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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Mangunsari 02 di Jalan Cakra Gang 

III Banjaran Sidomukti, Kota Salatiga.  

 

3.2. Subjek penelitian 

   Subyek penelitian adalah siswa kelas 5 SD Negeri Mangunsari 02 dengan 

jumlah siswa  17 orang, yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. 

Observer terdiri dari dua orang Guru yaitu: wali kelas 5  dan yang membantu 

peneliti merekam proses pembelajaran. Karakteristik siswa di kelas ini bervariasi. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai tes awal (lihat tabel 1.1) 

 

3.3. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kolaboratif (PTK) yang 

bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif, dan spiral, bertujuan untuk melakukan 

perbaikan – perbaikan terhadap sistim, cara kerja, proses, isi, dan kompetensi atau 

situasi pembelajaran. PTK yaitu suatu kegiatan menguji cobakan suatu ide ke 

dalam praktik atau situasi nyata dalam harapan kegiatan tersebut maupun 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (Riyanto, 2001: 

223).  

 

3.4.  Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya variasi (dan 

bukan hanya satu macam), baik bentuknya, besarnya, kualitasnya, nilainya, 

warnanya, dan sebagainya (Mustikawan, 2008: 90).Variabel dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Arikunto (2006: 78), menyebutkan bahwa variabel ini dapat 

disebut juga sebagai variabel independent. Dalam penelitian ini, yang 
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menjadi variabel bebas (X) adalah model pembelajaran cooperative 

learning tipe TAI. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas.Variabel ini dapat juga disebut variabel dependent 

(Arikunto, 2006).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) 

adalah hasil belajar siswa. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dimana tipe model pembelajaran 

kooperatif ini menekankan pada peningkatan hasil belajar, dengan cara 

melakukan kerjasama dalam menyelesaikan soal yang disodorkan untuk 

diselesaikan bersama. 

b. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

Model penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

kolaboratif ini adalah model penelitian tindakan Kemmis dan Mc Taggart. 

Menurut Kemmis dan Mc Taggart model penelitian ini menggunakan sistem 

spiral refleksi diri yang dimulai dengan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Keempat tahap dari setiap siklus digambarkan pada bagan di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Model Suharsimi Arikunto 

 

Rencana tindakan dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif ini 

dilakukan dengan 2 siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2 dimana setiap siklus 

dilakukan tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit setiap 

pertemuan. Secara garis besar prosedur atau pengembangan tindakan penelitian 

dapat dilakukan melalui empat tahap yang dijabarkan di bawah ini.  

1) Tahap Perencanaan (Planning) 

Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan 

penelitian tindakan kelas yang diprakarsai seperti, penetapan entry behavior, 

pelancaran tes diagnostik untuk menspesifikasi masalah, pembuatan scenario 

 

Pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

TAI melalui media alat 

peraga. 
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pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi penelitian tindakan 

kelas, dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

2) Tahap Tindakan atau Pelaksanaan (Acting) 

Implementasi tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan digelar, 

skenario kerja perbaikan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. 

3) Tahap Observasi (Observing) 

Observasi dan Interpretasi, yaitu uraian tentang prosedur perekaman dan 

penafsiran data mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan 

perbaikan yang dirancang. 

4) Tahap Refleksi (Reflecting) 

Analisis dan Refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil 

pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan 

yang akan digelar, personil yang akan dilibatkan, serta kriteria dan rencana bagi 

tindakan daur berikutnya. 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

1. Lembar observasi: menggunakan lembar observasi untuk mengukur 

tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar materi tentang gaya. 

Adapun kisi-kisi lembar observasi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 1 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

Tahapan 

Kegiatan 

Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

Kegiatan 

pendahuluan 

Membuka 

pelajaran 

1. Mengabsensi siswa 

2. memberikan apersepsi 

3. memberikan motivasi 

kepada siswa untuk belajar 

tentang materi yang akan 

diajarkan 

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

5. Memberikan pretest 

Kegiatan inti 
Penyampaian 

materi dan 

strategi 

pembelajaran 

1. Membagi siswa dalam 

kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang secara heterogen 

2. Menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus 

3. Siswa bekerja dalam 

kelompok, namun terlebih 

dahulu belajar secara 

individu untuk memahami 

materi dan mengerjakannya 

soal secara individu 

 
Penggunaan 

model 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

1. Siswa diberikan materi 

untuk dibahas dengan 

kelompok 

2. Memberikan kesempatan 

kepada siswa 

mendiskusikan hasil belajar 

dengan kelompok. Tiap 

anggota kelompok 

mempresentasikan hasil 

kelompoknya. 

3. Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan pada 

presentasi yang dipaparkan 

kelompok 

 
Penilaian hasil 

belajar 

1. Memberikan posttest 

2. Memberikan penghargaan 

pada kelompok maupun 

individu yang aktif. 
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Kegiatan 

penutup 

Mengakhiri 

pelajaran 

1. Memberikan kesempatan 

siswa menyimpulkan hasil 

diskusi tentang materi 

2. Memberikan pemantapan 

kepada siswa. 

 

Tabel 3. 2 

Lembar Observasi  Siswa 

Tahapan 

Kegiatan 

Aspek yang 

Diamati 

Indikator 

Kegiatan 

pendahuluan 

Membuka 

pelajaran 

1. Menjawab persepsi 

2. termotivasi dan berminat 

untuk belajar tentang materi 

yang akan diajarkan 

3. Memahami tujuan 

pembelajaran 

4. Menjawab pretest 

Kegiatan inti 
Penyampaian 

materi dan 

strategi 

pembelajaran 

1. Terbagi dalam dalam 

kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang secara heterogen 

2. Menyimak pemberian 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus 

3. Bekerjasama dalam 

kelompok, namun terlebih 

dahulu belajar secara 

individu untuk memahami 

materi dan mengerjakannya 

soal secara individu 

 
Penggunaan 

model 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

1. Mendapatkan  materi untuk 

dibahas dengan kelompok 

2. Mendiskusikan hasil belajar 

dengan kelompok. Tiap 

anggota kelompok 

mempresentasikan hasil 

kelompoknya. 

3. Mendapatkan kesempatan 

pada untuk memberikan 

tanggapan pada presentasi 

yang dipaparkan kelompok 

 
Penilaian hasil 

belajar 

1. Menjawab posttest 

2. Mendapatkan penghargaan 

pada baik secara kelompok 

maupun secara individu 
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karena aktif. 

Kegiatan 

penutup 

Mengakhiri 

pelajaran 

1. Mendapatkan kesempatan 

menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Mendapatkan pemantapan 

dari guru. 

 

2. Tes tertulis. Bentuk tes isian bersifat individu.  Soal dibuat oleh peneliti dan 

disesuaikan dengan indikator yang telah dirumuskan. Digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa.  Berikut disajikan kisi-kisi soal: 

 

Tabel 3. 3 

Kisi-Kisi  Lembar Soal 

SK KD Indikator 

Item Soal 

No item 
Jmlh 

Soal 

Memahami 

hubungan 

antara gaya, 

gerak, dan 

energi serta 

fungsinya 

Mendeskripsik

an hubungan 

antara gaya, 

gerak dan 

energi melalui 

percobaab 

(gaya 

gravitasi, 

gaya gesek, 

gaya magnet) 

 Mengelompokkan 

benda-benda yang 

bersifat magnetis 

dan yang tidak 

magnetis. 

 

 Menunjukkan 

kekuatan magnet 

dalam menembus 

beberapa benda 

melalui percobaan 

 

 Memberi contoh 

penggunaan gaya 

magnet dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

 Membuat magnet 

1 – 5  

 

 

 

 

 

6 – 10  

 

 

 

 

 

 

11 – 14  

 

 

 

 

15 – 20  

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

   Menyimpulkan 

bahwa gravitasi 

menyebabkan benda 

bergerak ke bawah 

 

 Memprediksi 

seandainya tidak ada 

1 – 10  

 

 

 

 

11 – 20  

10 

 

 

 

 

10 
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gaya gravitasi di 

bumi 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

             
                   

             
    

 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) dikonfirmasikan dalam tabel kriteria 

ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

No KKM Kualifikasi 

1 ≥65 Tuntas 

2 <65 Tidak Tuntas 

Ket: KKM SDN Mangunsari 02 2012-2013  

 

Rata-rata kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Aqib, 2010: 40): 

            
  

     
 

Keterangan: 

x: Mean (rata-rata) 

 ∑x : jumlah semua nilai siswa 

 ∑n : jumlah siswa 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Kriteria penilaian dalam lembar observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru.  
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Tabel 3. 5 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

   (Poerwanti, dkk, 2008: 69) 

 

Hasil perolehan skor dianalisis dengan menggunakan analisis presentase. 

Untuk menghitung analisis presentase menggunakan rumus (Arikunto, 2002: 

246): 

    
 

 
       

Keterangan: 

P = Presentase keaktifan siswa 

F= Jumlah skor aspek yang diperoleh 

N = Jumlah skor aspek maksimal 

 

Hasil perhitungan, kemudian dikonsultasikan dengan menggunakan tabel 

kriteria deskriptif persentase yang dikelompokkan dalam 5 kategori; yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 6 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa 

Tingkat keberhasilan (%) Arti 

>80 % 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

<20% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

               (Aqib, 2010:41) 



31 

 

 

 

3.9. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 100% memiliki rata-ratan nilai 

dari  KKM yang telah ditentukan, yakni  ≥ 65. 

 


