswa 

7,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16,17,18

,19 

Kegiatan Akhir 

Pembelajaran 

Melaksanakan kegiatan penutup 20,21,22 

Jumlah 22 
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Tabel 2 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Aspek Indikator No Item 

Kegiatan Awal 

Pembelajaran 

Melakukan kegiatan pra pembelajaran 1,2 

Kegiatan Inti  

Pembelajaran 

Terlibat dalam kegiatan diskusi 

kelompok dan pemecahan masalah  

3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14 

Kegiatan Akhir 

Pembelajaran 

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

petunjuk guru 

15,16 

Jumlah 16 

 

b. Soal Tes 

Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. Tes ini diberikan pada akhir pembelajaran. 

 

Tabel 3 

Kisi-kisi Soal Siklus I 

No.  
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Nomor Soal 

1 7. Memahami 

perubahan yang 

terjadi di dalam 

dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam 

7.1Mendiskripsi

kan proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Menjelaskan pengertian proses 

pembentukan tanah karena pelapukan

2,3,4,5 

Menggolongkan batuan berdasarkan 

warna, kekerasan dan permukaan (kasar 

dan halus)

14,15,16,17,18

, 

20 

Menjelaskan proses pelapukan batuan 

secara fisika

10,13 

Menjelaskan proses pelapukan batuan 

secara kimia

6 

Menjelaskan proses pelapukan batuan 

secara biologi

9,19 

Menyebutkan contoh pelapukan batuan 

secara fisika

11 

 Menyebutkan contoh pelapukan batuan 

secara kimia

8 

Menyebutkan contoh pelapukan batuan 

secara biologi

1,7,12 

Jumlah 20 
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Tabel 4 

Kisi-kisi Soal Siklus II 

No.  Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Nomor soal 

1 7.  Memahami 

perubahan yang 

terjadi di dalam dan 

hubungannya 

dengan penggunaan 

sumber daya alam 

7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 

Mengidentifikasi komposisi 

tanah

15,17, 

 

  

 Menyebutkan bagian-bagian 

tanah

4,5,6,7,18,19 

Menyebutkan bahan 

penyusun tanah

1,2,3, 

Menyebutkan jenis-jenis 

tanah

9,10,11,12,13,

14,16,20 

 Menyebutkan kegunaan dari 

jenis-jenis tanah

8 

    Jumlah   20 

 

Sebelum soal dibagikan kepada siswa, butir soal terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas. Uji validitas ini dilakukan di sekolah lain pada tingkatan kelas yang sama 

dengan kelas yang akan dilakukan penelitian guna. 

Validitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran tersebut relatif 

konsisten jika dikenakan suatu objek. Butir soal yang valid dapat dikatakan valid jika 

dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. tingkat validitas dapat diketahui 

dengan menghubungkan setiap skor pada butir soal dengan total skor setelah 

dikurangi butir soalnya sendiri (corrected item to total correlation). 

r < 0,20  : Tidak ada validitas 

0,20 ≤ r < 0,40  : Validitas rendah 

0,40 ≤ r < 0,60  : Validitas sedang 

0,60 ≤ r < 0,80  : Validitas tinggi 

0,80 ≤ r < 1,00  : Validitas sempurna 
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Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika soal-soal tersebut menunjukan hasil-

hasil yang mantap. Untuk mengetahui reliabilitas dilakukan uji validitas dan butir 

soal tersebut harus valid. Dalam menguji reliabilitas dilakukan analisis faktorial 

dengan konstruk satu faktor untuk setiap perangkat dengan menunjuk teori koefisien 

reliabilitas alpha dari Cronbach. Menurut Sekaran (Priyatno, 2010:98) kriteria untuk 

menentukan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

≤ 0,7  : Tidak dapat diterima  

0,7 < a ≤ 0,8 : Dapat diterima 

0,8 < a ≤ 0,9 : Reliabilitas bagus 

> 0,9  : Reliabilitas memuaskan  

3.5 Indikator Kinerja 

  Indikator hasil dari penelitian ini adalah ketercapaian KKM pada hasil belajar 

siswa. Peneliti memberi patokan nilai lebih dari 65 sebanyak 75% dari jumlah siswa.  

Maka jika setelah mengikuti pembelajaran hasil belajar siswa dapat meningkat lebih 

dari 65 atau sesuai dengan KKM yang ditentukan sekolah dan banyaknya mencapai 

75% dari jumlah siswa kelas 5 maka pembelajaran dapat dikatakan berhasil. 

  Indikator proses dari penelitian ini adalah ketercapaian proses pembelajaran 

terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share 

yang digunakan peneliti memberi patokan langkah-langkah model pembelajaran 

secara tepat dan sesuai dengan standar proses. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan 2 analisis 

yang pertama analisis ketuntasan hasil belajar yaitu melihat peningkatan ketuntasan 

hasil belajar pada tahap prasiklus, siklus  I dan siklus II. Sedangkan yang kedua  

analisis data deskriptif  komparatif yaitu dengan membandingkan hasil belajar 

prasiklus, siklus I dan siklus II. 


