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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karekteristik Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo yang 

diteliti adalah matematika dengan materi bilangan bulat. Penelitian ini dilaksanakan selama 

3 bulan yaitu bulan Juli-September 2013. Satu bulan tahap perencanaan, satu bulan tahap 

pelaksanaan/ tindakan dan satu bulan tahap penyusunan laporan. Pada tahap 

pelaksanaan terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan II. Siklus I dilaksanakan pada bulan 

Agustus dan siklus II dilaksanakan pada bulan September dengan materi bilangan bulat. 

Untuk lebih mudahnya maka dibuat tabel waktu penelitian. 

Alokasi Waktu Penelitian 

No Uraian Kegiatan Bulan 

Jul. Agt.. Sep. Okt. Ket. 

1 Menyusun Proposal PTK      

2 Menyusun instrumen penelitian      

3. Pengumpulan data dengan melakukan 

tindakan 

     

 a. Siklus 1      

 b. Siklus 2      

4. Analisis Data      

5. Pembahasan Diskusi      

 Menyusun Laporan Hasil Penelitian      

Desa Jumo terletak di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, merupakan  

desa tertinggal yang terletak di pinggir hutan yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai buruh tani dan para pemudanya banyak yang bekerja sebagai buruh 

tani dan pengambil hasil hutan.Dari mata pencaharian mereka yang seperti itu maka 

setatus sosial mereka masih terbelakang,sehingga dalam pendidikannyapun mereka juga 

masih terbelakang. Hal ini  menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya pendidikan di 

Kelas 4 SD Negeri 3 Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, terdiri dari 21 
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siswa meliputi 11 siswa putra dan10 siswa putri. Kemampuan siswa pada umumnya lebih 

rendah dibandingkan dengan SD lainnya. Banyak di antara siswa yang membantu 

orangtuanya bekerja untuk mememenuhi kebutuhan sehari=hari jadi tidak ada waktu luang 

untuk  belajar sehingga putra putri mereka tidak dapat belajar secara maksimal sehingga 

mengakibatkan hasil belajar matematika rendah. 

3.2 Variabel  dan Definisi Operasional 

Arikunto (2002: 96) mendifinisikan variabel merupakan segala sesuatu yang akan 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jadi, variabel penelitian merupakan suatu yang 

menjadi objek pengamatan dalam penelitian. 

3.2.1. Jenis Variabel 

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau independen dan 

variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Variabel independen/ bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel 

 independen/ variabel bebasnya adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe    

STAD dengan menggunakan media kongkrit (X). 

b) Variabel dependen/ terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi  atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat/ variabel 

dependennya dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika pada siswa 

kelas 4 SD Negeri 3 Jumo (Y). 

3.2.2. Hubungan antar Variabel 

Variabel X mempengaruhi variabel Y yang artinya pembelajaran kooperatif Tipe 

STAD sebagai variabel bebas (X) mempengaruhi hasil belajar matematika  siswa kelas 4 

SD Negeri 3  Jumo  pada materi pokok operasi bilangan bulat sebagai variabel terikat (Y). 

3.2.3. Difinisi Operasional Variabel 

(1)  Pembelajaran kooperatif Tipe STAD Indikator yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD pada penelitian ini antara lain: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 
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c. Memotivasi siswa. 

d. Dengan pembelajaran kooperatif Tipe STAD guru menyajikan informasi pada 

siswa. 

e. Mengelompokkan siswa. 

f. Guru memotivasi dan memfasilitasi kerja siswa untuk membahas pembelajara    

dalam kelompok-kelompok belajar. 

g. Dengan memanfaatkan media kongkrit siswa membahas lembar kerja kelompok. 

h. Memberikan evaluasi/kuis hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan secara individu. 

i. Bersama-sama siswa membuat rangkuman terhadap materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

j. Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya 

(2)     Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau 

kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa 

sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik 

lagi. Indikator yang diteliti adalah hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 3  

Jumo, yaitu: 

a) Mampu menjelaskan tentang materi bilangan bulat. 

b) Mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi operasi bilangan bulat. 

c) Mampu menyelesaikan soal tentang pemecahan masalah yang berhubungan 

dengan bulat. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, maka diadakan identifikasi masalah yang 

berhubungan dengan materi bilangan bulat. Setelah itu, peneliti menyusun perangkat 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi tersebut disesuaikan dengan KTSP . 

Penelitian ini dirancang dalam dua siklus. Setiap siklus ada empat tahapan yaitu  
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Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Acting), Observasi (Observing), dan Refleksi 

(Reflecting) terhadap pelaksanaan. Langkah-langkah dilakukan antara lain: 

        Siklus I 

1) Perencanaan 

(1) Menyusun rencana pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi bilangan 

bulat. 

(2) Menyiapkan peralatan pembelajaran. 

(3) Menyiapkan lembar observasi kinerja guru dan aktivitas belajar siswa untuk 

mengamati kegiatan situasi dan kondisi selama proses belajar mengajar  

berlangsung. 

(4) Menyiapkan soal evaluasi tentang materi  bilangan bulat. 

(5) Menyiapkan soal perbaikan dan pengayaan dengan materi  bilangan bulat. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan siklus 1 dilakukan selama tiga kali pertemuan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(2) Mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

(3) Memotivasi siswa. 

(4) Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD  menyajikan 

materi kepada siswa. 

(5) Mengelompokkan siswa. 

(6) Guru memotivasi dan memfasilitasi kerja siswa untuk membahas 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. 

(7) Siswa membahas lembar kerja kelompok. 

(8) Memberikan evaluasi/kuis hasil belajar tentang materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan secara individu. 

(9) Bersama-sama siswa membuat rangkuman terhadap materi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(10) Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya. 
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3) Observasi 

Observasi pada setiap siklus 1 diamati satu orang observer. Observasi pada 

penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan mengajar guru dengan pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD yang dilakukan peneliti dan aktivitas belajar siswa pada 

setiap pertemuan. 

4) Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes akhir siklus 1. Refleksi 

pada siklus 1 dilaksanakan segera setelah tahap implementasi/ tindakan dan 

observasi selesai. Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data hasil 

evaluasi siswa maupun hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru dan 

siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil tes pada siklus 1, jika sudah 

memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian dihentikan 

dan jika belum memenuhi indikator penelitian dilanjutkan ke siklus 2. Hasil refleksi 

juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan merencanakan tindakan pada 

siklus 2. 

Siklus 2 

1) Perencanaan 

(1) Menyusun rencana pembelajaran kooperatif Tipe STAD dengan materi 

bilangan bulat sesuai dengan hasil refleksi siklus 1. 

(2) Menyiapkan peralatan pembelajaran. 

(3) Menyiapkan lembar observasi kinerja guru dan aktivitas belajar siswa untuk    

mengamati kegiatan situasi dan kondisi selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

(4) Menyiapkan soal evaluasi dengan materi  bilangan bulat. 

(5) Menyiapkan soal perbaikan dan pengayaan dengan materi bilangan bulat. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan siklus 2 dilakukan selama tiga kali pertemuan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(2) Mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 
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(3) Memotivasi siswa. 

(4) Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD  dapat menyajikan 

materi  kepada siswa. 

(5) Mengelompokkan siswa. 

(6) Guru memotivasi dan memfasilitasi kerja siswa untuk membahas pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok belajar. 

(7) Dengan memanfaatkan media kongkrit siswa membahas lembar kerja 

kelompok. 

(8) Memberikan evaluasi/kuis hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan secara individu. 

(9) Bersama-sama siswa membuat rangkuman terhadap materi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

(10) Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai   

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya. 

3) Observasi 

Observasi pada setiap siklus 2 diamati satu orang observer. Observasi pada 

penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan mengajar guru dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang dilakukan peneliti dan aktivitas belajar siswa pada 

setiap pertemuan. 

4) Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan hasil tes. Pada siklus 2 ini 

diharapkan dapat memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan sehingga 

hasil belajar matematika pada materi  bilangan bulat, siswa kelas 4 SD Negeri 3 

Jumo meningkat. 

3.4  Teknik dan Alat  Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data kuantitatif yaitu hasil belajar siswa melalui tes tertulis pra siklus, siklus 1 dan 

siklus 2. 

b. Data kualitatif yaitu hasil penilaian pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

penilaian kinerja guru dalam pembelajaran kooperatif Tipe STAD . 
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3.4.2 Cara Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan pemberian gambar berupa media kongkrit. 

b. Tes Tertulis 

Tes digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang hasil belajar 

siswa tentang operasi bilangan bulat pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo 

setelah diadakan tindakan dengan menggunakan media kongkrit dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3.4.3 Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini: 

(1) Lembar Observasi 

Observasi dilakukan dengan observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan 

yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam domain objek 

yang diamati. Adapun kisi-kisi pembelajaran kooperatif Tipe STAD dapat dilihat 

pada Tabel 2 di bawah ini: 

Kisi-kisi intrumen penilaian pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Indikator Item No Item 

1.   Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

2.   Mengomunikasikan 
kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 

3.  Memotivasi siswa. 

4. Dengan menggunakan media 
kongkrit dapat menyajikan 
informasi kepada siswa. 

5. Mengelompokkan siswa. 

6. Guru memotivasi dan 
memfasilitasi kerja siswa untuk 
membahas pembelajaran 
dalam kelompok-kelompok 

(1)  Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan diajarkan. 

(2)  Mengomunikasikan kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 

 

(3)   Memotivasi siswa. 

(4)   Dengan menggunakan media 
kongkrit dapat menyajikan informasi 
kepada siswa. 

(5)   Mengelompokkan siswa. 

(6)  Guru memotivasi dan memfasilitasi 
kerja siswa untuk membahas 
pembelajaran dalam kelompok-

1 
 

2 
  
 
       
     3 

      4 

 

 
5 

      6 
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belajar dengan memanfaatkan 
media kongkrit. 

7. Dengan memanfaatkan media 
kongkrit  siswa membahas 
lembar kerja kelompok. 

8. Memberikan evaluasi/kuis 
hasil belajar tentang materi 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan secara individu. 

9. Bersama-sama siswa 
membuat rangkuman terhadap 
materi pembelajaran yang 
telah dilaksanakan. 

10. Guru memberi penghargaan 
kepada   kelompok 
berdasarkan perolehan nilai 
peningkatan hasil belajar 

 

kelompok  belajar dengan 
memanfaatkan media kongkrit. 

(7)  Dengan memanfaatkan media 
kongkrit siswa membahas lembar kerja 
kelompok. 

(8)   Memberikan evaluasi/kuis hasil 
belajar tentang materi pembelajaran 
yang telah dilaksanakan secara 
individu. 

(9)  Bersama-sama siswa membuat 
rangkuman terhadap materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

(10) Guru memberi penghargaan 
kepada kelompok berdasarkan 
perolehan nilai peningkatan hasil 
belajar individual dari nilai awal ke nilai 
kuis berikutnya. 

(11) Guru memberikan refleksi dengan 
cara menunjuk siswa secara acak 
untuk mengomunikasikan 
pengalamannya selama diskusi 
kelompok dan selama menyelesaikan 
kuis secara individual. 

(12) Guru melakukan tindak lanjut 

 
 
 
7 
 

  
 8 

 
 
 
9 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
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Data hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru dengan menerapkan 

metode kooperatif Tipe STAD dalam pembelajaran dinilai dengan rumus di bawah 

ini: 

Nilai =		
∑ ����	����	���������	

∑ ����	��������
× 100%   (Depdiknas, 2003) 

Dengan kriteria nilai :       > 86 %      = Baik sekali 

                                       70 – 85 %   = Baik 

                                       55 – 69 %   = Cukup Baik 

                                          < 54 %     = Kurang  

(2) Tes Tertulis 

Tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan peneliti dalam melakukan tindakan 

yang dilihat dari hasil belajar siswa sebelum dan sesudah tindakan. Adapun kisi-

kisi soal dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 
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Kisi-kisi intrumen penilaian pembelajaran matematika  

Standar komptensi Kompetensi dasar Indikator Nomor Item 

Menjumlahkan dan 

mengurangkan 

bilangan bulat 

Membandingkan dan 

mengurutkan bilangan 

bulat 

 

 

Operasi hitung 

campuran. 

SIKLUS 1 

1. Mampu mengurutkan bilangan bulat. 

2. Mampu menjumlahkan bilangan bulat. 

3. Mampu mengurangkan bilangan bulat. 

 

SIKLUS 2 

1. Mampu menyelesaikan soal operasi hitung 

campuran. 

 

 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10 

11,12,13,14,15. 

 

1,2,3,4,5,6 

7,8,9,10 

 

a. Data hasil tes 

Penilaian hasil belajar siswa dapat dicari dengan rumus di bawah ini: 

Nilai	 = 	
∑ 	����	����	���������	�����

∑����	��������
× 100%    (Depdiknas 2003)  

Nilai	ketuntasan	belajar = 	
∑ 	siswa	yang	tuntas

∑ jumlah	siswa
× 100% 

Dengan kriteria nilai :        > 90%      = Baik sekali 

                                        80 – 89%   = Baik 

                                        70 – 79%   = Cukup Baik 

    60 – 69% = Kurang 

                                        < 59 %     = Sangat Kurang 

 

3.5  Teknik Analisi Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan 

deskriptif komparatif untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dalam 

bentuk kata atau penjelasan yaitu data deskriptif kualitatif dan dalam bentuk angka yaitu 
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data kuantitatif. Data deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media kongkrit yang dilakukan 

oleh guru terhadap siswa (kegiatan guru dan siswa), sedangkan untuk keperluan data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa setiap akhir pertemuan, dihitung: persentase dari 

jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas belajar.  

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan menerapkan 

metode kooperatif  Tipe STAD dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pemahaman materi pembelajaran Matematika sehingga ketuntasan hasil 

belajar siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo dapat meningkat.  

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat 

dilihat dari: 

1. Kegiatan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dilakukan oleh guru ≥ 80% dilaksanakan dalam pembelajaran dan nilai hasil belajar 

mencapai ≥ 65 ( KKM ). 

2. Meningkatnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika dengan ketuntasan 

klasikal minimal 80% dari jumlah siswa dengan rata-rata hasil belajarnya 70. 

 


