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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

PTK guru meneliti sendiri terhadap praktik pembelajaran yang 

dilakukannya di kelas melalui sebuah tindakan-tindakan yang memang 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. untuk memperoleh umpan 

balik (feed back) dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

(Umiyati,2010:27). 

PTK adalah usaha untuk memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran tertentu di kelas. Tujuan PTK antara lain : 

a. Meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelas. 

b. Meningkatkan relevansi pendidikan. 

c. Meningkatkan mutu hasil pendidikan. 

d. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan 

PTK memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Dilaksanakan oleh guru sendiri. 

b. Bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan 

profesionalisme guru dan pembelajarn. 

c. Bersifat kolaboratif. 

d. Permasalahan yang diteliti timbul dari kegiatan sehari-hari yang 

dihadapi oleh peneliti dalam kelas. 
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Observasi awal 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini diadaptasi dari desain penelitian kemmis dan Mc 

Taggart (1986) dalam Iskandar (2009), penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif yang dilakukan 

oleh guru/penelitian di dalam kelas yang bertujuan untuk memperbaiki 

dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain penelitian Diadopsi dari skema penelitian model 

Kemmis dan Mc Taggart dalam (Iskandar:2009) 

 

Observasi siklus 1 Refleksi siklus 1 

Pelaksanaan siklus 1 Rencana Siklus 1 

Refleksi siklus 2 

Rencana siklus 2 

Observasi siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2  

Kesimpulan dan 
rekomendasi 
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Pendekatan penelitian ini secara kuantitatif dan kualitatif, 

Sementara untuk desain direncanakan akan dilaksanakan dalam dua 

siklus yang terdiri dari: 

a. Pelaksanaan siklus 1  

1) Perencanaan (Plan) : Pada tahap ini peneliti melakukan 

beberapa kegiatan perencanaan. antara lain : 

a)  Meminta izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan 

penelitian 

b) Melakukan pertemuan dengan guru kelas 5 untuk 

membicarakan masalah jadwal penelitian dan meminta data 

awal untuk dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian. 

c) Melakukan observasi 

d) Membuat RPP sesuai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditentukan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe team pair solo. 

e) Menyiapkan media pembelajaran yang menunjang dalam 

kegiatan penelitian. 

f) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang menunjang 

terhadap strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair solo. 

yaitu LKS untuk team (kelompok), LKS untuk Pair 

(berpasangan) dan LKS untuk solo (individu) dan membuat 

lembar postes untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. 
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g) Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang 

sesuai dengan fase pembelajaran kooperatif untuk diserahkan 

kepada observer. 

2) Tahap penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair 

solo dan pelaksanaan tindakan (Act) 

a) Peneliti menjelaskan tahapan-tahapan dalam strategi 

pembelajaran kooperatif tipe team pair solo 

b) Peneliti membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari 4 orang secara heterogen. 

c) Peneliti membagikan LKS untuk didiskusikan dan dikerjakan  

kelompok. 

d) Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok 

mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan bersama. 

e) Mengubah susunan kelompok menjadi berpasangan sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran team pair solo 

f) Memberikan soal/LKS kepada setiap pasangan 

g) perwakilan siswa kedepan untuk membahas hasil kerja 

kelompoknya 

h) Guru membimbing siswa dalam diskusi berpasangan 

i) Mengubah diskusi berpasangan menjadi kerja secara 

individu/solo dengan langkah-langkah pembelajaran team pair 

solo 
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j) Memberikan soal/LKS kepada setiap setiap siswa untuk 

dikerjakan secara individu 

k) mengumpulkan LKS siswa. 

l) Perwakilan siswa kedepan. 

m) Memberikan evaluasi pada siswa, dan data hasil evaluasi 

dioalah untuk disajikan pada bab IV. 

3) Tahap Observasi  

Observer mengisi lembar observasi sesuai dengan aktivitas 

peneliti dan siswa yang sedang dan telah berlangsung pada 

strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair solo.observasi 

dilakukan oleh dua orang, yaitu teman sejawat sebagai observer. 

4) Tahap Refleksi 

Peneliti bersama-sama dengan guru (observer) menganalisis 

dan merefleksi pelaksanaan dan hasil tindakan pembelajaran 

siklus 1. Hasil analisis dan refleksi terhadap tindakan siklus 1 ini 

menjadi bahan bagi rekomendasi dan revisi rencana tindakan 

siklus 2. 

b. Pelaksanaan siklus 2 

1) Tahap perencanaan 

Pada siklus ini adalah menentukan alternatif pemecahan 

masalah untuk memperbaiki kekurangan pada siklus 1 agar lebih 

baik kegiatan ini meliputi : 
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a) Membuat RPP dengan melihat refleksi dari siklus 1 atau 

revisi dari siklus 1. 

b) Menyusun LKS 

c) Menyusun alat evaluasi 

d) membuat lembar observasi 

2) Tindakan (Act) : Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran 

dan penelitian IPA sesuai dengan topik dan persiapan yang telah 

dibuat hasil perbaikan dari siklus pertama. 

a)  Melakukan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah 

ditentukan dan ahsil revisi siklus 1. 

b) Melakukan tes/evaluasi. 

3)  Observasi (Observe) : Pada tahap ini, observer melakukan 

pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair 

solo. Pengamatan dilakukan terhadap guru (peneliti) tentang 

aktivitas peneliti dalam proses pembelajaran serta aktivitas 

siswa di kelas sesuai dengan lembar observasi yang telah dibuat. 

4) Refleksi (Refflect) : Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis 

terhadap semua data yang dikumpulkan dari penelitian tindakan 

yang dilaksanakan dalam pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe team pair solo yang berupa hasil 

nilai tes siswa dan hasil observasi guru dan siswa sehingga 

peneliti dapat melakukan perbaikan untuk menyusun tindakan 
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selanjutnya yang akan dilaksanakan pada siklus berikutnya., 

sampai tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Siklus akan 

berhenti jika kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan telah 

tercapai. 

 

B. Subjek dan lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SDN Jatihandap IV 

Bandung, yang berjumlah 32 siswa, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 

siswa perempuan, pada tahun ajaran 2010-2011. 

2. Lokasi penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive 

sampling area yaitu menentukan dengan sengaja daerah atau tempat 

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu, diantaranya 

keterbatasan waktu, dana dan tenaga (Arikunto,2006:104). Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Jatihandap IV Bandung, yang beralamat di jalan 

Jatihandap no.50, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati Kota 

Bandung.dengan pertimbanga bahwa disekolah tersebut belum pernah 

dilakukan penelitian dengan stategi pembelajaran kooperatif tipe team 

pair solo. Selain itu SDN jatihandap IV merupakan sekolah tempat 

peneliti mengajar, serta adanya kesediaan dari pihak SDN Jatihandap IV 

untuk dijadikan tempat penelitian.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini selain dilakukan oleh 

peneliti sendiri, dibantu pula oleh dua orang teman sejawat sebagai 

observer untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:  

a. Observasi 

b. Tes 

c. Catatan Lapangan 

d. Studi dokumentasi 

2. Alat pengumpulan data 

a. Lembar observasi 

Lembar observasi adalah alat untuk mengamati aktivitas guru 

dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, ataupun proses terjadinya 

kegiatan yang dapat diamati secara langsung. Lembar observasi dapat 

mengukur atau menilai proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini 

dilaksanakan oleh dua orang teman sejawat. 

b. Tes 

1) Tes tulis diberikan setiap setelah melakukan pembelajaran berakhir 

atau disebut siklus tes. Tes ini diberikan setelah setiap siklus 

dilakukan untuk mengukur penguasaan konsep dan keterampilan 

bekerjasama siswa. Pada penelitian ini dilakukan postes atau tes 

akhir. 
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2) Tes lisan diberikan sewaktu-waktu sebagai stimulus dalam kegiatan 

pembelajaran, untuk menguji pemahaman dan konsentrasi siswa. 

c. Cacatan lapangan dibuat peneliti, untuk merekam atau mencatat 

kejadian-kejadian penting yang berlangsung dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Studi Dokumentasi dilakukan peneliti sebagai bukti dari kegiatan 

penelitian yang telah dilaksanakan 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

1. Pengolahan data dari hasil tes/evaluasi 

Perolehan hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran IPA, dalam 

strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair solo dapat diolah dengan 

memberikan angka atau nilai yang kemudian dideskripsikan menggunakan 

teknik deskripsi persentase. Data hasil belajar dianalisis menggunakan 

statistik sederhana untuk menghitung rata-rata nilai dan ketuntasan belajar 

secara keseluruhan. Perhitungan dilakukan menggunakan cara sebagai 

berikut. 
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a. Penilaian Nilai Rata-rata 

Untuk menghitung rata-rata nilai siswa maka dapat digunakan rumus 

dibawah ini : 

    X  = 
∑ �

�
 

   Dengan X = Rata-rata hitung 

  ∑ X = Skor 

 N = Banyaknya data (jumlah siswa) 

(Sudjana, 2010) 

b. Penilaian Ketuntasan Belajar 

Penelitian tindakan kelas ini akan dinyatakan berhasil jika 

persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 75%. Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar secara keseluruhan, rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: P   = ketuntasan belajar 

   ∑ P = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

   ∑ N = Jumlah siswa satu kelas 

(Mulyasa E:2010) 

 

 

 

 

P = 
∑ �

∑ �
 � 100% 
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c. Analisis data secara kualitatif 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis sebelum memasuki 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau 

data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dibagi kedalam tiga     

komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu : 

a. Reduksi data, kegiatan menyeleksi menentukan fokus, 

menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah 

yang telah diperoleh untuk kemudian dilakukan penajaman,pemilihan, 

dan penataan sehingga dapat diperoleh kesimpulan sementara. 

b. Data Display (penyajian data), langkah selanjutnya adalah maka 

dibuat laporan atau penyajian data yang dapat disajikan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. 

c. Conclusion Drawing/Verification, tahap ketiga yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.(Sugiyono, 2008:338) 

 Setelah tahapan analisis data selesai, maka dilaksanakan refleksi 

untuk melihat kegiatan/aktivitas pembelajaran yang telah berlangsung 

sebagai bahan perbaikan pada siklus berikutnya.  

 


