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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian 

Model penelitian yang dilakukan penulis menggunakan model 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Suharsimi Arikunto et.al. 

(2010:58) mengemukakan bahwa: “Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelasnya”. Pada intinya PTK 

terfokus pada kelas atau pada proses belajar-mengajar yang terjadi dikelas. 

Ditetapkan PTK merupakan upaya kolaborasi antara guru, peneliti, dan siswa 

guna mengadakan perubahan dan perbaikan pada proses pembelajaran.  

PTK mempunyai banyak model sehingga peneliti dapat memiliki salah 

satu model yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam pemilihan model 

tidak ada pertimbangan baku dan peneliti dapat memilih salah satu model 

yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Satu hal yang perlu diperhatikan 

bahwa, seorang peneliti dapat menggunakan lebih dari satu model. Peneliti 

melakukan hal ini dalam rangka membandingkan antara model yang satu 

dengan model yang lain dan mencari model mana yang paling efisien  dengan 

hasil paling efektif. 

Adapun model PTK yang dipilih adalah model Kemmis dan Mc 

Taggart dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa model ini cukup 

sederhana, sehingga mudah dipahami untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, model Kemmis dan Mc Taggart merupakan 

jenis model PTK yang paling banyak dikenal. Prosedur yang dilaksanakan 

dalam penelitian PTK ini berbentuk siklus yang akan berlangsung lebih dari 

satu siklus tergantung dari tingkat keberhasilan dari target (siswa) yang akan 

dicapai, dimana setiap siklus bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu 

pertemuan. 
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Adapun jumlah siklus yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini 

terdiri dari 2 siklus., dengan tahapan penelitian tindakan kelas ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

RencanaUmum 

                  Refleksi 1 

 

Pembelajaran 1  

     dan Observasi 1    

Perbaikan Rencana 

Refleksi 2  

 

Pembelajaran 2 

             dan Observasi 2  

                                                                                    Keputusan 

 

 

 

 

 

 

B. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

a. Guru 

        Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah guru 

kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya Kabupaten Ciamis.  Pendidikan 

terakhir sekarang sedang melanjutkan pendidikan S 1 PGSD di UPI  

Kampus Tasikmalaya. 

 

Gambar 1 : Alur Pelaksanaan Tindakan Kelas 

(Model Kemmis & MC. Taggart, 2003: 34) 

(Dikutip dari Kasbolah, 1999: 114) 

 



30 

 

Asep Noerdiansyah,2013 
UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG KOPERASI MELALUI MODEL COOPERATIVE 
LEARNING TIPE NHT (NUMBERED-HEAD-TOGETHER) DI SD 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

b. Siswa 

Yang menjadi subjek penelitian kedua, yaitu siswa kelas IV 

berjumlah 10 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 5 orang siswa 

dan perempuan berjumlah 5 orang siswa.  Adapun latar belakang 

kemampuan siswa kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya secara umum 

memiliki katagori  baik, sedang dan kurang dalam pembelajaran IPS 

tentang koperasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran IPS di kelas IV adalah SD Negeri 2 Raksabaya Kecamatan 

Cimaragas  Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari 7 ruangan, 1 kantor dan 6 

ruangan kelas. 

 

C.  Variabel Penelitian 

     Variabel penelitian yang menjadi fokus tindakan untuk pemecahan 

permasalahan yang diteliti, terdiri dari: 

1. Variabel Input  

      Yaitu  kemampuan  awal  guru  dan  siswa  dalam  pembelajaran  IPS  

dengan pendekatan Cooperative Learning  tipe NHT (Numbered-Head-

Together),   sebelum  dilakukan  Penelitian  Tindakan Kelas (PTK). 

 

2. Variabel proses 

   Yaitu kinerja guru dalam mengelola  pembelajaran IPS dengan 

menggunakan    pendekatan Cooperative Learning  tipe NHT (Numbered-

Head-Together),  topik  Koperasi termasuk didalamnya upaya bimbingan  

guru dalam  mempasilitasi  peningkatan waktu belajar efektif,  

keterampilan sosial, dan penguasaan konsep siswa. 

3. Variabel output 

   Yaitu  peningkatan  kemampuan guru dalam meencanakan dan 

mengelola proses pembelajaran IPS  topik “Koperasi” dengan  

menggunakan model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-
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Together),  serta peningkatan   efektifitas pembelajaran IPS yakni  waktu 

belajar  efektif,  keterampilan sosial,  dan  hasil belajar penguasaan konsep 

siswa. 

 

D.  Prosedur Penelitian  

Prosedur Penelitian ditempuh langkah-langkah umum kegiatan 

penelitian seperti dibawah ini. 

1. Orientasi dan Identifikasi Masalah 

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan observasi dan 

identifikasi masalah seperti berikut ini. 

a. Melakukan kegiatan orientasi terhadap kemampuan guru dalam 

mengajarkan pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya 

Kecamatan Cimaragas  Kabupaten Ciamis. 

b. Melakukan kegiatan orientasi terhadap kemampuan siswa dalam 

memahami IPS di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya Kecamatan 

Cimaragas  Kabupaten Ciamis. 

c. Melakukan kegiatan orientasi terhadap program dan pelaksanaan 

pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya Kecamatan 

Cimaragas  Kabupaten Ciamis. 

d. Menentukan fasilitas pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 2 

Raksabaya Kecamatan Cimaragas  Kabupaten Ciamis. 

2. Perencanaan Tindakan Penelitian 

Tahap ini dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

tindakan penelitian yaitu seperti berikut ini. 

a. Penetapan Jumlah Siklus dan Waktu Tindakan Penelitian.  

Penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan terdiri dari dua 

siklus, namun hal itu tidak menutup  kemungkinan adanya perubahan 

dalam pelaksanaan. Hal ini dipengaruhi oleh permasalahan yang harus 

dipecahkan. Artinya pelaksanaan PTK disesuaikan dengan materi dan 

tujuan  pembelajaran. Waktu pelaksanaan tindakan penelitian dirancang 
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sesuai jadwal mata pelajaran hari Rabu 2 (dua) jam pelajaran. 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan April. 

b. Penetapan Bentuk Perencanaan Pembelajaran. 

Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

sekanario pembelajaran IPS tentang materi koperasi  untuk meningkatkan 

pemahaman siswa melalui model cooperative learning tipe NHT  di 

kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya Kecamatan Cimaragas  Kabupaten 

Ciamis. 

c. Penyusunan Instrumen Penelitian. 

 Instrument penelitian yang disusun yaitu berupa lembar penilaian 

observasi untuk mengamati perencanaan pembelajaran IPS, lembar 

penilaian observasi untuk mengamati pelaksanaan kegiatan guru dan 

siswa pada pembelajaran IPS, membuat lembar penilaian proses 

pelaksanaan pembelajaran, lembar penilaian akhir pembelajaran dan 

lembar penilaian rekapitulasi penggabungan dari penilaian proses dan 

penilaian akhir sebagai hasil dalam pemahaman siswa terhadap materi 

koperasi  melalui model cooperative learning tipe NHT .  

3. Pelaksanaan Tindakan Penelitian 

Pelaksanaan pembelajaran pada prinsipnya merupakan realisasi dari 

suatu tindakan yang sudah direncanakan. Kegiatan ini adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran. 

Penelitian dilakukan pada 17 April 2013 dan 24 April 2013 yang terdiri dari 

dua siklus yakni pembelajaran siklus 1 dan pembelajaran siklus 2. 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan dan refleksi. 

Pelaksanaan penelitian menggunakan model cooperative learning tipe NHT  

disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa untuk meningkatkan 

pemahaman belajar siswa. 
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4. Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan cara kolaboratif, yaitu mendiskusikan 

mengenai berbagai masalah yang terjadi pada tindakan pembelajaran tiap 

siklus. Hal yang direfleksi adalah  perencanaan pembelajaran yang 

dirumuskan oleh guru, pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru dan pemahaman siswa hasil dari belajar siswa. Hasil yang didapat 

dalam tahap observasi dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan 

tindakan  selanjutnya. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

         Penulis menyusun langkah- langkah pengumpulan data. Hal itu sesuai 

dengan pendapat (Kasbolah, 1998: 91), bahwa observasi adalah upaya untuk 

mengamati pelaksanaan  tindakan dan  observasi dilakukan terhadap:    

      1. Teknik  observasi   

       Teknik  observasi yang digunakan, yaitu lembaran perencanaan, 

pelaksanaan pembelajaran. 

   Teknik observasi adalah suatu alat penilaian yang banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku guru dan siswa atau proses 

terjadinya suatu kegiatan yang diamati. Misalnya tingkah laku siswa 

pada waktu belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar, 

kegiatan diskusi siswa, presensi dalam simulasi dasn penggunaan 

alat peraga, (Sudjana: 1990 : 84). 

   

 Hasil  observasi   merupakan  data  faktual  yang  dicatat  secara  

cermat   dan  sistematis oleh observer yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Teknik Tertulis 

   Tes ini dilakukan oleh peneliti/guru terhadap siswa diakhir 

pembelajaran untuk mengukur keberhasilan belajar siswa atas 

pembelajaran IPS tentang koperasi dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-Together). Di dalam 

mengukur hasil belajar siswa, penulis menggunakan skor 10–100. Siswa 

yang mendapat nilai lebih dari 70 dinyatakan lulus, sedangkan siswa yang 

mendapat nilai kurang dari 70 dinyatakan tidak lulus dalam pembelajaran 
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tersebut. Hal ini sesuai dengan nilai  KKM  IPS Kelas IV  SD Negeri 2 

Raksabaya  Kecamatan Cimaragas  Kabupaten Ciamis  yaitu  70. 

 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada tahap evaluasi/ refleksi dari 

setiap siklus, hal ini dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan pada 

rencana siklus berikutnya. Analisis data dilakukan dengan cara kolaborasi 

antara penulis dan guru kelas. Refleksi pada penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan sampai pelaksanan tindakan ketiga. Analisis pelaksanaan tindakan, 

observasi, evaluasi, dan refleksi diungkap pada setiap siklus pembelajaran. 

Analisis data yang dilakukan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kategorisasi data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun menjadi tiga 

kategori data untuk memudahkan analisis yaitu: perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran melalui pendekatan cooperative learning NHT, pelaksanaan 

pembelajaran melalui pendekatan cooperative learning NHT, dan tes hasil 

belajar. 

2. Validasi data 

Agar data yang diperoleh valid atau sahih dilakukan teknik 

triangulasi yaitu dengan melakukan beberapa tindakan antara lain: 

a Menggunakan cara bervariasi untuk memperoleh data yang sama, 

misalnya untuk menilai hasil belajar dengan tes tertulis dan lisan. 

b Menggali data yang sama dari sumber yang berbeda. 

c Melakukan pengecekan ulang dari data yang telah terkumpul untuk 

kelengkapannya. 

d Melakukan pengolahan dan analisis ulang dari data yang terkumpul. 

e Mempertimbangkan pendapat ahli dan teman sejawat, guna pengecekan 

kesahihan data. 
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3. Interpretasi Data 

Data yang telah disusun, diinterpretasikan berdasarkan teori atau 

aturan yang telah disepakati antara peneliti dan guru untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif sebagai acuan dalam melakukan 

tindakan selanjutnya. 

 

G.  Kriteria Keberhasilan 

 Menurut Sugiyono (1991:  125-130) indikator keberhasilan dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model cooperative learning type 

NHT adalah sebagai berikut: 

1. Guru 

a. Kinerja Guru dalam perencanaan pembelajaran IPS dikatakan memadai 

apabila rata-rata mencapai 70% 

b. Kinerja Guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dikatakan memadai 

apabila rata-rata mencapai 70% 

2. Siswa 

a. Kinerja siswa dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dikatakan memadai 

apabila rata-rata mencapai 70%. 

b. Kinerja siswa terhadap hasil pembelajaran IPS dikatakan berhasil kalau 

mencapai rata-rata 70%. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai yang 

dicapai siswa dalam tes tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


