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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

aktivitas belajar siswa melalui model cooperative learning tife STAD pada mata 

pelajaran IPS bagi siswa kelas V SDN Pasawahan 3. 

Pelaksanaan model Cooperative Learning tife STAD dalam penelitian ini 

dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (classroom action research). Dalam 

PTK, guru/ peneliti dapat melihat sendiri  praktik pembelajaran atau bersama guru 

lain ia dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari segi aspek 

interaksinya dalam proses pembelajarannya. Didalam PTK, guru secara reflektif 

dapat menganalisis dan mensistensis terhadap apa yang dilakukan di kelas. Dalam 

hal ini berarti dengan melakukan PTK, pendidik dapat memperbaiki praktik-

praktik pembelajaran sehingga lebih efektif (Supardi,2007: 102). 

Berdasarkan definisi diatas dapat diuraikan bahwa PTK terkait dengan 

persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Melalui 

refleksi guru mencari cara yang baik untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah 

diidentifikasi terlebih dahulu, dianalisis, dirumuskan, kemudian dicari strategi apa 

yang cocok untuk menyelesaikan masalah tadi.  
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Dari hasil refleksi tadi guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk 

merancang pelaksanaan PTK. Daur dalam PTK diawali dengan perencanaan 

tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi  dan  

mengevaluasi  proses  dan  hasil  tindakan (Observation and evaluation), 

melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau 

peningkatan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang diharapkan. 

Dapat disimpulkan,bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: dilaksanakan oleh guru sendiri, bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pelayanan propesional guru dalam proses pembelajaran, bersifat 

kolaboratif, permasalahan yang timbul dari kegiatan yang di hadapi oleh peneliti, 

dilakukan secara bersiklus sampai mencapai kriteria yang diharapkan. 

B.  Model Penelitian 

Proses siklus PTK menurut Stephen kemmis dan obin Mc Taggart yaitu 

model penelitian yang menggunakan sistem spiral refleksi yang terdiri dari 

beberapa siklus. Tiap  siklus  dimulai  dari rencana ( planning )., Tindakan            

( Action ), Observasi ( observation ), dan terakhir adalah refleksi. Setiap tahapan 

tersebut berfungsi saling menguraikan karena pada masing – masing tahapan 

meliputi proses penyempurnaan yang harus dilakukan secara terus menerus 

sehingga mendapat  hasil yang diinginkan.  
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Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi atau tes yang dilakukan pada 

setiap akhir siklus. Semakin efektif pembelajaran kontekstual yang diterapkan 

semakin tinggi hasil belajar yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi antara tingkat keefektifan pendekatan model cooperative learning tife 

STAD dengan hasil belajar. Berikut ini diuraikan tahapan – tahapan penelitian 

yang meliputi perencanaan       ( Planning), pelaksanaan atau tindakan ( action ), 

pengamatan ( observation ), dan refleksi ( reflection ). 

Siklus I        Siklus II 
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1. Perencanaan ( planning ) 

        Perencanaan dimulai dengan mengindetifikasi masalah yang terjadi di 

SDN Pasawahan III kelas V, yaitu dengan melihat kondisi kelas dan 

mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan. 

2. Pelaksanaan ( action ) 

        Pada Tahap pelaksanaan dengan penerapan perencanaan yang dapat 

berupa penerapan suatu strategi pembelajaan IPS. Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan pendekatan model cooperative learning tife 

STAD dan dibagi menjadi ( dua ) tindakan pembelajaran IPS. 

3. Pengamatan ( Observation ) 

        Observation dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran 

IPS oleh observasi atau pengamatan pada setiap tindakan pembelajaran. 

Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memeriksa siswa dalam pembelajaran 

dengan pendekatan yang sedang terlaksana. 

4. Refleksi ( reflection ) 

        Refleksi dilakukan dengan cara meninjau kembali kegiatan yang sudah 

dilakukan selama pembelajaran dalam suatu tindakan dan merevisinya untuk 

pembelajaran IPS pada tindakan berikutnya, yaitu mengevaluasi setiap 
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tindakan pembelajaran yang masih ada kelemahan atau kelebihan serta 

masalah yang mungkin muncul. 

 

C.  Subjek Penelitian 

Sekolah yang menjadi penelitian yaitu SDN Pasawahan 3. SDN Pasawahan 

3 terletak di jalan Moh Toha No. 383 Kel Wates Kec Bandung Kidul. Subjek 

penelitian ini adalah kelas V SDN Pasawahan 3 Bandung sebanyak 32 orang. 

Pemilihan Sekolah ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Sekolah tersebut merupakan tempat peneliti bekerja, sehingga mudah untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. 

2. Adanya kesesuaian antara materi dengan kurikulum yang digunakan sekolah 

tempat penelitian berlangsung. 

3. Adanya sejumlah masalah yang dihadapi oleh guru sebagai peneliti yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. 

4. Mendapat dorongan dan dukungan dari pihak sekolah, baik dari kepala 

sekolah maupun dari rekan kerja sefrofesi yang ada di lingkungan. 

D.  Prosedur Penelitian ( Rancangan setiap siklus penelitian ) 

 Didalam perencanaan di buat rencana pembalajaran berdasarkan hasil  

 SIKLUS I 
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 Kegiatan yang akn dilakukan pada siklus I dalam penelitian ini antara lain, 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi 

1. Perencanaan ( Planning) 

Merupakan persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian  

a. Setelah melakukan kegiatan observasi awal dalam rangka 

penjajakan untuk mendapatkan informasi awal tentang keadaan 

kelas yang akan dijadikan dan dilakukan tindakan maka 

dibuatkan rencana tindakan I dengan merumuskan persiapan 

pembelajaran siswa dalam upaya kompetensi dasar (KD) yang 

dipilih 

b. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dalam model 

pembelajaran cooperative learning tife STAD  

c. Membuat lembar kerja siswa (LKS) 

d. Mencari alat bantu untuk membantu pembelajaran. 

e. Menyususn alat evaluasi pembelajaran yang akan diberikan 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, persiapan pembelajaran 

dilaksanakan dalam bentuk intervensi terhadap pelaksanaan yang telah 

dirancang sebelumnya yakni: 
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a) Membagi siswa kedalam lima kelompok 

b) Menyajikan materi pelajaran 

c) Memberikan materi untuk didiskusikan dengan kelompok 

d) Mengarahkan kelompok diskusi 

e) Guru memberikan kuis atau pertanyaan yang harus dijawab 

f) Setiap kelompok diskusi,mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

g) Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan 

h) Memberikan kesimpulan terhadap materi secara bergiliran antara para 

kelompok 

i) Melakukan pengamatan atau observasi 

3. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dengan tujuan mengamati pelaksanaan pembelajaran sudah sesuaikah 

dengan rencana pembelajaran yang dibuat guru atau peneliti. Pengamatan 

dilakukan untuk melihat aktivitas guru dan siswa dala pembelajaran, apakah 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung menunjukkan hal-hal yang 

diinginkan oleh guru atau peneliti, seperti disiplin, semangat belajar, 

motivasi belajar, kerjasama, aktivitas belajar siswa secara individu, aktivitas 

siswa secara kelompok, rasa tanggung jawab siswa dan penampilan guru 

saat mengajar. 
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4. Refleksi (Reflecting) 

Pada saat refleksi kegiatan yang dilakukan adalah analisis sintetis, dan 

penjelasan terhadap semua informasi yang telah diperoleh. 

 Dari mulai melakukan aktivitas guru dalam pengelolaan kelas, 

aktivitas siswa dalam dalam belajar,dan hasil belajar siswa yang diperoleh 

kemudian diolah dan dikelompokkan kedalam kategori cukup baik, baik, 

baik sekali. 

Berikut ini kriteria pengelompokkan kategori berdasarkan ketentuan 

yang berlaku di SDN Pasawahan 3 Bandung dengan mengacu kepada 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk kelas V sebesar 70 dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Rentang Nilai 50 – 64   Kategori rendah 

b) Rentang Nilai 65 – 75   Kategori sedang 

c) Rentang Nilai 75 – 100 Kategori baik 

Penelitian ini akan berhasil dengan baik apabila memenuhi beberapa 

syarat berikut ini: 

a) 75 % dari siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

b) Sebagian besar atau kurang lebih 70 % dari siswa berani 

mengemukakan pendapat tentang jawaban siswa yang lain. 

c) 70 % siswa berani bertanya tentang materi yang dipelajari 
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d) Lebih dari 80 % anggota kelompok aktif dalam mengerjakan tugas 

kelompoknya 

e) Penyelesaian tugas kelompok sesuai waktu yang ditentukan 

Hasil dari refleksi I dijadikan sebagai acuan untuk merancang dan mempersiapkan 

tindakan ke II. 

 

 

 

Siklus II 

Seperti halnya siklus pertama, siklus ke dua pun terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, kegiatan – kegiatan pada siklus ke II 

diantaranya: 

1. Perencanaan (Planning) 

  Refleksi pada siklus ke I yang sesuai dengan bahan atau materi yang 

diajarkan dalam kompetensi dasar yang dipilih dengan mempersiapkan 

bagaimana aktivitas siswa belajar dan bagaimana aktivitas guru dalam 

memfasilitasi siswanya supaya siswanya berhasil dalam belajarnya, sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

2. Pelaksanaan (Acting)  
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Melaksanakan pembelajaran berdasarkan persiapan pembelajaran 

untuk pelaksanaan tindakan II dengan tife STAD, siswa dibagi dalam 5 

Kelompok belajar, dan pembentukan kelompok belajar ditentukan oleh guru 

dengan menempatkan siswa – siswi nya yang dianggap memiliki kelebihan 

dalam setiap kelompoknya, juga menempatkan siswa – siswi yang sedang 

maupun yang lemah dalam setiap kelompok untuk saling membantu 

diantara para siswa itu sendiri. Pada pelaksanaan tindakan ini, guru 

dimungkinkan untukmelakukan intervensi tindakan yang belum tercantum 

atau belum terlaksana pada persiapan rencana pembelajaran tahap I. 

 

3. Pengamatan (Observation) 

Melaksanakan pengalaman terhadap aktivitas dengan model 

Cooperative Learning tife STAD, sudah ada perubahan dan peningkatan 

aktifitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V SDN Pasawahan 3, 

dengan menunjukkan perkembangan aktivitas belajar seperti disiplin, 

semangat dan motivasi, serta perhatian dalam belajar. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap refleksi dilakukan kegiatan anilisis terhadap semua 

informasi yang didapat selama pelaksanaan tindakan pada siklus II 

berlangsung dan sekaligus melakukan pengolahan data selama dalam proses 



49 
 

Neni Rohaeni, 2012 
Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe 

Stad Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V Sd Negeri Pasawahan 3 Kota Bandung: Penelitian 

Tindakan Kelas di SDN Pasawahan 3 Kelas V Semester II Tahun Ajaran 2011/2012 Kecamatan Bandung 

Kidul Kota Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 
 

 

hasil tindakan siklus II dan untuk di konfirmasikan dan dianalisis serta 

dievaluasi agar dapat diketahui hasilnya. Ditentukan oleh guru dengan 

menempatkan siswanya yang dianggap memiliki kelebihan dalam setiap 

kelompoknya, juga menempatkan siswa –siswi yang sedang maupun yang 

lama dalam setiap kelompok untuk saling membantu diantara para siswa itu 

sendiri. Pada pelaksanaan tindakan ini guru dimungkinkan untuk melakukan 

intervensi tindakan yang belum tercantum atau belum terlaksana pada 

persiapan rencana pembelajaran tahap I. 

 

 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Untuk mempermudah, memperjelas dan memperlancar penelitian, maka 

peneliti menyediakan instrument – instrument yang terdiri dari lembar Observasi,  

Lembar Kerja Siswa, dan Tes Hasil Belajar. 

1. Lembar Observasi 

        Observasi merupakan bentuk pengamatan objek pada situasi yang diteliti. 

Observasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, merekam dan 
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mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang dicapai perubahan 

yang terjadi baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat 

sampingannya ( Kasbolah, 1998 ). 

        Observasi pada penelitian tindakan kelas ini berfungsi untuk 

mendokumentasikan pengaruh tindakan yang dilaksanakan pada tindakan terkait 

ke tindakan berikutnya sebagai dasar refleksi yang akan dilakukan pada putaran 

siklus berikutnya. Lembar panduan observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data aktivitas belajar siswa selama pembelajaran.   

2. Lembar Kerja Siswa 

        Lembar Kerja Siswa ( LKS ) berfungsi untuk memberikan panduan 

kepada siswa dalam melakukan kegiatan belajar mandiri, sehingga 

mendukung prinsip pembelajaran IPS 

        Melalui Lembar Kerja. Siswa ( LKS ) siswa diharapkan supaya menjadi 

lebih aktif melakukan belajar ( Doing Math ) dan mengkontruksi 

pemahaman konsep. 

        Penggunaan Lembar Kerja Siswa ( LKS ) juga bermanfaat untuk 

melihat hasil kerja siswa dalam penelitian. Data dari Lembar Kerja Siswa ( 

LKS ) digunakan sebagai salah satu patokan untuk merancang dan 

melaksanakan tindakan pembelajaran selanjutnya. 
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3. Alat Tes ( Lembar Soal Latihan ) 

        Soal tes difungsikan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran juga dapat digunakan untuk 

mengukur prestasi keberhasilan belajar siswa. 

        Soal – soal disusun dengan indikator pembelajaran. Serta komposisi 

dalam kontruksinya disesuaikan dengan jenis kegiatan belajar pada tiap 

tindakan. 

F.  Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data pada PTK ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif           

( statistic sederhana ). Setelah  diperoleh data, kemudian dianalisis                         

( dideskripsikan ) dan dihitung dengan menggunakan  kuantitatif yang dinyatakan 

dalam bentuk persentase (%), untuk melihat keberhasilan penerapan pembelajaran 

cooperative learning tife STAD didalam kelas dalam meningkatkan aktifitas 

belajar siswa. 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 

siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tehnik 

persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran.  
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    Sebelum melaksankan analisis peneliti, perlu mengolah seluruh data yang 

diperoleh yaitu:  

1. Keterlaksanaan Pembelajaran 

Observasi keterlaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru 

dihitung dengan: 

            Jumlah cheklis pada tahapan pembelajaran  

persentase keterlaksanaan pembelajaran =  ────────────────────────── × 100% 

                         Jumlah keseluruhan tahap pembelajaran 

 

2. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini diuraikan menjadi 

beberapa indikator, diantaranya : 

a. Antusias dalam mempelajari materi ajar. 

b. Bertanya jawab tentang materi yang diajar 

c. Aktif mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok 

d. Berperan aktif dalam menyimpulkan materi yang dipelajari 

e. Mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan tertib 

 Untuk menganalis tingkat aktivitas belajar siswa dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 Jumlah skor keseluruhan 

Skort rata- rata  = ───────────────── 

                                      Jumlah siswa 

 



53 
 

Neni Rohaeni, 2012 
Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe 

Stad Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V Sd Negeri Pasawahan 3 Kota Bandung: Penelitian 

Tindakan Kelas di SDN Pasawahan 3 Kelas V Semester II Tahun Ajaran 2011/2012 Kecamatan Bandung 

Kidul Kota Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 
 

 

Setelah diketahui skor rata – ratanya kemudian dibuat persentase, yaitu 

dengan rumus  

skor rata- rata 

Persentase aktivitas belajar = ──────────── ×100% 

                                                        Skor ideal  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 


