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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Inpres 03 Yeunwaupnor untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menerapkan metode picture and picture melalui metode diskusi, dimana SD 

tersebut terletak di daerah penulis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. 

Subjek dan penelitian tindakankelas ini adalah siswa kelas IV SD Inpres 03Yenwaupnor pada 

semester I tahun pelajaran 2013/ 2014. 

  Karakteristik siswa kelas IV SD Inpres 03 Yenwaupnor dengan jumlah 20 siswa.Dan kelas 

yang dipilih penulis untuk penelitian adalah kelas IV, 20 siswa.Kebanyakan Guru di SD 

tersebut masih menggunakan pembelajaran yang konvensional dimana pembelajaran berpusat 

pada Guru. Sehingga siswa sering merasa jenuh selain proses pembelajaran dan kurangnya 

motivasi dalam belajar khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

  Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan September sampai dengan 

November 2014. Bulan September peneliti mulai mengadakan persiapan yaitu menyusun 

prosposal penelitian dan instrumennya.Pada bulan Oktober awal peneliti sudah mulai 

melaksanakan validitas instrumen yaitu soal dilanjutkan dengan melaksanakan penelitian 

tindakan kelas SiklusI. Pada bulan Oktober pertengahan peneliti melakukan tindakan kelas 

Siklus II. Setelah itu bulan November peneliti mulai membuat laporan hasil penelitian. 
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3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dan orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010:3).Dalam penelitian ini, terdapat dua vaniabel, yaitu variabel 

bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut adalah sebagai 

benikut: 

a. Variabel Bebas (X) 

   Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Sedangkan variable terikat 

merupakan variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variable bebas 

(Sugiyono, 2010:61) 

b. Variabel terikat (Y) 

 Menurut Sugiyono (2010: 61) variabel terikat adalah variabel yangdipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabelterikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar  IPA kelas IV di SD Inpres 03 Yeunwaupnor. Karena hasil belajar 

merupakan faktor penentukeberhasilan suatu pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian 
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ini dapatdiartikan sebagai hasil nilai belajar siswa setelah mendapatkan 

prosespembelajaran di kelas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.  

3.3  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus tiap siklus terdiri dan 3 

kali pertemuan dan tiap pertemuan 70 menit. Konsep pokok penelitian tindakan menurut 

Kemmis dan Mc Taggart (dalam Suharsimi Arikunto, 2010:137) terdapat empat tahap 

rencana tindakan, meliputi: perencanaan (planning), tindakan (acting) dan pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Alur dalam penelitianini sesuai dengan pendapat 

Keminis dan Mc Taggart yang disajikan dalam bagan berikut ini ; 

 

 

  

 Rincian prosedur tindakan yang akan dilaksanakan terdiri atas 2 siklus dengan tiga kali 

pertemuan tiap siklusnya,adalah sebagai berikut: 
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3.3.1  Siklus I 

A.  Perencanaan (Planning) 

  Dalam perencanaan siklus I ini, penulis menetapkan seluruh perencanaan tindakan 

yang akan dilakukan yaitu, 

a)  Identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah yang akan 

dilakukan. 

b)  Guru bersama peneliti merencanakan program pembelajaran yang akan dilakukan di 

dalam (PBM) Pembelajaran Berbasis Masalah.  

c)  Menyusun Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode 

pemberian tugas.  

d) Menyiapkan media pembelajaran dengan menggunakan picture and picture. 

e) Mengembangkan format evaluasi dan format observasi.  

B.  Pelaksanaan  (Act) 

 Pada tahap pelaksanaan siklus I ini akan dilakukan 3 kali pertemuan yang terdiri dan 2 kali 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dan 1 

kali evaluasi. Setiap proses pembelajaran terdiri dan kegiatan awal, inti dan akhir yang 

dirangkum secara umum sebagai berikut: 

a) Guru memberi salam serta memberi apersepsi dengan memberi pertanyaan yang 

mengacu pada materi yang akan disampaikan. 

b) Guru menyampaikan materi secara garis besar didalam awal pembelajaran. 

c) Guru memberikan materi picture and picture kepada Siswa. 

d) Siswa menyimak materi dan dapat menjelaskan hubungan antara struktur akar 

tumbuhan dengan fungsinya serta strucktur fungsinya. 

C. Pengamatan (Observing) 

 Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap: 

a)  Kegiatan Guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

b)  Kegiatan siswadalam hal ini pengamatan kepercayaan dirisiswaselain pembelajaran 

berlangsung. 

c)  Proses pembelajaran dengan menggunakan model 

d)  pembelajaran kooperatif tipe picture and picture melalui metode diskusi. 
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 D.  Refleksi (Reflecting) 

a) Melakukan evaluasi proses pembelajaran siklus I, menganalisis kelemahan dan 

keberhasilan setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe picture and 

picture melalui metode diskusi, kemudian mempertinibangkan langkah selanjutnya. 

b) Melakukan pengkajian pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus I berhasil. 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

e) Tahap refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dan pertinibangan tentang 

Iangkah yang akan diambil pada siklus berikutnya. 

3.3.2  Siklus II 

 Pada siklus II pun kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti pada siklus I hanya 

saja Waktu  pelaksanaan akan disesuaikan dengan lokasi Waktu yang tersedia di SD tempat 

dilakukannya penelitian. Siklus II merupakan penyempurnaan dan kelemahan dan kekurangan 

pada siklus I. 

A. Perencanaan (Plan)  

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi pada perbaikan 

pembelajaran siklus 1.  

b. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran siklus 2. 

c. Menyiapkan media pembelajaran dengan picture and picture.  

d. Mengembangkan format evaluasi dan format observasi.  

B. Tindakan (Act)  

Tindakkan yang dilakukan di dalam pembelajaran siklus 2 ini menggunakan perencanaan 

pembelajaran yang sama dengan siklus 1 tetapi di perbaiki di dalam kegiatan- kegiatan yang 

kurang maksimal pada  siklus 1,  sehingga pembelajaran dalam siklus 2 lebih baik 

pelaksanaannya dari siklus 1. 

C. Observast (Observe) 

a. Selama proses pembelajaran berlangsung pengamat (observer) mengawasi 

jalannya pembelajaran dengan cermat. 

b. Mencatat semua kejadian yang menunjukkan adanya perubahan perbaikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran siklus 2.  
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui.tingkat 

pemahaman siswa kelas 4 dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD Inpres 03 

Yenwaupnor. Setelah dilaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture 

melalui metode diskusi yaitu,  

1. Observasi 

 Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi blangko 

pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, Arikunto (2010:272).  

 Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang diterapkan Guru dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture and 

picture melalui metode diskusi serta aktivitas siswapada saat mengikuti pembelajaran. Kegiatan 

observasi ini dilakukan pada saat tindakan diterapkan di dalam kelas dan yang melakukan 

pengamatan adalah Guru kelas.Pengamat hanya perlu memberi skor pada blangko pengamatan 

sesuai keadaan yang terjadi pada saat penerapan tindakan di kelas. 

2. Tes 

 Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal. Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan diakhir kegiatan pada tiap siklus dengan 

memberikansejumlah soal tes kepada subjek penelitian. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu teknik Pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Peneliti 

menggunakan metode ini untuk memperoleh data awal tentang masiswa dan nilai hasil ulangan 

IPA siswa kelas 1 di SD Inpres 03 Yenwaupnor. 
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3.4.2  Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat 

pemahaman dan hasil belajar siswa kelas dalam mata pelajaran IPA setelah menggunakan model 

kooperatif tipe picture and picture melalui metode diskusi adalah: 

1. Lembar observasi 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Data yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran dengan model koopertif tipe picture and picture melalui metode diskusi serta 

perkembangan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

model koopertif tipe picture and picture melalui metode diskusi. Maka dan itu, lembar observasi 

dibedakan menjadi dua yaitu lembar observasi aktivitas Guru dan aktivitas siswa.Untuk lembar 

observasi aktivitas Guru digunakan rentang skor 1-4 dengan 10 item. Skor maksimal dan 

kegiatan pengamatan pembelajaran yang dirancang yaitu 76 Kriteria yang ditetapkan 

berdasarkan skor tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat “kurang” jika skor hasil pengamatan 

<19, tingkat “cukup” jika skor hasil pengamatan 19-36, tingkat “baik” jika skor hasil 

pengamatan 37-54, dan tingkat “sangat baik” jika skor hasil pengamatan 55-76. Adapun kisi-kisi 

lembar observasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Table 3.4 Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru   

M, No.  Aspek Indikator No Soal 

1.Kegiatan pra 

pembelajaran 

1. Guru mempersiapkan ruang, alat dan media 

pembelajarana 

2. Guru mempersiapkan peserta didik 

1,2  

2. Membuka pelajaran 1. Mengabsen kehadiran siswa 

2. Guru melakukan kegiatan apresiasi 

3. Gurumenyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 

3,4,5 
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3.Kegiatan inti 

pembelajaran  

1. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi 

yang akan diajarkan. 

2. Guru menjelaskan materi dengan menunjujan 

gambar-gambar yang berkaitan dengan materi.  

3. Guru membagi kedalam 5 kelompok yang 

heterogen, baik itu jenis kelamin maupun 

kemampuan akademik(satu kelompok 5-6 siswa) 

4. Guru membagikan LKS 

5. Guru memberikan penjelasan 

6. Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk 

mengerjakan LKS 

 

6,7,8,9,10,11 

No. Aspek Indikator No 

soal 

 7. Guru memastikan setiap anggota kelompok ikut serta 

dalam menyelsaikan LKS. 

8. Guru menyusuh beberapa kelompok untuk maju kedepan 

mempersentasikan hasil kerjanya. 

9. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi 

hasil dari kelompok yang persentasi. 

10. Guru membahas hasil ekspolaso dan elaborasi peserta 

diddik. 

11. Guru member motivasi kepada peserta didik yang atau 

belum berpartisipasi aktif 

 

12,13, 

14, 

15,16 

4 Menutup pembelajaraan 1. Guru member kesempatan lepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belumjelas 

17 
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 Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi Guru diatas sesuia dengan standar 

proses dan sintaks model kooperastif tipe picture and picture memlalui metode diskusi. 

Tabel 3.5. Kisi-kisi Observasi Aktivasi Siwa 

No. Aspek Indiskator No soal 

1 Pra Pembelajaran 

 

1. Siswa duduk rapi di tempat 

duduk masing-masing 

2. Siswa mengeluarkan buku 

pelajaran IPA 

1 

 

 

2 

  

2 kegiatan Awal 1. Ketua kelas untuk memimpin 

doa. 

2. Siswa menjawabsalam dari 

Guru dan mendengarkan absen 

darii gur 

3. Siswa memperhatikan 

materiyang diperkenalkan oleh 

Guru. 

4. Siswa siap menerima pelajaran 

IPA. 

5. Siswa mendengarkan penjelasan 

Guru tentang langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe 

picture and picture. 

6. Siwa dan Guru membahas 

singkat tetntang materi yang 

telah dipelajari. 

3,4,5,6,7,8 

2. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran 

3. Guru melakukan evaluasi pembelajaran 

 

18 

 

19 
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3 Kegiatan Inti 1. Siwa menjawab yang 

diberikan Guru 

2. Siswa mendengarkan mater 

dan menyimak gambar-

gambar yang diberikan 

3. Siswa maju kedepan 

menjelaskan gambar yang 

diberkan 

4. Siswa maju kedepan untuk 

menGurutkan/menjodohkan 

gambar 

5. Siswa bersa dalam kelompok 

secra acak, setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa 

6. Siswa melakukan diskusi 

kelompok dengan bimbingan 

Guru 

7. Siwa mempersentasikan hasil 

dikusi kelompok dengan 

bimbingan Guru 

8. Siswa lain yang tidak masuk 

kelompok persentasi 

bertanya atau menanggapi 

hasil dari kelompok yang 

persentasi. 

9. Siswa menjawab pertanyan 

Guru. 

10. Siswa bertanya kepada Guru 

pada kesempatan yang 

diberikan Guru 

11. Siswa melakukan refleksi 

pembelajaran 

  

910,11, 

12,13,14 

,15,16,1 

7,18,19 

 

 

 

 

4 Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan Guru membuat 

kesimpulan tetntang hasil 

pembelajaran yang telah 

dipelajari 

20 
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2. Siswa mengerjakan soal 

evakuasi untu dikerkjakan 

secra individual. 

3. Sisawa dan Guru mengakhiri 

pembeljara 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi aktivitas Guru diatas sesuaidengan 

standar proses dan sintaks model kooperatif tipe picture and picture melaluimetode diskusi. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Standar  

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

 

Indikator 

Memahami hubungan 

antara struktur bagian 

tumbuhan dengan 

fungsinya. 

 

SIKLUS I 

Menjelaskan hubungan 

antara struktur akar 

tumbuhan dengan fungsinya 

-  Menyebutkan fungsi akar 

bagi tumbuhan. 

-   Menyebutkan bagian-

bagian akar dan fungsinya. 

 SIKLUS II 

Menjelaskan hubungan 

antara struktur batang 

tumbuhan dengan 

fungsinya. 

Menyebutkan jenis-jenis 

akar. 

-   Menjelaskan hubungan 

antara struktur akar dengan 

fungsinya 

 

 

 

 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Kesukaran Soal 

 Menurut Arikunto (2010:207-210), soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sulit.Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa 

dan tidak bersemangat. Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah: 

P =  B-J
s
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Keterangan: 

P  =  indeks kesukaran 

B  =  banyaknya siswa yang menjawabsoal dengan benar 

Js  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria tingkat kesukaran soal: 

P : 0,00 — 0,30 adalah soal sukar 

F: 0,30 — 0,70 adalah soal sedang 

F: 0,70 — 1,00 adalah soal mudah 

 

3.5.2  Uji Validitas Reliabilitas Instrumen 

 Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen tiap item 

soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran menggunakan 

media powerpoint. Untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas 

uji coba. 

 Menurut Sudjana, (2008:12) validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap 

konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilaiapa yang seharusnya dinilai. 

 Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada (corrected item-total 

correlation). Selanjutnya untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak digunakan 

pedoman Azwar (1999) dalam (Dwi Priyatno, 20 10:90) mengatakan bahwa semua item yang 

mencapai koefisien korelasi minimall 0,2 daya pembedaannya dianggap memuaskan. Tetapi 

Azwar  mengatakan bahwa bila jumlah item belum mencukupi, kita bisa menurunkan sedikit 

batas kriteria 0,30 menjadi 0,25. Tetapi menurunkan batas kriteria di bahwa 0,20 sangat tidak 

disarankan. 

 Reliabilitas dapat diartikan sejauh mana instrumen dapat diandalkan (Azwar, 2000). Uji 

reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan teknik alpha yangdikembangkan oleh george 
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dan mallery: 1955 (Arunita, 2009:30) untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a 0,7 : tidak dapat diterima 

0,7<a < 0,8 : dapat diterima 

0,8<a 0,9 : reliabilitas bagus 

a> 0,9 : reliabilitas memuaskan. 

 

3.5.3  Analisis Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Langkah pertama dalam 

proses pengolahan hasil belajar adalah penskoran dan data mentah berdasarkan hasil belajar 

siswa baik pada pre tes maupun post tes. Penskoran adalah proses pengubahan jawaban-jawaban 

soal tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil penilaian tersebut selanjutnya diubah menjadi 

nilai-nilai untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai hasil belajar siswadalam 

pembelajaran IPA.Dalam penelitian ini menghitung nilai dan setiap siswa dan menghitung rata-

rata dan seluruh siswa atau kelas IV. 

1. Rumus menghitung nilai adalah sebagai berikut.  

 

Keterangan: 

N : nilai 

2. Rumus menghitung rata-rata nilai siswa adalah sebagai berikut. 

Keterangan: 

 =  rata-rata hitung 

x  = jumlahnilai semua siswa 

N  = jumlah siswa 
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Setelah diperoleh besarnya nilai rata-rata hitung atau mean dan skor-skor tes 

yang bersangkutan, selanjutnya dikonversi atau diubah menjadi nilai standar. Pengubahan 

skor mentah hasil tes menjadi nilai standar berskala lima atau limahuruf, menggunakan 

patokan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkandalam bentuk persentase. Adapun rumus 

persentase tersebut adalah sebagai benkut: 

 

 

Keterangan: 

 =  jumlah frekuensi yang muncul 

N  = jumlah total siswa 

P  =  presentase ketuntasan 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan 

ke dalam 2 kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

 

 

 

b)  Soal tes tertulis 
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 Soal tes yang diberikan adalah soal test tertulis yang berbentuk pilihan ganda jumlah 

padasiklus I 15 soal dan padasiklus II 15 soal yang digunakan untukmengetahui tingkat 

pemahaman siswa thiam pembelajaran. Tes ini diberikan diakhir pertemuan siklus. Adapun kisi-

kisi soal dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

3.5.4 Analisa Data Kualitatif 

   Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data observasi dari hasil observasi dan refleksi 

dari tiap-tiap siklus Data kualitatif yang diperoleh dari observasi Guru selama proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung dengan cara deskriptif, dan data ini hanya bersifat 

sebagai data pendukung. Data observasi menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai 

antara (4, 3, 2, 1) untuk penilaian keterlaksanaan Guru dalam pembelajaran yang berarti angka 4 

= baik sekali, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang (Sudjana, 2006:77-78) dengan cara memberi 

centang () pada kolom skala nilai setalah itu semua nilai dihitung dengan rumus, Kemudian 

skala tersebut dikonversikan dengan rentang seratus untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan Guru peneliti. Konversi keterlaksanaan pembelajaran Guru dapat dilihat dalam 

table 3.9 

 

 

 

 

Tabel 3.9 Konversi nilai keterlaksanaan pembelajaran oleh Guru 
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Nilai Keterangan 

90-100 Baik Sekali 

70-89 Baik 

50-69 Cukup Baik 

30-49 Kurang  

10-29 Kurang sekali 

 

3.5.5. Indikator Kerja 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini dengan penerapan metode picture and picture 

melalui metode diskusi dapat berhasil apabila 75% siswa mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) ≥ 70. 

 


