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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Trisari Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan semester 2 tahun ajaran 2012/2013.  Sekolah tersebut 

lokasinya masuk di daerah pemukiman warga yang jauh dari jalan raya 

sehingga sekolah ini terhindar dari kebisingan suara lalu lintas kendaraan. 

Alasan mengambil  lokasi atau tempat ini sebagai penelitian dengan 

pertimbangan, lokasi sekolah yang berada di daerah pemukiman warga 

sehingga mendorong untuk dijadikan target penelitian untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai kualitas pembelajaran yang ada di SDN 2 Trisari 

Gubug Grobogan semester 2 tahun ajaran 2012/2013.  

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug 

Grobogan semester 2 tahun ajaran 2012/2013. Jumlah siswa sebanyak 25 

anak, terdiri dari laki- laki 16 anak dan perempuan 9 anak. Secara global 

latar belakang yang dimiliki oleh siswa di kelas 4 SD Negeri 2 Trisari 

Gubug Grobogan termasuk dalam keluarga dengan ekonomi rata-rata 

menengah ke bawah serta kemampuan belajar yang sama juga. Dikatakan 

keluarga dengan ekonomi rata-rata menengah ke bawah ini dibuktikan 

dengan pekerjaan orang tua siswa yang sebagian besar yakni bekerja sebagai 

petani, sehingga sarana dan prasarana yang mendukung siswa untuk belajar 

menjadi terbatas. 

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan mulai dari bulan Februari, 

Maret, April, dan Mei. Kegiatan penelitian ini dimulai dari observasi kelas 

tepatnya pada bulan Februari dengan mengidentifikasi permasalahan yang 

ada dalam pembelajaran IPS. Pada bulan berikutnya, kegiatan dimulai 

dengan persiapan penelitian yakni menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, instrumen dsb, tepatnya pada bulan Maret. Bulan April 

sampai Mei digunakan untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  
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3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yang menjadi objek penelitian,yaitu: 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel tersebut adalah sebaga i 

berikut: 

1. Variabel bebas adalah penerapan pendekatan problem solving dengan 

model Student Teams Achievement Division (STAD). (X). 

2. Variabel terikat adalah motivasi belajar IPS pada siswa kelas 4 SD 

Negeri 2 Trisari. (Y).  

 

3.1.2 Definisi Operasional 

a. Motivasi belajar adalah besarnya skor yang diperoleh dari definisi 

masalah, rumusan hipotesis, pengumpulan data, hasil analisis data, 

rumusan kesimpulan, rumusan rekomendasi dan hasil deskripsi.  

b. Pendekatan problem solving dengan model Student teams achievement 

division (STAD) adalah pembelajaran IPS pada Kompetensi Dasar 2.4 

Mengenal Permasalahan Sosial di daerahnya dengan langkah- langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah 

2. Merumuskan hipotesis 

3. Mengumpulkan data 

4. Menganalisis data 

5. Merumuskan kesimpulan 

6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

7. Mendekripsikan pemecahan masalah 
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3.3 Rencana Tindakan  

Penelitian ini menerapkan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan yang ideal sebaiknya dilakukan secara berpasangan antar 

pihak yang melakukan tindakan dengan pihak yang mengamati proses 

jalannya tindakkan. Istilah untuk cara ini yaitu penelitian kolaborasi. 

Penelitian tindakan kelas dengan cara kolaborasi ini dimaksudkan supaya 

diperoleh kurangnya unsur subjektivitas pengamat serta terjaminnya mutu 

kecermatan amatan yang sedang dilakukan.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan karena ada 

kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan, sehingga setelah 

PTK ini dilaksanakan diharapkan terjadi keadaan yang ideal. Penelitian 

dilakukan dengan berkolaborasi bersama guru kelas di SD tempat penelitian. 

Pada PTK tipe kolaborasi RPP penelitian kolaboratif sudah dirancang 

dengan baik sebelumnya, kemudian guru yang mengajarkan pada saat 

pelaksanaan penelitian. 

Penelitian ini mengacu pada model spiral dari C.Kemmis dan 

Mc.Taggart. Rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu Penelitian 

Tindakan kelas (PTK) melalui 3 siklus. Dalam setiap siklus memiliki 3 

tahap yakni perencanaan tindakan, implementasi tindakan dan observasi, 

dan refleksi (Hamzah. B. Uno, dkk. 2011:87). Adapun gambar spiralnya 

ditunjukkan melalui gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 3.1 Model Spiral dari  C. Kemmis & Mc Taggart 
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Berdasarkan gambar prosedur pelaksanaan penelitian yang 

dikemukakan oleh ahli diatas dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan 

penelitian ini terdiri dari 3 tahap yakni Planning (Perencanaan Tindakan), 

Acting (Implementasi Tindakan) dan Observasing (Observasi) serta 

Reflecting (Refleksi).  

Adapun rincian pelaksanaan penelitian dengan 3 siklus akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

Pada pelaksanaan siklus 1 kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan 

untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada kondisi awal (Pra Siklus). 

Siklus dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, dengan langkah- langkah 

sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan  

Kegiatan dalam tahap ini dimulai dengan penyusunan perangkat 

pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai yakni tentang mengenal 

masalah sosial di daerah setempat, rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dalam siklus ini dibuat untuk dua kali pertemuan, menyiapkan 

format lembar observasi untuk guru sebagai alat untuk mengamati 

jalannya proses pembelajaran serta membuat alat evaluasi siswa yaitu 

meliputi rubrik motivasi belajar, karakter dan kuis.  

b. Tahap Implementasi Tindakan dan Observasi 

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam 

pembelajaran di kelas sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Selama proses pembelajaran, perlu dilakukan kegiatan observasi, 

kegiatan ini dilakukan sebagai sarana pengumpulan data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti dilakukan oleh 

guru kelas yang berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di sekolah 

sebagai observer dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. 
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c. Refleksi  

Tahap ini dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi pada 

siklus 1. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan 

kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil 

tindakan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini 

berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah 

dilakukan dan sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun rencana 

kegiatan pada siklus 2. Siklus 2 akan dilaksanakan untuk memantapkan 

pembelajaran selanjutnya. 

2. Siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2 dirancang apabila siklus 1 belum berhasil mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang dilakukan pada 

siklus 2 merupakan perbaikan dari kelemahan atau kekurangan pada siklus 

sebelumnya. Pelaksanaan siklus 2 dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan 

yang terdiri dari: 

a. Tahap Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini sama dengan siklus 1 

yaitu penyusunan perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

yakni tentang mengenal masalah sosial di daerah setempat, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam siklus ini dibuat untuk dua kali 

pertemuan, menyiapkan format lembar observasi untuk guru sebagai alat 

untuk mengamati jalannya proses pembelajaran serta membuat alat 

evaluasi siswa yaitu meliputi rubrik motivasi belajar, karakter dan kuis.  

Perencanaan dalam siklus 2 ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

hasil refleksi pada siklus 1. Tindakan pada siklus 2 ini disertai  dengan  

penambahan/penyesuaian  kegiatan  yang  diperkirakan dapat   mengatasi   

masalah   pada   siklus   1. 
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b. Tahap Implementasi Tindakan dan Observasi 

Kegiatan   yang dilakukan pada tahap ini adalah   menerapkan   

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam 

pembelajaran di kelas. Selama proses pembelajaran, perlu dilakukan 

kegiatan observasi, kegiatan ini dilakukan sebagai sarana pengumpulan 

data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan 

inti dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dan dibantu rekan 

sejawat di sekolah sebagai observer dan waktunya bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan.  

c. Refleksi  

Kegiatan pada tahap ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus 1. 

Refleksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kelemahan 

dan kelebihan dari tindakan   pembelajaran   yang   telah   dilakukan,   

hasil   tindakan   serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil refleksi 

ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang 

telah dilakukan dan sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun 

rencana kegiatan pada siklus berikutnya yakni siklus 3.  

3. Siklus 3 

Pelaksanaan siklus 3 dirancang apabila siklus 2 belum juga berhasil 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang dilakukan 

pada siklus 3 merupakan penyempurnaan dari kelemahan atau kekurangan 

pada siklus sebelumnya. Pelaksanaan siklus 3 dilaksanakan sebanyak 2 kali 

pertemuan yang terdiri dari: 

a. Tahap Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini sama dengan siklus 2 

yaitu penyusunan perangkat pembelajaran meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai yakni tentang mengenal masalah sosial di daerah 

setempat, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam siklus ini 

dibuat untuk dua kali pertemuan, menyiapkan format lembar observasi 

untuk guru sebagai alat untuk mengamati jalannya proses pembelajaran 
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serta membuat alat evaluasi siswa yaitu meliputi rubrik motivasi 

belajar, karakter dan kuis. Perencanaan dalam siklus 3 ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus 2. Tindakan pada 

siklus 3 ini disertai  dengan  penambahan/penyesuaian  kegiatan  yang  

diperkirakan dapat   mengatasi   masalah   yang terjadi pada  siklus   2. 

b. Tahap Implementasi Tindakan dan Observasi 

Kegiatan   yang dilakukan pada tahap ini adalah   menerapkan   

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam 

pembelajaran di kelas. Selama proses pembelajaran, perlu dilakukan 

kegiatan observasi, kegiatan ini dilakukan sebagai sarana pengumpulan 

data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan 

inti dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dan dibantu rekan 

sejawat di sekolah sebagai observer dan waktunya bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan.  

c. Refleksi 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus 1 

dan 2. Refleksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi 

kelemahan dan kelebihan dari tindakan   pembelajaran   yang   telah   

dilakukan,   hasil   tindakan   serta hambatan-hambatan yang dihadapi. 

Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan dari 

tindakan yang telah dilakukan.  

 

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari skor 

rubrik penilaian, sedangkan data kualitatif yaitu data yang diperoleh 

secara langung dari hasil pengamatan siswa dan guru.  
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non tes. Teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini : 

Skala sikap 

Skala yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek 

tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung (positif), 

menolak (negatif) dan netral. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan yang dinilai, oleh karena itu pernyataan yang diajukan dibagi 

kedalam dua kategori. Pernyataan positif dan pernyataan negatif.  

(Nana, Sudjana, 2011:114). 

 

3.4.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini  terdiri dari lembar soal observasi 

kegiatan guru dan lembar skala sikap meliputi rubrik penilaian motivasi 

belajar pendekatan problem solving dengan model student teams 

achievement division (STAD), rubrik kuis dan rubrik karakter.  

Lembar skala sikap 

Instrumen yang digunakan untuk lembar skala sikap adalah beberapa 

rubrik penilaian meliputi rubrik penilaian motivasi belajar, rubrik kuis 

dan rubrik karakter (kerja sama, ketepatan dan tanggung jawab). Rubrik 

penilaian dikembangkan dengan menggunakan skala likert dengan empat 

skala. Menurut Sugiyono, 2010: 135 “dalam skala likert, jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sagat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara 

lain”: sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. 
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3.5 Indikator Kinerja 

Indikator  keberhasilan  dalam penelitian  ini  adalah  terjadinya  kenaikan 

skor motivasi belajar IPS siswa. Tolak ukur keberhasilannya dilihat apabila 

seluruh siswa memperoleh skor motivasi belajar dengan kriteria motivasi 

tinggi. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

komparatif dengan membandingkan hasil dari siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 

melalui penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, skor 

maksimal, skor minimal, perhitungan persentase. (Sugiyono, 2010:208).  

 

 

 

 

 

 

 


