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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N Mangunsari 05 yang 

direncanakan terlaksana pada semester II tahun 2013, karena harus 

disesuaikan dengan alokasi waktu pembelajaran IPA pada murid kelas V SD 

Negeri Mangunsari 05 sendiri sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak 

mengganggu jadwal pembelajaran lain. Penelitian dilaksanakan pada saat 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam berlangsung tentang sifat-sifat 

cahaya. 

 

3.2  Subyek penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah murid kelas V SDN Mangunsari 05 

dengan jumlah keseluruhan 46 orang orang, yang terdiri dari 21 orang laki-

laki dan 25 orang perempuan.  

 

3.3  Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau 

objek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Kata 

“variabel” berasal dari bahasa inggris variable dengan arti “ubahan”, “faktor 

tak tetap’, atau gejala yang dapat diubah-ubah (Sugyono, 2010 :60,61). 

Selanjutnya Kidder (dalam sugyono 2010:61), menyatakan bahwa variable 

adalah suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik 

kesimpulan darinya. 

Berdasarkan pengertian di atas sugyono (2010:61), merumuskan, 

bahwa variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari diri 

seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya.  
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1. Nilai hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran 

koperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) 

2. Proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team Achievement Division)  

 

3.4. Desain Penelitian  

Karena Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka 

pelaksanaannya dilakukan dengan cara bersiklus. Tiap siklus dilakukan 

perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Penelitian model kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division) didesain dengan minimal dua siklus kegiatan, dimana pada siklus I 

terdiri dari 2 x tatap muka, sedangkan siklus II juga terdiri dari 2 x tatap 

muka. Standar kompetensi yang diajarkan adalah: Menerapkan sifat-sifat 

cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model. Pada siklus I, 

kompetensi dasar yang diberikan adalah mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya, 

dan pada siklus II komptensi dasar yang diberikan adalah membuat suatu 

karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 

Penelitian tindakan ini direncanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri 

dari 2 kali pertemuan. Adapun langkah-langkah pada siklus penelitian ini 

adalah:  

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

a)   Pada siklus I kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

    1) Perencanaan; kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu: 

  a) Membuat skenario pembelajaran berupa rancangan perbaikan 

pembelajaran (RPP). 

  b) Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi 

belajar mengajar di kelas ketika melakukan penelitian tindakan 
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    c) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk siklus I 

  d) Menyiapkan alat bantu mengajar yang diperlukan dalam rangka 

membantu siswa memahami konsep-konsep IPA khususnya pada 

materi pokok Sifat-sifat Cahaya dengan baik. 

   e) Mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi IPA 

khususnya pada materi pokok Sifat-Sifat Cahaya telah dikuasai 

siswa. 

      f) Menyiapkan jurnal. 

   2) Pelaksanaan tindakan; kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini 

adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang telah dibuat. 

   3) Observasi dan evaluasi; pada tahap ini dilaksanakan observasi 

terhadap pelaksanaan tindakan dan melakukan evaluasi. 

4) Refleksi; hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi 

dikumpulkan serta dianalisis dalam tahap ini kelemahan-kelemahan 

atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus akan diperbaiki 

pada siklus berikutnya. 

 

b)   Pada siklus II kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

      1)   Perencanaan; kegiatan pada tahap ini meliputi: 

   a. Menetapkan, merumuskan kenggulan dan kelemahan yang 

ditemukan   pada siklus I. 

   b. Meninjau kembali skenario pembelajaran berupa rencana 

perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus II. 

            c. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk siklus II. 

  d. Menyusun alat evaluasi berupa tes hasil belajar, lembar observasi 

aktivitas siswa pada proses pembelajaran dan lembar observasi 

kemampuan pengelolaan pengajaran guru dalam menerapkan 

pembelajaran 
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       2) Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah 

melaksanakan skenario pembelajaran yang telah dibuat. 

       3) Observasi dan evaluasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dan melakukan evaluasi.   

4) Refleksi 

Hasil yang diperoleh dari tahap observasi dan evaluasi 

dikumpulkan serta dianalisis dalam tahap ini untuk mengetahui 

apakah kegiatan yang telah direncanakan telah terlaksana dengan 

baik. Selain itu, kegiatan refleksi ini juga bertujuan untuk 

menganalisis data pada akhir siklus. 

 

3.5. Sumber, Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

1. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. 

2. Jenis data: jenis data yang didapatkan adalah data kualitatif yang diperoleh 

dari lembar observasi dan data kuantitatif yang diperoleh dari tes hasil 

belajar. 

3. Teknik Pengambilan Data 

a) Data mengenai aktivitas siswa dan guru diambil dengan menggunakan 

lembar observasi. 

Observasi 

 Untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa dilakukan 

teknik observasi. Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan 

penilaian melalui pengisian lembar aktivitas siswa dan kegiatan 

mengajar guru pada setiap pertemuan. Observasi  dilakukan di kelas V 

SDN Mangunsari 05 Salatiga oleh peneliti sebagai teman sejawat guru. 

Untuk kisi-kisi lembar observasi dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah 

ini: 
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Tabel 3.1 
 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru  

 

No  Aspek yang di amati Indikator  No. Item 

1 Membuka Pelajaran a. Persiapan dan kesiapan 

b. Apersepsi  

c. Menyampaikan 

tujuan/konsep/tema pembelajaran 

1, 2, 3, 4, 

5 

 

2 Menjelaskan metode 

pembelajaran STAD 

(Student Teams 

Achievement 

Division) 

a. Menyampaikan materi dan 

melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan RPP. 

b. Mengaitkan dengan pelajaran 

dengan masalah yang akan di 

teliti. 

c. Menyampaikan masalah yang 
akan dipecahkan. 

d. Memotivasi siswa/merumuskan 

masalah. 

6, 7, 8, 9, 

10  

3 Penerapan Metode 

pembelajaran STAD 

(Student Teams 

Achievement 

Division)  

a. Pembentukan kelompok. 

b. Membimbing dan mengamati 

siswa dalam menemukan 

pemecahan masalah yang 

dikemukan. 

c. Membimbing siswa dalam 

membuat kesimpulan sementara. 

11, 12, 13, 

14, 15,  

4 Kegiatan siswa a. Menunjuk salah satu siswa 

bertugas mencatat hasil 

percobaan atau pengamatan 
dalam kelompoknya. 

b. Meminta siswa 

mempresentasikan hasil 

percobaan/pengamatan dalam 

tiap kelompok. 

c. Memberi umpan balik setelah 

siswa presentasi. 

16,17  

5 Menutup Pelajaran a. Pelaporan/pengumpulan kegiatan 

siswa. 

b. Membimbing siswa dalam 

menarik kesimpulan pelajaran. 

c. Memberikan evaluasi belajar 

dengan soal tes formatif 
d. Mengingatkan siswa untuk 

belajar di rumah. 

18, 19, 20 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

 

No  Aspek yang di amati Indikator  No. 

Item 

1 Pembukaan Pelajaran • Kesiapan dalam alat tulis untuk 

mengikuti pembelajaran. 

• Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru. 

1, 2 

 

2 Kegiatan siswa 

 

• Keaktifan dalam berdiskusi untuk 

memahami/memecahkan masalah 

yang diberikan. 

• Disiplin/ketepatan menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

• Kerja sama dalam kelompok  sesuai 
dengan instruksi. 

• Keberanian  menyajikan hasil 

diskusi kelompok. 

• Saling menghargai antar sesama. 

• Merangkum kesimpulan sementara. 

3, 4, 5, 

6, 7 

3 Penyampaian Hasil 

Percobaan atau 

Pengamatan 

• Mempresentasikan hasil 

percobaan/pengamatan dalam tiap 

kelompok. 

• Menanggapi hasil 
percobaan/pengamatan temannya. 

8, 9, 10 

4 Menutup Pelajaran • Pelaporan/pengumpulan kegiatan 

siswa. 

• Membimbing siswa dalam menarik 

kesimpulan pelajaran. 

• Mengisi soal evaluasi yang 

diberikan guru dengan sungguh-

sungguh. 

• Mengingatkan siswa untuk belajar 

di rumah. 

11, 12 

 

 

 

 

 

b) Data mengenai hasil belajar siswa diambil dengan menggunakan tes 

hasil belajar. 

  Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

proses belajar mengajar yang dilakukan pada akhir kegiatan tiap-tiap 

siklus (post tes) dengan memberikan sejumlah soal tes kepada subjek 

penelitian. Dalam pengumpulan data alat yang digunakan berupa soal 

test sesuai dengan materi. Untuk kisi-kisi soal evaluasi siklus I dan 

siklus II dapat di lihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 di bawah ini: 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Evaluasi Siklus 1 
 

 

SK 

 

KD 

 

Indikator 

Item Soal 

No Item 

PG, ES 

Jumlah 

Item 

6.  
Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 
kegiatan 

membuat 

suatu karya 
atau model.  

6.1 
Mendeskrip

sikan sifat-

sifat cahaya  

6.1.1 
 Menjelaskan  sifat-sifat 

cahaya dan hubungannya 

dengan penglihatan 

 

6.1.2  

Membedakan berbagai 

warna 

6.1.3. 

 Menerapkan penggunaan 

cahaya dalam berbagai 

alat optic 

 
1, 2, 3, 

11, 12 

 

 
 

8, 9,10 

 
 

 

 

4, 5, 6, 7 

 
5 

 

 

 
 

3 

 
 

 

 

4 
 

 

… 

 
TOTAL ITEM 

 
12 
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Evaluasi Siklus 2 

 
 

 
SK 

 

 
KD 

 

 
Indikator 

Item Soal 

No Item 

PG, ES 

Jumlah 

Item 

6. 
Penerapkan 

sifat-sifat 

cahaya melalui 

kegiatan 
membuat suatu 

karya atau 

model. 

6.1 
Mendeskripsi

kan sifat-sifat 

cahaya 

 

6.1.1 

Menjelaskan  sifat-sifat 

cahaya dan hubungannya 

dengan penglihatan 

6.1.2 

Membedakan berbagai 

warna 

6.1.3 

Menerapkan penggunaan 

cahaya dalam berbagai 

alat optic 

 
 

1,3,4,6, 

11, 12,13 

 
 

 

5,9,10,2  
 

 

 

7,8,14,15,
16,17,18, 

19,20 

 

 
 

7 

 

 
 

 

4 
 

 

 

9 

 

TOTAL ITEM 

 

20 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Adapun langkah dalam menganalisa hasil belajar siswa sebagai berikut: 

a. Membuat tabulasi data. 

b. Menentukan hasil belajar siswa dengan rumus:   

c. Menentukan nilai minimum dan nilai maksimum.  

d. Menentukan nilai rata-rata hasil belajar menggunakan rumus: 

            Nilai rata-rata (Sudjana, 2000).        

Sedangkan data hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa melalui 

lembar observasi diolah secara manual kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif 

 

3.7. Indikator Kinerja 

Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu sebagai 

berikut:  
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1. Indikator proses: yaitu meningkatnya aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran dengan indikator keberhasilan ≥ 85%. 

2. Indikator hasil belajar: yaitu meningkatnya hasil belajar siswa pada 

     materi pokok Sifat-sifat Cahaya dengan indikator keberhasilan yaitu 

minimal 75% siswa telah memenuhi nilai ≥ 65. Hal ini merupakan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh SD N Mangunsari 05 

Salatiga. 

 


