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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting Lokasi dan Subjek Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SD Negeri Cibitung Kabupaten 

Bekasi. Subjek tindakan penelitian ini adalah siswa kelas V salah satu SD Negeri 

Cibitung Kabupaten Bekasi berjumlah 26 siswa. Secara umum kemampuan yang 

dimiliki siswa adalah sedang. Ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, tetapi ada juga beberapa siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam 

belajar. Rata-rata siswa berumur 11 tahun. Mata pencaharian orang tua siswa 

sebagian besar adalah petani. Kondisi lingkungan belajar siswa di sekolah cukup 

bagus dengan adanya kelengkapan belajar yang telah disediakan. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas ini direncanakan dua siklus, yang setiap 

siklus terdiri dari 2 kali pertemuan selanjutnya pada setiap kali pertemuan sebanyak 

2 x 35 menit. Penelitian ini merancang pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS). 

3.3 Definisi Operasional 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar. 

Aktivitas adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan siswa salam proses 

interaksi belajar mengajar (guru dan siswa) dengan penuh kesadaran dalam rangka 

mencapai hasil belajar siswa yang maksimal. 

Jenis aktivitas belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan visual, seperti: memperhatikan guru menerangkan. 

b. Kegiatan menulis, seperti: mencatat materi pelajaran. 

c. Kegiatan lisan seperti: berdiskusi dalam kelompok, memberi saran dalam 

diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. 

Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa dari suatu tindak belajar pada 

akhir proses pembelajaran berupa suatu angka yang menentukan berhasil atau 

tidaknya siswa dalam belajar. 
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Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Think Pair Share (TPS). Strategi ini pertama kali dikembangkan oleh Frang 

Lyman dan koleganya di Universitas Maryland menyatakan bahwa Think Pair 

Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta 

bekerja sama dengan orang lain. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) yaitu diawali dengan guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang 

dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa 

menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan 

bahwa berbicara atau menjelaskan bukan bagian berpikir. Selanjutnya guru 

meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka 

peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika 

suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 

atau 5 menit untuk berpasangan. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-

pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal 

ini efektif untuk berkeliling ruangan dari  pasangan kepasangan dan melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melapor. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Bentuk penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

adalah penelitian pembelajaran yang dihadapi guru langsung di kelas untuk 

memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi guru, memperbaiki mutu dan 

hasil pembelajaran serta menguji hal-hal baru untuk peningkatan hasil belajar 

siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui dua siklus, dimana antara siklus I 

dan siklus II merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Siklus II merupakan 

perbaikan dari siklus sebelumnya. Penelitian menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas model Kemmis dan Mc Taggart. Berikut penjelasan dari hal-hal yang 

akan dilaksanakan dalam dua siklus antara lain: 
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Gambar 3. 1 

Prosedur Penelitian 

Berdasarkan desain penelitian tindakan kelas memiliki beberapa 

perencanaan sebelum pelaksanaan penelitian. Adapun rencana pelaksanaan 

penelitian pada siklus I dan II dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: 

● SIKLUS I 

A) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dilakukan guru antara lain: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan silabus 

pembelajaran. 

2. Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa berdasarkan model 

pembelajaran think pair share (TPS) saat pelaksanaan pembelajaran. 

3. Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam setiap pembelajaran,yaitu: lembar kerja siswa 

4. Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

proses pembelajaran berlangsung, yaitu: kamera. 

5. Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada 

akhir                   siklus. 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan  

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS II Refleksi 
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6. Meminta bantuan guru atau teman sejawat sebagai observer yang 

bertugas untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran think pair share (TPS). 

B) Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu melalui langkah-

langkah Think-Pair-Share sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi. 

2) Guru menyampaikan pertanyaan mengenai materi daur air 

3) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran yang akan dibahas.  

4) Siswa berpikir secara individual. 

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk 

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru 

6) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan. 

7) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut 

mereka paling benar atau paling meyakinkan. 

8) Siswa dimotivasi guru untuk aktif dalam kerja kelompoknya. 

9) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

10) Siswa mempresentasikan jawaban secara individual atau kelompok di 

depan kelas. 

11) Pemberian penghargaan 

12) Menganalisis dan mengevaluasi hasil jawaban. 

13) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

C) Pengamatan 

Pengamatan yaitu memantau aktivitas, interaksi dan kemajuan 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penelitian 

melibatkan teman sejawat atau guru sebagai observer mempunyai tujuan 

untuk melihat aktivitas yang dilakukan  siswa selama pembelajaran 
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berlangsung dan untuk memberi masukan dan pendapat mengenai 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sehingga masukan-masukan dari 

observer dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus 

selanjutnya.  

D) Refleksi 

1) Mencatat hasil observasi. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil observasi pembelajaran yang 

dilakukan guru  pada siklus I. 

3) Mengkaji pelaksanaan dan efek tindakan pada pembelajaran pada siklus 

I. 

4) Membuat daftar permasalahan pada siklus I dan mengurangi  risiko  

kesalahan pada siklus 2 yaitu: 

a. Guru sudah melakukan pengkondisian kelas namun masih perlu 

ditingkatkan 

b. Guru memberikan pengarahan kepada siswa saat mengerjakan                            

lembar diskusi masih kurang maksimal 

c. Guru masih kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2. 

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan dan 

dianalisis. Hasil observasi dapat guru gunakan untuk merefleksikan diri 

dengan melihat data observasi guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil yang diperoleh mulai dari tahap observasi dan hasil 

tes akan dikumpulkan dan dianalisis, apakah kegiatan yang dilakukan 

telah dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

● SIKLUS II 

A) Perencanaan 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan 

siswa dan guru saat pelaksanaan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam setiap pembelajaran,yaitu: lembar kerja siswa 

4) Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 
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proses pembelajaran berlangsung, yaitu: kamera. 

5) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada 

akhir  siklus. 

6) Melakukan perbaikan dari hasil refleksi siklus II yaitu : 

a. Guru hendaknya melakukan peningkatan pengkondisian kelas 

b. Guru hendaknya lebih memberikan pengarahan kepada siswa saat     

mengerjakan lembar diskusi siswa 

c. Guru hendaknya lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap tindakan, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu melalui 

langkah-langkah Think-Pair-Share sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

2) Guru melakukan pengkondisian kelas agar lebih kondusif. 

3) Guru menyampaikan pertanyaan mengenai materi daur air 

4) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran yang akan dibahas.  

5) Guru menyampaikan pertanyaan mengenai materi mengenai 

peristiwa alam di Indonesia. 

6) Siswa berpikir secara individual. 

7) Guru memberikan kesempatan kepada siswa beberapa menit untuk 

memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan guru. 

8) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing 

dengan pasangan. 

9) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang 

menurut mereka paling benar atau paling meyakinkan. 

10) Guru memberikan pengarahan pada saat siswa mengerjakan lembar 

diskusi siswa 

11) Guru membimbing jalanya diskusi kelompok 

12) Siswa dimotivasi guru untuk aktif dalam kerja kelompoknya. 
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13) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

14) Siswa mempresentasikan jawaban secara individual atau 

kelompok di depan kelas. 

15) Pemberian penghargaan 

16) Menganalisis dan mengevaluasi hasil jawaban. 

17) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

18) Guru memberikan evaluasi. 

c. Pengamatan 

Pengamatan yaitu memantau aktivitas, interaksi dan kemajuan 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penelitian 

melibatkan teman sejawat atau guru sebagai observer mempunyai tujuan 

untuk melihat aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan untuk memberi masukan dan pendapat mengenai 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sehingga masukan-masukan 

dari observer dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada 

siklus selanjutnya.  

d. Refleksi 

1) Mencatat hasil observasi. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil observasi pembelajaran yang 

dilakukan guru   pada siklus 2. 

3) Mengkaji pelaksanaan dan efek tindakan pada pembelajaran pada 

siklus 2: 

a. Guru sudah melakukan pengkondisian kelas dengan baik 

b. Guru sudah maksimal memberikan pengarahan kepada 

siswa saat           mengerjakan lembar kerja siswa 

c. Guru sudah memotivasi siswa dengan lebih baik 

4) Menyusun pelaporan 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini digunakan untuk menggali seluruh data serta 

untuk memecahkan masalah dalam kegiatan penelitian dengan menggunakan 
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instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 1 

 Lembar Observasi Siswa  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Untuk variabel aktivitas siswa berupa data kualitatif sedangkan variabel 

hasil belajar merupakan data kuantitatif. 

Dalam proses pengumpulan data menggunakan instrumen lembar observasi 

dan tes untuk memperoleh data tentang kualitas pembelajaran dan ketuntasan 

belajar siswa. 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 

tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Dalam PTK observasi bisa dilakukan 

untuk memantau guru dan untuk memantau siswa. 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas belajar siswa selama 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Peningkatan 

1 Ket 2 Ket 

1 Membaca materi dalam 

proses belajar 

     

2 Mencatat Materi      

3 Berdiskusi dalam 

Kelompok 

     

4 Memberi saran 

dalam diskusi 

     

5 Menanggapi 

pertanyaan 

siswa/kelompok lain 

pada saat presentasi 

     

JUMLAH      

Presentase      
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mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode Kooperatif Learning 

tipe TPS. 

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. (Arikunto, 

2009:127). 

Metode observasi digunakan untuk mengadakan pengamatan secara 

langsung tentang jalannya penelitian ini, artinya peneliti sendiri harus mengamati 

secara langsung pada saat penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk menjaring data berupa aktivitas siswa dalam kelompok 

selama kegiatan belajar mengajar, interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, 

mata pelajaran, metode pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan 

keberhasilan pembelajaran siswa dengan mengunakan model pembelajaran Think-

Pair-Share 

2. Tes 

Tes instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. 

Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan- 

pertanyaan yang harus dipilih / ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan 

oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta 

tes (Poerwanti, 2008:4.3). Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mendapatkan 

data hasil belajar IPA. 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data hasil 

belajar siswa. Tes hasil belajar disusun berdasarkan kompetensi dasar. Perangkat 

ini digunakan setelah selesai kegiatan pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

memperoleh sumber secara tertulis berupa dokumen. Metode ini dilakukan 

penelitian dalam melakukan analisis kurikulum untuk menemukan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus dan rencana pembelajaran  yang 

akan diajarkan kepada siswa. Selain itu dokumen yang diperlukan dalam peneliti 

ini meliputi struktur organisasi lembaga sekolah, guru, siswa, data pegawai, tata 

usaha, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.  
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Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, agenda dan sebagainya.. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila 

ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam 

menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang checklist untuk mencari 

variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat / muncul variabel yang dicari, 

maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. 

Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar 

variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk memperkuat data yang kita dapatkan dalam observasi. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dokumen yang digunakan berupa daftar nilai siswa, 

daftar nama siswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan lain-lain yang berfungsi 

untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan orang yang diteliti. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Aktivitas siswa dapat dilihat selama proses pembelajaran pada tiap siklus 

serta mencatat pada lembar observasi. Aktivitas belajar yang diamati adalah 

memperhatikan guru menerangkan, mencatat materi, berdiskusi dalam kelompok, 

menjawab pertanyaan guru, mempresentasikan hasil diskusi. 

Untuk melihat rata-rata prestasi aktivitas yang dilakukan siswa dihitung 

dengan rumus: 

Analisis Data Kualitatif 

Analisis data ini digunakan untuk melihat kegiatan belajar siswa selama 

proses pembelajaran melalui observasi. Hasil observasi di catat dalam instrumen 

lembar observasi kegiatan belajar siswa. 

Analisis Data Kuantitatif 

1. Menghitung nilai rata-rata menggunakan rumus
 
 

      
X̅  = ∑  

𝑋

𝑛
 

Keterangan: 

X̅   = rata-rata nilai 

∑x = jumlah semua nilai 
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n = jumlah siswa 

2. Menghitung presentase  menggunakan rumus: 

            P = ∑ 
𝑋

𝑛
 x 100%    

Keterangan: 

P = presentase 

∑x = jumlah semua nilai  

 n = jumlah data 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil 

belajar IPA siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dari siklus antara lain sebagai berikut: 

1. Rata-rata aktivitas belajar siswa meningkat di setiap siklus dan mencapai 75%. 

2. Hasil belajar siswa meningkat setiap siklusnya dan mencapai 75% dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 70. 
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