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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian tindakan kelas ini digolongkan ke dalam penelitian 

pengembangan dan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan dilaksanakan secara 

kolaboratif antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Dalam penelitian tindakan 

kelas guru dapat meneliti sendiri terhadap praktek pembelajaran yang 

dilakukannya di kelas, melalui sebuah tindakan-tindakan yang direncanakan 

(planning), dilaksanakan(acting), dan direfleksikan (reflecting), agar guru 

memperoleh umpan balik yang sistematik mengenai apa yang selama ini 

dilakukan dalam kegiatan belajar-mengajar. Hal ini selaras dengan pendapat 

Hopkins (1993) dalam Rochiati Wiriaatmadja (2006:11) yang menyatakan bahwa:  

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu tindakan yang 

dilakukan dalam disiplin inkuiri atau suatu usaha seseorang untuk 

memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat  dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan. 

 

Sedangkan menurut Kemmis (1983) dalam Rochiati Wiriaatmadja, 

(2006:11) menyatakan bahwa: 

Penelitian tindakan adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif  yang dilakukan 

secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) 

untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari a) kegiatan praktek sosial 
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atau pendidikan mereka, b) memahami mereka mengenai kegiatan-kegiatan 

pendidikan ini, dan c) situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan 

praktek ini. 

Definisi penelitian tindakan kelas di istilahkan PTK diperjelas oleh  Susilo 

(2007:16) bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran. Dengan 

demikian karakteristik penelitian tindakan kelas terdapat pada adanya aksi 

(tindakan-tindakan) untuk memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Susilo (2007:17) yang menyatakan bahwa : 

Karakteristik yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan 

penelitian lain adalah: pertama, permasalahan yang diangkat berangkat dari 

permasalahan praktik dan proses pembelajaran sehari-hari di kelas yang 

langsung dirasakan oleh guru; kedua, penelitian tindakan kelas berangkat 

dari kesadaran kritis guru terhadap permasalahan yang terjadi ketika praktik 

pembelajaran berlangsung; ketiga, adanya rencana tindakan-tindakan untuk 

memperbaiki praktik dan proses pembelajaran di kelas; keempat, adanya 

kolaboarsi antara guru dengan teman sejawat dalam rangka membantu untuk 

mengobservasi dan merumuskan persoalan mendasar yang perlu di atasi. 

 

Karakteristik penelitian tindakan kelas yang penulis lakukan adalah 

dengan memposisikan guru sebagai peneliti, hal ini merupakan bentuk kolaboratif 

dari seorang guru dalam merefleksi pembelajaran yang dikembangkan. Untuk 

selanjutnya dilakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang 

berkompeten dalam hal ini. Dengan kata lain penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian yang permasalahannya 

muncul dan dirasakan langsung oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas 

kemudian diangkat menjadi permasalahan penelitian.  

 

B. Prosedur Penelitian 
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Pada penelitian ini, peneliti secara langsung terlibat aktif dalam rangkaian 

kegiatan penelitian, serta dibantu dan dibimbing oleh guru kelas. Pada 

pelaksanaannya, tahapan-tahapan yang digunakan dalam kegiatan penelitian pada 

tiap tindakannya adalah perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi hasil tindakan. Model siklusnya digambarkan sebagai berikut : 

 

Perencanaan  

 

 

Refleksi   Tindakan 1  Pelaksanaan  

 

 

Pengamatan  

 

 

 

 

 

Refleksi   Tindakan 2  Pelaksanaan  

 

 

 

 

 

Perencanaan  

 
 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas oleh Kemmis dan Taggart 

 ( Arikunto, 2009 : 16) 

Perencanaan  

Pengamatan  

Refleksi 
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Secara operasional tahap-tahap kegiatan penelitian dalam setiap siklus 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Perencanaan  

 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan adalah 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian, 

merumuskan langkah-langkah tindakan untuk memecahkan masalah yang menjadi 

fokus penelitian, menyusun rencana tindakan pemecahan masalah dengan 

mempertimbangkan kondisi lapangan, yaitu SD tempat pelaksanaan penelitian 

serta perincian dari institusi terkait, menyusun lembar kerja siswa sebagai evaluasi 

dalam pembelajaran. 

2) Pelaksanaan 

 Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan 

yang telah dirumuskan. Jenis tindakan yang dilaksanakan peneliti adalah hasil 

rumusan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pada tahap ini adalah 

mengupayakan inovasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang manfaatnya dapat dirasakan oleh 

peneliti dan siswa. 

3) Pengamatan 

 Kegiatan pengamatan dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman 

observasi berupa instrumen penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini 

dilakukan untuk melihat hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilaksanakan.  
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 Hasil dari observasi merupakan bahan pertimbangan untuk melakukan 

refleksi dan revisi terhadap rencana tindakan yang telah dilakukan untuk 

menyusun rencana dan tindakan pada siklus berikutnya. Dengan harapan hasil 

yang diperoleh lebih baik. 

4) Refleksi 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menindak lanjuti temuan-

temuan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tindak lanjutnya dapat berupa 

identifikasi data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dari lapangan, 

menyusun rumusan temuan dan masalah yang belum dapat teratasi, menyusun 

simpulan dan rekomendasi tindakan yang masih perlu diupayakan solusinya. 

Refleksi merupakan dasar penyusunan rencana tindakan dalam pelaksanaan 

kegiatan berikutnya. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

penelitian tindakan kelas. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas, diantaranya: 

1. Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran (Kasihani Kasbolah, 

1998). 

2. Penelitian Tindakan Kelas tidak membuat guru meninggalkan tugasnya. 

Artinya guru tetap melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, namun 

pada saat bersamaan secara integrasi guru melaksanakan penelitian (Kasihani 

Kasbolah, 1998). 

Adapun langkah-langkah penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
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1. Identifikasi Masalah 

Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi 

pada siswa kelas II yaitu dengan melakukan observasi awal. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui keadaan siswa kelas II terutama pada proses pembelajaran mata 

pelajaran IPS. Setelah melakukan observasi awal, maka diperoleh masalah penting 

yang harus segera dipecahkan yaitu metode pembelajaran yang kurang bervariasi, 

siswa kurang dilibatkan dalam keadaan yang sebenarnya dan juga masih 

rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa khususnya dalam mata pelajaran 

IPS. Maka diperlukan model yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran IPS mengenai pokok bahasan dokumen diri dan keluarga. 

 

3. Penyusunan Rencana Tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi 

pustaka tentang dokumen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Kegiatan ini dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang akan 

dibahas. Dari hasil observasi awal, maka ditentukan bahan tindakan yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPS di kelas II 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

materi dokumen diri dan keluarga. Untuk itu disusunlah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang akan digunakan untuk beberapa siklus. Penelitian Tindakan 
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Kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap siklusnya dilaksanakan sesuai dengan 

perbaikan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yaitu hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas II. Dalam upaya untuk melihat tingkat keberhasilan 

dalam setiap siklus, pedoman observasi atau pengamatan dan evaluasi dilakukan 

dalam setiap siklus. Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan materi yang akan 

dibahas dan menyusun RPP dengan melihat materi bahasan berdasarkan KTSP 

dengan buku paket dan media pembelajaran. 

 

4. Pelaksanaan Tindakan 

Dengan mengacu kepada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sudah 

disepakati observer, peneliti mulai melakukan penelitian tindakan kelas tanpa 

memberi tahu kepada siswa agar tidak berkesan dibuat-buat. Untuk membantu 

observer dalam mengamati pelaksanaan tindakan kelas, peneliti membuat lembar 

observasi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Setiap temuan yang 

diperoleh pada tahap pelaksanaan tindakan dicatat sesuai dengan alat atau media 

yang telah dipersiapkan. Adapun rancangan setiap siklus penelitian sebagai 

berikut: 

a. Siklus 1 

1) Tahap Penyusunan Rencana Tindakan 

a) Menelaah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

b) Menelaah materi. 

c) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

d) Menyusun soal, lembar kerja dan lembar observasi 
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2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. 

b) Guru memberikan petunjuk tata cara melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, akan tetapi tidak 

dikenalkan istilah tersebut kepada siswa. Guru juga tidak lupa memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

c) Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk 

melaksanakan tugas kelompok sesuai dengan arahan guru.  

d) Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh kelompok.  

e) Siswa diberikan latihan soal perorangan untuk lebih memahami materi 

pelajaran. 

f) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atau individu yang 

meraih hasil belajar yang baik. 

g) Siswa menyimpulkan materi dengan bimbingan dari guru. 

3) Tahap Observasi 

a) Pada saat siswa melakukan setiap kegiatan belajar, maka dilakukan 

beberapa pengamatan. 

b) Melakukan evaluasi hasil belajar siswa dengan tujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa dan hasil belajar siswa. 

4) Tahap Refleksi 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan serta melakukan analisis data yang tercatat 
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ketika melakukan Siklus I sebagai bahan untuk merancang dan mempersiapkan 

Siklus II. 

 

b. Siklus II 

1) Tahap Penyusunan Rencana Tindakan 

Menyusun RPP yang disusun dalam Siklus II ini merupakan RPP dalam upaya 

memperbaiki apa yang kurang pada Siklus I. RPP ini disusun berdasarkan 

refleksi dari Siklus I. 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a) Setiap siswa berkumpul dengan kelompoknya, sama seperti pada saat Siklus I. 

b) Setiap kelompok diberikan LKS yang isinya untuk mengelompokan dokumen 

dan cara merawat dokumen. 

c) Setiap kelompok mengidentifikasi dan menjelaskan dokumen yang sudah 

disediakan oleh guru, sehingga tergolong pada jenis dokumen yang sesuai. 

d) Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh kelompok. 

e) Siswa diberikan latihan soal perorangan untuk lebih memahami materi 

pelajaran. 

f) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atau individu yang meraih 

hasil belajar yang baik. 

g) Siswa menyimpulkan materi dengan bimbingan dari guru. 

 

3) Tahap Observasi 

Pada saat siswa melakukan kegiatan belajar, maka dilakukan beberapa 

pengamatan. 



 

Yeyen Ratna Tendean Ningsih,2013 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE STAD UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 
SOSIAL DI SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

44 

 

4) Tahap Refleksi 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah merefleksi semua 

informasi yang diperoleh selama Siklus II ini telah sesuai dengan harapan dan 

apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau belum untuk mendapatkan 

kejelasan dalam merancang dan mempersiapkan tindakan selanjutnya. 

 

5. Observasi 

Observasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 

a. Observasi Awal 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal tentang SD 20 

Nagrikaler terutama keadaan kelas II dalam proses pembelajaran IPS. 

b. Observasi pada saat pelaksanaan PTK 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui proses ketika dilaksanakan PTK. 

Apakah PTK benar-benar dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

c. Observasi Akhir 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

seorang guru melaksanakan PTK terhadap hasil belajar siswa. 

 

6. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis sintesis, 

interpretasi dan penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh (Kasihani 

Kasbolah, 1998:100). 
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Dengan demikian, data yang berhasil dikumpulkan melalui alat 

pengumpul data yang berhasil dicatat oleh penulis akan dikonfirmasikan dan 

dianalisis serta dievaluasi untuk diberikan makna agar dapat diketahui 

pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan tersebut telah dapat tercapai atau 

belum, supaya peneliti mendapatkan kejelasan tindakan baru yang akan dilakukan 

kemudian. 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 20 Nagri Kaler 

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Subjek penelitian ini adalah siswa  

kelas II dengan jumlah siswa 45 orang, terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. 

 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah istilah-istilah atau pengertian alat ukur yang 

dipakai dalam penelitian ini, yang perlu dipahami atau dimaknai dengan 

pengertian yang sama. Selain itu, definisi operasional digunakan agar diperoleh 

persamaan persepsi dan menghindari penafsiran yang keliru mengenai penelitian 

ini. Berikut penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Model Pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. 
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2. Belajar Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang dilakukan untuk 

mencapai keberhasilan belajar melalui kerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang anggotanya memiliki tingkat kemampuan yang berpariasi dalam 

memahami suatu materi pelajaran. 

3. Kooperatif Tipe STAD adalah suatu pembelajaran kelompok yang terdiri dari 

empat atau lima orang dengan struktur heterogen, materi dirancang 

sedemikian rupa untuk pembelajaran secara kelompok, berdiskusi, saling 

membantu dalam kelompoknya. 

4. Minat belajar adalah sesuatu keinginan atau kemauan yang disertai perhatian 

dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam 

perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan 

5. Ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya  

serta kemudian diolah berdasrkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Riduwan (2004: 69) bahwa, “instrumen penelitian adalah „alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mnegumpulkan 

dataagar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya‟. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan instrument” 

1. Observasi 
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 Menurut Riduwan (2004: 76) observasi adalah “melakukan pengamatan 

secara langsung keobjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan”. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh guru kelas terhadap 

peneliti dan siswa, ketika proses pembelajaran berlangsung dengan format atau 

pedoman yang telah disiapkan peneliti sendiri pada setiap tindakan. Format 

pedoman observasi dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

2. Tes Hasil Belajar 

 Pada penelitian ini, peneliti mengambil nilai dengan cara tes hasil belajar 

menggunakan soal-soal evaluasi. Riduwan (2004: 76) mengartikan soal-soal 

evaluasi adalah “serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu maupun kelompok”.  Tujuan mengadakan tes hasil belajar 

adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peneliti dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif serta keberhasilan siswa dalam pembelajaran.  

 Adapun jenis tes yang digunakan adalah tes obyektif, dengan bentuk soal 

pilihan ganda 5 soal, jawaban singkat 5 soal, dan isian 5 soal yang diberikan 

kepada siswa secara individu. Dan 4 soal isian diberikan kepada siswa secara 

kelompok. Soal-soal tes hasil belajar dari tiap tindakan dapat dilihat pada 

lamipran 2. 

 

F. Pengumpulan Data 
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Penerapan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam pembelajaran 

memiliki tujuan utama yaitu guru berkeinginan memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas mengajar yang baik dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan 

mutu pendidikan dan pembelajaran. Pengumpulan data dalam hal ini meliputi : 

 

 

1. Tes 

Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lebar kerja atau sejenisnya yang 

digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Observasi 

Observasi gigunakan dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data 

kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar dan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran cooperative learning Tipe  STAD. 

 

G. Analisis Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian tindakan kelas, tanpa data 

penelitian tidak akan terwujud, dan tidak akan disebut penelitian. Kualitas 

penelitian tergantung pada data yang dikumpulkan. Pada hakekatnya data adalah 

segala sesuatu yang sudah dicatat, didokumentasikan, dan segala sesuatu itu 

adalah fakta, dan fakta itu adalah ada. Fakta merupakan bahan baku suatu 

penelitian. Namun fakta saja tidak akan punya arti apabila tidak dicatat, dianalisis, 

dan dikelola dengan baik. Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisis 
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data, dalam penelitian, analisis dilakukan peneliti sejak awal, pada setiap aspek 

kegiatan penelitian. 

Data dalam pelaksanaan penelitian ini ada dua jenis data yaitu data yang 

bersifat kuantitatif dan data kualitatif. 

a. Data Kualitatif (nilai hasil belajar siswa) dengan analisis statistic deskriptif 

untuk mencari nilai rerata, persentase keberhasilan siswa.  

b. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat, 

memperoleh gambaran ekspresi siswa dalam tingkat pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran, sikap siswa terhadap metode belajar yang baru, aktivitas 

belajar dan motivasi belajar. 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 

siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik 

presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 


