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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitan PTK 

kolaborasi, dimana peneliti melakukan penelitian melalui kerja sama antara peneliti 

dengan guru kelas 5 di SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten 

Wonosobo. Sebagai tahap awal peneliti menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk mengajar, kemudian guru kelas yang mengajarkan pada saat 

pelaksanaan penelitian. Untuk observer, dapat dilakukan oleh guru yang lain/teman 

sejawat. 

Proses penelitian tindakan kelas berbentuk siklus yang akan direncanakan 

dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan dan setiap kali pertemuan  

masing-masing 70 menit. Setiap siklus memuat satu Kompetensi Dasar (KD) dan 

dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Olah karena itu, siklus II materi ajarnya 

berbeda dari materi ajar siklus I. 

 

3.2  Setting Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilakukan di 

SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Waktu penelitian 

2 siklus, setiap silus terdiri dari 3x pertemuan dengan karakteristik siswa yang 

tingkat pemahaman terhadap materi yang diajarkan masih rendah, tingkat keaktifan 

siswa yang rendah, dan hasil belajar siswa yang masih di bawah KKM. 

 

3.3  Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 

3 Batursari pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013. Karakteristik siswa kelas 

5 SD Negeri 3 Batursari berumur antara 9 tahun sampai 11 tahun dengan jumlah 20 
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siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Siswa kelas 5 ini 

hasil belajarnya masih rendah dalam pembelajaran IPA. Dari 20 siswa terdapat 11 

siswa yang mendapatkan nilai dibawah 65 atau belum mencapai KKM yang 

ditentukan. Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai petani dan buruh tani. SD 

Negeri 3 batursari terletak di jalan kuncen batursari yang lokasinya jauh dari desa 

sekitar. 

 

3.4   Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:169) variabel adalah gejala bervariasi yang menjadi 

objek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:3) variabel adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini ada dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel-variabel tersebut antara lain. 

3.4.1 Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya 

berdiri sendiri. Dalam penelitian ini Variabel bebasnya adalah  model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan model pembelajaran yang didasari pada kerja kelompok yang dipilih 

secara heterogen, dalam model ini dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam 

bekerja sama. 

3.4.2 Variabel Terikat (Y) 

  Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang 

sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

keaktifan dan hasil belajar. Keaktifan dan hasil belajar merupakan dua hal yang dapat 

berubah saat dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar.  
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Keaktifan adalah usaha atau kerja yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melibatkan seluruh aktivitas fisik maupun non fisik agar memperoleh hasil yang 

diinginkan. 

  Sedangkan hasil belajar adalah perubahan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik dari sebelumnya akibat dari proses pembelajaran yang diukur dengan 

pemberian evaluasi oleh guru sehingga akan diketahui hasil belajar dan mengajar 

yang dilakukan oleh siswa dan guru pada pembelajaran. 

 

3.5    Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus tiap siklus 

terdiri dari 3 kali pertemuan. Dalam penelitian ini model yang dipergunakan adalah 

model Kemmis & Taggart terdapat empat tahap rencana tindakan, meliputi : 

Perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan/observasi, dan refleksi 

(Arikunto, 2010:137). Alur dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Kemmis dan 

Mc Taggart yang disajikan dalam bagan berikut ini. 
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a. Perencanaan (planning) merupakan kegiatan menyusun rancangan tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan penelitian. Perencanaan 

dilaksanakan oleh peneliti sebelum tahap pelaksanaan tindakan diterapkan. 

Kegiatan dalam tahap ini seperti: penyusunan skenario pembelajaran, 

pembuatan instrument pengamatan, pembuatan lembar kerja siswa, menyiapkan 

media media gambar, dan penyusunan asesmen. 

b. Pelaksanaan tindakan (acting), yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan. Hal yang perlu dingat pada tahap 2 ini pelaksana harus ingat dan taat 

pada apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Dalam penelitian ini 

tindakan yang diterapkan adalah model kooperatif tipe STAD dengan 

membentuk kelompok heterogen dan guru kelas sebagai pelaksana tindakan. 

c. Observasi (observing), yaitu kegiatan mengamati dampak atas tindakan yang 

dilakukan. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saaat tindakan diterapkan 

dalam kelas, sehingga tindakan dan pengamatan berlangsung dalam waktu yang 

sama. Dalam tindakan ini guru kelas sebagai pelaksana tindakan dan kegiatan 

pengamatan dilakukan oleh guru lain/teman sejawat. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara pengamatan terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. 

d. Refleksi (reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi 

atau hasil yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai dampak yang telah 

dirancang. Apakah tindakan yang diterapkan mampu mencapai perubahan atau 

mengatasi masalah secara signifikan. Dalam kegiatan ini, setelah guru 

pelaksana selesai melakukan tindakan kemudian berhadapan dengan peneliti, 

pengamat dan subjek peneliti (dalam hai ini siswa-siswa yang diajar) untuk 

bersama-sama mendiskusikan implementasi tindakan. Pada refleksi ini adanya 

perbaikan tindakan dalam bentuk replanning dapat dilakukan guna memperbaiki 

kekurangan pertemuan berikutnya  sedangkan kelebihan tetap dipertahankan. 

Untuk lebih memperjelas rincian prosedur tindakan yang akan dilaksanakan 

terdiri atas 2 siklus dengan 3 kali pertemuan tiap sikulsnya.  
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 Siklus I 

3.5.1 Perencanaan Tindakan Penelitian 

Perencanaan pada penelitian tindakan kelas ini meliputi : 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP ini disusun 

dengan penekanan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai yaitu 

mendiskripsikan struktur bumi. 

2) Menggunakan media gambar dalam kegaiatan inti, dengan tujuan sebelum 

pelajaran guru dapat mengetahui kompetensi yang sudah maupun yang 

belum dicapai oleh siswa. Sehingga guru dapat mengkonfirmasi informasi 

yang dibutuhkan siswa sebelum kegiatan akhir. Siswa tertarik terhadap 

berbagai informasi yang disampaikan oleh guru karena sebelumnya 

mengalami kebingungan. Sehingga dapat menumbuhkan keaktifan siswa 

untuk menggali rasa ingin tahunya.  

3) Menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan  

4) Menyusun penilain 

Untuk mengetahui seberapa besar tujuan pembelajaran itu dicapai, maka 

penilain pembelajaran dilakukan. Bentuk penilain yang diberikan dalam 

bentuk soal evaluasi. evaluasi yang diberikan bertujuan untuk mengetahui 

prestasi belajar yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar 

berlangsung. 

3.5.2  Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I akan dilaksanakan dengan 3 kali 

pertemuan. Masing-masing pertemaun terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru kelas adalah sebagai berikut: 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I (3 kali pertemuan). 

A. Kegiatan awal (5 menit) 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan bertanya, “sudah siap untuk belajar hari 
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ini?” dan memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, 

memeriksa buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan. 

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi IPA tentang struktur bumi. 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

4) Guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa tentang struktur bumi. 

B. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1. melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik atau 

tema materi IPA tentang struktur bumi dengan mengamati gambar 

yang dipasang di papan tulis. 

2. guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi IPA 

yang akan dipelajari, dengan mengamati media gambar, hal ini 

bertujuan agar siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran dengan aktif. 

3. menyampaikan materi pelajaran IPA tentang struktur Bumi  

menggunakan media yang nyata seperti media gambar agar 

mudah dipahami siswa. 

4. membagi kelas ke dalam 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

5 siswa yang bersifat heterogen. 

5. Memberikan kesempatan siswa untuk mendiskusikan tugasnya 

dalam lembar kerja siswa bersama masing-masing kelompoknya 

dan saling memabntu dalam kelompok. 

 

 

 



46 

 

 

 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi secara 

kelompok untuk membaca materi pelajaran IPA tentang struktur 

bumi yang sudah diberikan oleh guru guna membangun 

pengetahuan baru, seperti memberikan contoh lain yang sudah 

dijelaskan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa dan 

mencatat hal-hal yang penting di buku catatan. 

2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 

tugasnya dalam lembar kerja siswa bersama masing-masing 

kelompoknya dan saling membantu dalam kelompok. 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

4) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan 

misalnya “kerja kelompok kalian sudah bagus!” terhadap hasil 

kerja masing-masing kelompok. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi IPA yang 

telah dipelajari dan menunjuk beberapa siswa untuk membacakan 

kesimpulannya dan dipilih lima kesimpulan yang terbaik kemudian 

dipajang di dinding kelas.  

2) Memberikan penghargaan atau hadiah kepada kelompok yang 

mendapatkan skor terbaik dengan mengajak siswa untuk tepuk 

tangan dan memberikan tulisan bintang guna mendorong motivasi 

siswa untuk lebih giat dalam belajar. 
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C. Kegiatan akhir 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan kuis seperti 

terlampir, (siswa diharapkan bekerja secara individu). 

2) Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan “apakah pelajaran hari ini 

menyenangkan?mengapa? apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari 

ini?”. 

3) Melakukan evaluasi akhir pertemuan. 

3.5.3  Observasi  

Observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan pembelajaran 

terhadap siswa dan guru dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media gambar dalam mata pelajaran IPA. Observer menggunakan 

lembar observasi untuk mencatat penerapan model pembelajaran STAD berbantuan 

media gambar dalam kegiatan pembelajaran. Pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan pembelajaran. 

3.5.4 Refleksi  

Kegiatan refleksi Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk memahami dan 

memaknai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh 

akibat tindakan yang dilakukan pada siklus I. Pada tahap ini dilakukan analisis 

terhadap temuan-temuan yang berkaitan dengan hambatan dan kekurangan yang 

dijumpai selama siklus I dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan berbantuan media gamabr. Kelebihan yang ada tetap dipertahankan, 

sedangkan kekurangan akan diperbaiki pada siklus II. 

Pada siklus II dirancang apabila siklus I belum berhasil, pada tahap ini pada 

dasarnya sama dengan siklus I, hanya saja waktu pelaksanaan akan disesuaikan 

dengan alokasi waktu yang tersedia di SD tempat dilakukannya penelitian. Siklus II 

merupakan penyempurnaan dan perbaikan dari kelemahan pada siklus I. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. 

3.6.1 Teknik Tes 

Sudjana (2012:35) tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes 

lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). 

Guru memberi tes sebagai sarana mengevaluasi siswa guna mengukur tingkat 

keberhasilan siswa belajar tentang struktur bumi melalui metode STAD berbantuan 

media gambar. Tes hasil belajar diselenggarakan setelah pembelajaran IPA pada 

siklus I selesai.  Alat pengumpulan data berupa teknis tes tertulis di bagi menjadi dua 

yaitu butir soal tes untuk siklus 1 dan butir soal tes untuk siklus 2 berbentuk tes 

pilihan ganda. Dalam penelitian ini test yang digunakan adalah tes tertulis yang 

berbentuk pilihan ganda terutama digunakan untuk mengukur pemahaman siswa pada 

ranah kognitif. Adapun kisi-kisi soal siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 3.2 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus I 

 

 

SK 

 

KD 

 

Indikator 

Item soal 

No item 
Jumlah 

item 

7. Memahami 

perubahan yang 

terjadi di alam 

dan hubungannya 

dengan 

penggunaan 

Sumber Daya 

Manusia 

7.3 

Mendiskripsikan 

struktur bumi 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

1, 3, 9, 10, 

11, 12, 25, 

26 

 

8 

Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan bumi 

2, 4, 5, 6, 

13, 16, 17, 

27, 28, 29 

 

10 

Mendeskripsikan 

Struktur Matahari 

14, 18, 19, 

20, 21, 24 

 

6 

Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

matahari 

7, 8, 15, 

22, 23, 30 

 

6 

Jumlah item 30 
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Tabel 4 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus II 

 

 

SK 

 

KD 

 

Indikator 

Item soal 

No item 
Jumlah 

item 

7. Memahami 

perubahan yang 

terjadi di alam 

dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

Sumber Daya 

Manusia 

7.4 

Mendiskripsika

n proses daur 

air dan 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhi

nya 

Menyebutkan 

kegunaan air 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3, 13, 16, 

17, 22 

 

   5 

Mendeskripsikan 

proses daur air 

1, 2, 4, 5, 

6, 9, 12, 

15, 18, 

20, 21, 25 

 

   12 

Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi 

daur air 

8, 10, 11, 

23, 24 

 

   5 

Menyebutkan cara-

cara menjaga 

keteraturan daur 

air. 

7, 14, 19  

  3 

Jumlah item   25 

 

3.6.2 Teknik Non Tes 

1. Dokumentasi 

 Sugiyono (2010:329) dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental 

dari seseorang. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data awal 

tentang nama siswa dan nilai hasil ulangan siswa kelas 5 di SD Negeri 3 

Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonososbo serta foto-foto saat 

kegiatan pembelajaran tipe STAD berbantuan media gambar diterapkan. 

2. Observasi 

Sudjana (2012:84) Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian 

yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Data observasi sebenarnya berjalan 
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bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini observer sebagai 

peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan 

dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan menggunakan lembar instrument observasi yang telah 

disusun. Termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario 

pembelajaran dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Dalam observasi penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model STAD 

berbantuan media gambar. 

Adapun kisi-kisi observasi kegiatan belajar mengajar guru dan siswa 

terdapat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5 

Kisi- Kisi Instrumen  Observasi Penerapan  Model  

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD Berbantuan Media Gambar  

 
Aspek Indikator No 

Item 

Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran  

Guru memeriksa kesiapan belajar siswa 1 

Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari 

2 

Guru melakukan apersepsi dalam pembelajaran 3 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

4 

Melakukan kegiatan inti pembelajaran  

 

 

 

 

 

Kegiatan Eksplorasi 

Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar 

5 

Guru menggunakan media gambar yang menarik 

dalam pembelajaran 

6 

Guru menggunakan media gambar yang mudah 

dipahami 

7 

Guru menjelaskan kegiatan siswa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

8 

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil secara heterogen 

9 

 

Elaborasi 

Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

10 
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Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berdiskusi memahami materi pelajaran yang sudah 

diberikan guru 

11 

Siswa bertanya pada guru mengenai materi pelajaran 

yang belum jelas 

12 

Siswa menjawab pertanyaan yang di berikan guru 13 

Siswa menanggapi presentasi dari kelompok lain 14 

 

 

Konfirmasi 

Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

15 

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang mendapatkan nilai terbaik 

16 

Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru  

17 

Melakukan kegiatan 

akhir pembelajaran 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran  

18 

Guru melakukan refleksi diakhir pembelajaran 19 

Guru melakukan evaluasi terhadap peningkatan hasil 

belajar melalui tes 

20 

Jumlah Item 20 

 

 

3. Angket  

Menurut Sugiyono (2010:199) angket atau kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam 

penelitian ini, angket atau kuesioner digunakan untuk mengukur keaktifan 

siswa. Kuesioner ini diberikan kepada siswa pada tahap pra siklus atau tahap 

sebelum dikenai tindakan, tahap siklus I, tahap siklus II. Kuesioner yang 

dipakai pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup dimana jawaban telah 

disediakan sehingga siswa hanya tinggal memilih tanpa dipengaruhi oleh 

peneliti dan orang lain untuk menghasilkan data yang valid berdasarkan 

pilihannya. Sugiyono (2010:139) mengemukakan bahwa dalam skala 

pengukuran yang digunakan menggunakan skala Guttman, skala yang didapat 

jawaban dengan tegas, “ya” diberi skor 1 dan “tidak” diberi skor 0.  

Adapun kisi-kisi kuesioner keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

 

 



52 

 

 

 

Tabel 6 

Kisi-kisi Instrumen Keaktifan Siswa  

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7   Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

  Pada dasarnya terdapat dua macam instrument, yaitu instrumen berbentuk tes 

dan non tes. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Sebelum dibagikan kepada peserta didik, 

terlebih dahulu soal evaluasi tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang 

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

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 

 Adapun validitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran relativ konsisten 

jika dikenakan pada suatu objek. Instrumen dikatakan valid artinya instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

 Tingkat validitas suatu instrumen dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan 

setiap skor pada butir instrument dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya 

sendiri (corrected item to total correlation). 

r < 0,20   : Tidak ada validitas 

0,20 ≤ r < 0,40  : Validitas rendah 

Aspek Indikator Nomor item 

Turut serta dalam 

melaksanakan tugas belajarnya 

siswa turut serta 

melakukan kegiatan 

belajar 

1, 2, 3, 4, 5  

Melaksanakan diskusi 

kelompok sesuai dengan 

petunjuk guru 

Memahami dan 

mengikuti petunjuk 

yang diberikan guru 

6, 7 , 8, 9, 10, 

Berusaha mencari berbagai 

informasi yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah 

Memanfaatkan semua 

sumber belajar yang 

disediakan 

12, 14, 

Terlibat dalam pemecahan 

masalah 

Keterampilan dan 

kemampuan 

memecahkan masalah 

11, 13, 15 

Jumlah Item             15 
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0,40≤ r < 0,60   :  Validitas sedang 

0,60≤ r <0,80  : Validitas tinggi 

0,80≤ r < 1,00  : Validitas sempurna 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila soal-soal tersebut menunjukkan hasil-hasil 

yang mantap. Antara validitas dengan reliabelnya suatu soal berhubungan erat, yaitu 

untuk memenuhi syarat reliabilitas, suatu soal harus valid dulu. Untuk menguji 

reliabilitas instrument dilakukan analisis factorial dengan konstruk satu faktor untuk 

setiap perangkat dengan merujuk teori koefisien reliabilitas alpha dari Cronbach.  

Menurut Sekaran (priyatno, 2010:98) kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrument 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 

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument tes siklus I untuk lebih jelasnya 

lihat lampiran. 

 

Tabel 7 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus I setelah di uji Validitas dan Reabilitas 

 

 

 

 

SK 

 

KD 

 

Indikator 

Item soal 

No item 
Jumlah 

item 

7. Memahami 

perubahan yang 

terjadi di alam 

dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

Sumber Daya 

Manusia 

7.1 

Mendiskripsik

an struktur 

bumi 

Mendeskripsikan 

struktur bumi 

1, 3, 11, 12      4 

Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

bumi 

2, 4, 5, 16, 

17, 27, 28 

   7 

Mendeskripsikan 

Struktur Matahari 

14   1 

Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

matahari 

 7, 8, 22, 

30 

  4 

Jumlah item 16 
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Tabel 8 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus II setelah di uji Validitas dan Reabilitas 

 

 

SK 

 

KD 

 

Indikator 

Item soal 

No item 
Jumlah 

item 

7. Memahami 

perubahan yang 

terjadi di alam 

dan hubungannya 

dengan 

penggunaan 

Sumber Daya 

Manusia 

7.4 

Mendiskripsikan 

proses daur air 

dan kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhinya 

Menyebutkan 

kegunaan air 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3, 13, 17, 

22 

   4 

Mendeskripsikan 

proses daur air 

 2, 5, 12, 

20, 21, 25 

   6 

Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi 

daur air 

8, 10, 11,    3 

Menyebutkan 

cara-cara menjaga 

keteraturan daur 

air. 

14, 19    2 

Jumlah item   15 

 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan 

yang ditetapkan sehingga memudahkan dalam pengukuran tingkat keberhasilan 

tindakan yang telah dilakukan. penelitian ini dikatakan berhasil apabila tercapainya 

indikator keberhasilan yang sebagai berikut: 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian ini, dapat dilihat dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Meningkatnya hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Batursari, 

Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2012/2013 setelah 

melakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media gambar yang ditandai rata-rata nilai hasil sesuai 

dengan KKM yaitu 65 dan rata-rata siswa yang mendapatkan nilai tersebut 
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adalah 80% dari 20 siswa yang telah berhasil memahami pelajaran maka dapat 

dikatakan tuntas secara klasikal. 

b. Adanya peningkatan keaktifan siswa pada proses pembelajaran IPA pada siswa 

kelas 5 SD Negeri 3, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo tahun ajaran 

2012/2013 setelah melakukan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD media gambar pada kategori keaktifan 

siswa tinggi yang mencapai 75% dari 20 siswa aktif dalam pembelajaran. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

data berupa nilai tes yang dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

brbentuk angka-angka yang diperoleh dari tes tertulis dan deskriptif kualitatif  yaitu 

berupa kata-kata atau penjelasan yang diperoleh dari lembar observasi. Kemudian 

hasilnya dianalisis dengan deskriptif komparatif, yaitu menbandingkan nilai siklus I 

dan nilai siklus II. Kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil deskripsi data.  

 

 

 

 

 


