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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini,  membahas tentang (1) Setting dan

karakterlistik penelitian, (2) Tindakan yang dilakukan, (3) Teknik dan alat

pengumpulan data,  (4) Analisis data, (5) Indikator kinerja.

3.1 Setting dan Karakterlistik Subjek Penelitian

3.1.1 waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 4 bulan yaitu pada bulan Februari

sampai bulan Mei 2013. Hal yang mendasari pelaksanaan pada tugas

tersebut karena PTK merupakan tugas mata kuliah yang pelaksanaan

dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Desember 2012.

Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Januari 2013, pelasanaan

tindakan siklus I direncanakan pada minggu ke 2 bulan April 2013,

pelaksanaan tindakan siklus II direncanakan pertengahan April 2013, dan

penyusunan laporan PTK direncanakan pada minggu ke 4 bulan April  2013

sampai dengan bulan Mei 2013.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan PTK

No Kegiatan Waktu pelaksanaan
Februari Maret April Mei

1 Penulisan Proposal
2 Perencanaan Instrumen
3 Pelaksanaan Siklus I
4 Analisis Refleksi I
5 Pelaksaan Siklus II
6 Analisis Refleksi II
7 Penulisan Laporan
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3.1.2 Setting dan Karakterlistik Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Negeri Kalibeji 01, Kecamatan Tuntang,

Kabupaten Semarang, beralamat di Jalan Salatiga- Muncul Km 6. Penelitian

tindakan kelas ini, subjek penelitian difokuskan pada hasil belajar

matematika siswa kelas IV SD Negeri Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah siswa kelas IV

sebanyak 22 yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 sisiwa perempuan.

Karakter siswa kelas 4 ini berumur 10-12 tahun. Perkembangan anak umur

10 dan 11 tahun merupakan operasional kongkrit yaitu pengunaan logika

yang memadai dan tahap ini telah memahami operasi logis  dengan

bantuan benda konkrit. Sedangkan umur 12 tahun  adalah operasional

formal dimana kemampuan untuk berfikir secara abstrak, menalar secara

logis, dan menarik kesimpulan dari formasi tersedia. Sebagian besar orang

tua murid berekonomi menegah ke bawah.

Pemilihan kelas IV sebagai subjek penelitian adalah didasarkan pada

beberapa alasan dianaranya, kelas tersebut sangat layak untuk  penelitian

oleh peneliti, hasil belajar siswa masih rendah. Alasan terpenting adalah

karena matematika, khususnya materi bangun datar  materi yang sangat

penting yang sangat terkait dengan mata pelajaran pada kelas diatasnya

yaitu kelas V dan VI,  jadi jika hambatan yang dibiarkan berlarut larut, akan

berdampak  pembelajaran pada kelas diatasnya ( V dan VI) sehingga tujuan

pembelajaran tidak tercapai . Oleh karena itu hambatan yang segera diatasi.

Fokus dalam penelitian ini adalah pembelajaran mengunakan STAD

dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar

matematika pada siswa kelas 4. Penelitian dilakukan  pada bulan Februari

sampai Mei 2013, yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan

penyusunan laporan.



27

3. 2  Variabel penelitian dan  Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu:

a. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau

menjadi sebab terjadinya variabel terikat. Variabel bebas sering

disimbolkan dengan variabel X. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel bebas (X) adalah model pembelajaran

koperatif tipe Student Team Achivement Division (STAD).

b. Variabel terikat merupakan variabel akibat atau variabel yang

menerima pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat

disimbolkan dengan variabel Y. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel terikat (Y) adalah hasil belajar matematika

siswa.

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dimana variabel konsep-

konsep perlu diterjemahkan, sehingga menjadi pembatas bagi penelitian ini.

Pada penelitian ini, ada dua  variabel konsep yang digunakan, yang perlu

didefinisikan, sehingga semua konsep yang terkait dengan ketiga variabel

konsep ini mengacu pada definisi operasional konsep ini. Adapun ketiganya

adalah sebagai berikut:

a. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement

Division (STAD) merupakan metode pembelajaran kooperatif

yang paling sederhana, penerapannya terdiri atas lima

komponen utama presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan

individu, dan rekognisi tim.

b. Hasil belajar adalah usaha yang dilakukan yang menghasilkan

perubahan dinyatakan dalam bentuk tiga kemampuan, kognitif,
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afektif, psikomotor  serta kemampuan siswa yang dimilki

setelah ia menerima pengalaman belajar/proses belajar. Agar

lebih terukur, kriteria nilai sebagai bukti keberhasilan bahwa

siswa tersebut telah berhasil mengikuti proses pembelajaran,

diukur berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum(KKM).

3.3 Desain  Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan minimal dua siklus yang dipergunakan adalah model

Kemmis & Mc Taggart dalam Suharsini Arikunto (2010:17). Dalam satu siklus

yang terdiri 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan pengamatan, dan 3) refleksi.

Prosedur tindakan digambarkan pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Model Penelitian Tindakan Kemmis & Mc Taggart

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan minimal

dalam dua siklus, yang dimulai dari siklus I yaitu perencanaan yang berisi tentang

langkah yang dilakukan untuk memulai tindakan. Selanjutnya adalah mulai

pelaksanaan, yaitu implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat dan

Perencanaan

SIKLUS I Pelaksanaan
dan

Pengamatan

Refleksi

Penyusunan
Laporan

Perencanaan

SIKLUS II
Pelaksanaan

dan
Pengamatan
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melakukan pengamatan, yaitu mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Yang

terakhir adalah refleksi, yaitu mengingat kembali apa yang sudah dilakukan guru

dan siswa. Dari hasil refleksi digunakan untuk menemukan kelemahan yang

ditemukan pada siklus I, kemudian dilaksanakan dan diperbaiki pada siklus II

atau seterusnya sampai mencapai keberhasilan yang sudah ditetapkan, dalam

pelaksanaanya sama dengan siklus I. Setelah semua tahap selesai maka

dilaksanakan penyusunan laporan penelitian.

3. 4 Prosedur Penelitan

Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif  dan jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu

bentuk penelitian praktis yang dilaksanakan oleh guru untuk  menemukan

solusi dari permasalah yang timbul dikelasnya agar dapat meningkatkan

proses dan hasil pembelajaran dikelas (Dansa, 2007:2). Bisa juga dikatakan

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan  terhadap

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2007: 3). Penetapan

jenis pendekatan ini didasarkan pada tujuan bahwa peneliti ingin

mengambarkan kompentensi siswa dikelas, terutama gambaran tentang

peningkatan hasil belajar matematika materi bangun datar di kelas IV SD

Negeri 01 Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

Penelitian yang penulis lakukan sebanyak dua siklus. Siklus I

bertujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa terhadap hasil belajar

matematika tentang   materi bangun datar  dengan penerapan model STAD.

Setelah dilakukan refleksi siklus I tentunya akan muncul permasalahan

dalam pembelajaran di kelas, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut

perlu dilakukan pengulangan peencanaan, tindakan, pengamatan, dan

refleksi pada siklus II . Siklus II bertujuan untuk mengetahui adanya
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peningkatkan hasil belajar matematika setelah diadakan perbaikan  pada

siklus I.

3.4.1 Perencanaan Tindakan pada Siklus I

Pada tahap ini perlu dipersiapkan perencanaan yang matang agar

hasil belajar siswa memuaskan sehingga tujuan pembelajaran yang

diinginkan tercapai. Langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan

permasalahan matematika model STAD yaitu, (1) menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa, (2) menyajikan informasi pelajaran, (3)

Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok, (4) Membandingkan

kelompok belajar, (5) Evaluasi, (6) Pemberian penghargaan.

3.4.2  Implemetasi Tindakan

Pembelajaran yang dilakukan pada tahap ini, (siklus I) harus sesuai

dengan perencanaan yang telah dibuat. Tindakan yang akan dilakukan

dalam penelitian ini secara garis besar adalah (1) Guru menyampaikan

materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompentensi dasar yang akan

dicapai yaitu: memahami dan mengunakan bangun datar, (2) Guru

membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 angota,

dimana angota kelompok mempunyai kemampuan akademik yang berbeda-

beda ( tinggi, sedang, dan rendah). (3) Guru memberikan tugas kepada

kelompok berkaitan dengan materi yang telah diberikan, mendiskusikannya

secara bersama-sama , saling membantu antar kelompok lain, serta

membahas jawaban tugas yang diberiakan guru. Tujuan utamanya adalah

memastikan bahwa setiap kelompok dapat menguasai konsep dan materi.

Bahan tugas untuk kelompok dipersiapkan oleh guru agar kompentensi

dasar yang diharapkan dapat tercapai. (4) Guru memberikan tes/kuis kepada

setiap siswa secara individu,  di sini siwa menerjakan tugas secara individu.

(5) Guru memfasilitasi siswa dan membuat rangkuman, mengarahkan, dan
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memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. (6)

Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai

peningkatkan hasil belajar individual dan niali awal ke nilai kuis

selanjutnya.

3.4.3 Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap subjek

ataupun kejadian yang dilakukan dengan cara sistematis. Observasi

dilaksanakan selama proses pembelajaran berlansung. Obsevasi akan

mengulas  segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, baik

aktivitas siswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun respon

siswa terhadap penerapan pembelajaran STAD. Data pengamatan atau

observasi  diperoleh melalui berbagai cara, antara lain: aktivitas siswa

selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Aspek yang diamati pada lembar observasi adalah aktivitas siswa

mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Pada pembelajaran,

guru juga menilai lembar kerja siswa. Pada saat observasi, guru dibantu oleh

teman sejawat, teman sejawat tersebut akan mengoservasi siswa dan guru

dalam proses pembelajaran.

Pada saat melakukan observasi, guru mencatat hasil pengamatan

pada lembar observasi. Dalam hal ini diperlukan ketelitian dan kecermatan,

karena hasil observasi ini akan menjadi bahan acuan pada siklus selanjutnya

(siklus II).

Pada tabel 3.2 di bawah menjelaskan kisi-kisi observasi proses

pembelajaran, dimana terdapat  aspek yaitu; kegiatan awal pembelajaran,

kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan akhir pembelajaran, juga terdapat

beberapa indikator-indikator dan item soal, penjelasan yang lebih rinci pada

tabel di bawah ini.
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Tabel 3.2
Kisi-kisi observasi proses pembelajaran

No Aspek Indikator Nomor item
1 Pra pembelajaran

(mengkondisikan
kelas).
Kegiatan Awal.
Membuka
pembelajaran.

- Guru bertanya kepada siswa papan tulis
berbentuk apa?

- Guru : hari yang kita pelajari tentang  sifat-sifat
bangun datar

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai. Dan hasil belajar yang dicapai
setiap siswa dari kuis individu

- Guru memotivasi siswa dan menginformasikan
cara belajar yang akan ditempuh dalam proses
pembelajaran ( dengan model pembelajaran
STAD)

1, 2, 3, 4, 5, 6

2 Kegiatan Inti.
Pelaksanaan
pembelajaran
dengan model
kooperatif tipe
STAD.

- Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk
melihat kemampuan siswa dan melihat siswa
yang aktif.

- Guru menyampaikan materi/ pembelajaran yang
akan dipelajari.

- Guru membagi siswa 5 kelompok yang terdiri
dari 4-5 orang  dari orang yang berkemampuan
rendah, sedang, dan tinggi digabungkan.

- Guru membagi bahan-bahan diskusi tentang
bangun datar pada setiap kelompok.

- Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru.

- Guru memantau kerja masing-masing kelompok
dan mengarahkan siswa yang mengalami
kesulitan.

- Perwakilan kelompok maju untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru
bertindak sebagai fasilitator.

- Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan
dalam presentasi hasil kerja kelompoknya.

- Guru memberi evaluasi kepada masing-masing
siswa dan siswa mengerjakannya secara  secara
individu

- Guru mengoreksi hasil kerja kelompok siswa.
- Guru mengoreksi hasil evaluasi siswa yang

dikerjakan  secara individu
- Guru memberikan penghargaan pada kelompok

yang presentasi yang baik atau yang
mendapatkan nilai tinggi.

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum
jelas dari materi yang disampaikan.

- Guru memberikan motivasi berupa pujian kepada
siswa yang belum berhasil dalam proses
pembelajaran.

7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

3 Kegiatan Akhir.
Menutup pelajaran

- Guru membimbing siswa menyimpulkan
pembelajaran.

- Guru menutup pembelaajran  dengan
mengucapkan salam.

18, 19, 20
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3.4.4  Refleksi

Refleksi adalah kegiatan mengkaji, melihat, mempertimbangkan

hasil pembelajaran dari tindakan yang telah dilakukan. Refleksi juga

digunakan untuk mengetahui kekurangan, hambatan, dan kendala pada saat

berlangsungnya proses pembelajaran. Data yang diperoleh dapat digunakan

sebagai dasar bagi guru untuk mengevaluasi guru dan siswa selama proses

pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan tindakan pada

siklus II.

3.4.5  Perencanaan Tindakan pada Siklus II

Proses Tindakan pada Siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I.

proses tindakan siklus II dilaksankan dengan memperhatikan hasil refleksi

siklus I. Berdasarkan penjabaran kekurangan yang terjadi pada siklus I

diperbaiki pada siklus II. Pelaksanaan siklus II melakukan tahapan yang

sama dengan siklus I, yaitu : perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.

Perencanaan yang dilaksanakan pada siklus II harus lebih baik dari siklus I,

karena perencanaan siklus II tersebut merupakan penyempurnaan dari siklus

I.

Tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah perbaikan pada siklus

I, yaitu memperbaiki kesalahan, hambatan, dan melakukan pembelajaran

matematika materi bangun datar  dengan menerapkan model STAD yang

mungkin terjadi pada siklus I. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

memperhatikan saran- saran dari teman sejawat.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan  Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan

untuk mengetahui hasil belajar matematika setelah proses belajar dengan

penerapan pembelajaran model STAD. Adapun teknik non tes berupa
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lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui perubahan sikap atau

prilaku siswa setelah diadakan proses pembelajaran matematika dengan

menerapkan pembelajaran model STAD.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif

komparatif untuk data kuantitatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi

awal, nilai tes setelah siklus 1, dan nilai tes setelah siklus 2. Sedangkan

untuk data kualitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif

berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap–tiap siklus. Analisis data

terhadap hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif

berupa hasil belajar dengan cara persentase yaitu dengan

menghitung ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa

tersebut mampu mencapai skor minimal 63 dan ketuntasan klasikal

jika siswa yang memperoleh nilai 63 ini jumahnya sekitar 80 %

dari jumlah seluruh siswa dan masing-masing dihitung dengan

menggunakan rumus. Analisis tersebut dilakukan dengan

menghitung ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal dengan

rumus sebagai berikut:

Ketuntasan individual  = 100%
Ketuntasan klasikal     = 100%
Keterangan

Ketuntasan indiviual   : Jika siswa mencapai ketuntasan skor > 63

Ketuntasan klasikal : Jika > 80% dari seluruh siswa mencapai

ketuntasan skor > 63.

2. Data kualitatif diperoleh dari observasi aktivitas siswa serta guru

selama proses pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif.
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk

uraian, tabel, hubungan antar kategori, grafik, matrik, chart, dan

sejenisnya. Tetapi hal yang paling sering digunakan dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.5.2  Instrumen Pengumpulan Data

3.5.2.1 Tes

Instrumen tes terdapat beberapa aspek yang harus dikerjakan oleh

siswa setelah bekerjasama  dalam kelompok menyelesaikan soal yang

diberikan guru, yaitu : mengenal bangun yang simetris, kubus dan balok.

Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen Tes Siklus I dan II

No Standar
Kompenten
si

Kompentensi
Dasar

Indikator Nomor Item

1. 8. memahami sifat
bangun runag
sederhana dan
hubungan antar
bangun datar.

8.1 .
mengidentifikasi
kan benda-benda
dan bangun datar
simetris.

1. Mengelompokka
n bangun datar
yang simetris dan
tidak simetris

2. Ciri-ciri bangun
datar yang
simetris.

3. Dapat
menyebutkan
bangun datar
yang simetris

4. Dapat
menyebutkan
bangun datar yang
tidak simetris.

2,3,10,18,
19, 20

1, 4, 11,
15,16,17

8, 9, 12, 13,
14,

5, 6, 7

2
.

8. Memahami sifat
bangun ruang
sederhana dan
hubungan antar
bangun datar.

8.2. menentukan
jaring-jaring balok
dan kubus

1. Mendeskripsikan
balok dan kubus

2. Membedakan
sisi-sisi bangun
kubus dan
balok.

3. Menentukan
jaring-jaring
bangun ruang.

1,2,6,8,9,
13,17

3,4,5,7,10,11
,14, 15

12,16,18,
19,20
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3.5.2.2 Instrumen Nontes

Teknik pengumpulan instrumen non tes dilakuakn dengan cara

obsevasi. Observasi dilakukan  terhadap guru dan siswa  selama proses

pembelajaran. Data hasil observasi sebagai pedoman dalam melaksanakan

refleksi proses pembelajaran. Arikunto ( 2002 : 156) Dalam mengunakan

teknik observasi cara yang paling efektif  adalah melengkapi dengan  format

atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Teknik digunakan untuk

mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan peneliti  dengan

menerapkan pembelajaran model STAD.

3 . 6 Analsis Data

Setelah data terkumpul peneliti mengunakan analisis deskritif

komparatif dengan menganalisa gambaran data nilai hasil belajar siswa

kelas IV SD Negeri Kalibeji 01. Analisis tersebut melihat perolehan nilai

misalnya berapa siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 63, berapa siswa

yang mendapatkan nilai kurang dari 63, serta bagaimana hasil observasi

teman sejawat tentang pelaksanaan proses belajar mengajar baik dari

prasiklus, siklus I maupun siklus II.

Analisis data hasil observasi mengunakan analisis diskriptif

kuantitatif. Analisis kualitatif dilakaukan dengan metode alur yaitu data

dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama

proses pembelajaran. Alur yang dilalui meliputi reduksi data,  penyajian dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan,

pemusatan perhatian  pada penyederhanaan dan transformasi data yang

muncul dari catatan yang tertulis dilapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan

dalam setiap tindakan terhadap sekumpulan informasi yang memberikan

kemungkinan adanya  penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan

dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan yang
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tinggi. Dengan demikian langkah analisis data kualitatif dalam tindakan ini

dilakukan semejak tindakan –tindakan dilaksanakan.

1.6 Indikator Kerja

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan

perbaikan pembelajaran yang akan dipakai. Dengan melihat latar belakang

permasalahan dan untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan

pengunaan pembelajaran model Student Team Achievement division

(STAD)  maka dipergunakan indikator sebagai berikut:

1. ≥ 80 % dari jumlah keseluruhan kegiatan pengunaan pembelajaran

model STAD, sebagai strategi pembelajaran telah diterapkan oleh

guru minimal  dengan kategori baik.

2. Ketuntasan belajar siswa, penulis memberi target 80% dari jumlah

siswa memeproleh nilai diatas KKM (63).


