
30 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 

kooperatif berbasis lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas 5 SDN Bulu Lamongan pada mata pelajaran PPKn. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran dan peran 

peneliti di lapangan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, istrumen penelitian, analisis data, 

tahapan dan prosedur penelitian. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tidakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki kinerja guru kelas dengan cara 1). Merencanakan, 2). Melaksanakan, 

3). Merefleksikan tinda-kan secara kolaboratif dan partisipatif.  

B. Kehadiran dan Peran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam setiap kegiatan di tempat

penelitian karena peneliti berperan sebagai pengamat, perencana, pelaksana 

tindakan, dan sebagai pelapor hasil penelitian. Sebagai subyek pemberi tindakan 
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peneliti bertindak sebagai pengajar atau guru model yang bertugas membuat 

rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Bulu kabupaten Lamongan kelas 5, 

pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas permasalahan yang ditemukan saat 

observasi awal. Waktu pelaksanaan dan pengambilan data penelitian dilaksanakan 

pada pembelajaran semester genap 2017/2018 bulan Maret sampai dengan bulan 

April dan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran PPKn setiap minggunya 

 

D. Subyek dan Objek Penelitian 

Subyek PTK ini adalah siswa SD kelas 5 yang berusia sekitar 12-13 tahun 

dengan karakter yang masih senang bermain dan bekerja sesuai kelompok kecil. 

Objek penelitian adalah penerapan metode kooperatif berbasis lingkungan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data penilitian yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif berupa bentuk pengelolahan kelas dan aktivitas siswa di 

kelas saat pembelajaran dilakukan. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil 

belajar siswa sesudah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kooperatif 

berbasis informasi lingkungan. Sumber data adalah guru dan siswa selama 

melakukan proses pembelajaran 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan Data kualitatif tentang penggelolahan kelas dan 

aktifitas siswa selama pembelajaran dilakukan adalah dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, langsung pada kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas. Teknik pengumpulan data kuantitatif tentang hasil belajar siswa adalah 

dengan menggunakan tes.  

Berdasarkan uaraian diatas maka teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang 

hal yang akan diamati atau diteliti (Wina, 2009:86). Pada penelitian ini jenis 

observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif yang mana peneliti ikut 

terlibat dalam kegiatan atau situasi yang dilakukan observant atau peneliti. Fungsi 

dari observasi ini yaitu untuk mengetahui bagimana pengelolahan kelas yang 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran kooperatif berbasis lingkungan, selain 

itu observasi ini juga dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kooperatif berbasis lingkungan. 

2. Wawancara 

Menurut Wina (2009:96) “wawancara atau interviu adalah teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka 

ataupun melalui saluran media tertentu”. Fungsi wawancara pada penelitian ini 

yaitu untuk memperoleh informasi mengenai kondisi awal pembelajaran sebelum 

mengunakan metode kooperatif berbasis informasi lingkungan. Selain itu 
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wawancara juga dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran 

dengan metode kooperatif berbasis informasi lingkungan. Wawancara dilakukan 

peneliti dengan menjadikan guru sebagai sumber informasi atau narasumber. 

3. Tes  

 Tes adalah mengumpulkan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran (Wina, 2009:99). 

Fungsi tes dalam penelitian ini yaitu sebagai alat ukur hasil belajar siswa pada 

ranah kognitif.  

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Fungsi dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai hasil belajar siswa. Fungsi lain dari dokumentasi pada penelitian 

ini yaitu sebagi alat bukti adanya hasil pelaksanaan penelitian yang berbentuk foto 

kegiatan dan video pelaksanaan pembelajaran.  

G. Instrumen penelitian 

1. Instrument observasi 

Instrument observasi yang peneliti gunakan adalah check list individu dan 

check list kelompok yang dibantu dengan alat perekam audio visual sebagai 

dokumentasi. Check list individu difokuskan pada aktifitas siswa selama 

pembelajaran, sedangkan Check list kelompok difokuskan pada aktifitas siswa 

dalam kegiatan menyelesikan tugas kelompok.  
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a. Instrument observasi aktifitas belajar siswa 

Indikator aktifitas siswa yang harus dicapai dalam Check list individu 

yaitu: 

1. Siswa mengajukan pertanyaan dengan rasa percaya diri 

2. Siswa mengeluarkan pendapat dengan rasa percaya diri 

3. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan 

percaya diri. 

(lembar check list individu terlampir) 

Indikator aktifitas siswa yang harus dicapai dalam check list kelompok 

yaitu: 

1. Mampu menggali informasi dari lingkungannya dengan teliti 

2. Mampu mengolah informasi dari lingkungannya dengan teliti 

3. Mampu mengeluarkan pendapatnya dalam diskusi kelompok 

4. Mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya di 

depan kelas 

(lembar check list kelompok terlampir) 

b. Observasi pengelolahan kelas 

Indicator pengelolaan kelas yang harus dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Penyampaian tujuan 

1. Ketepatan penyampaian tujuan 

2. Keefektifan penyampaian tujuan 

3. Pencapaian target kompetensi 

b. Keadaan ruang kelas 



35 
 

1. Standarisasi ruangan 

2. Kebersihan ruangan 

3. Kenyamanan ruangan 

c. Tempat duduk 

1. Kerapian tempat duduk 

2. Pengaturan tempat duduk 

3. Pengaturan jarak duduk antar siswa 

d. Penguasaan siswa 

1. Kemempuan menstimulus untuk bertanya 

2. Kemempuan memotivasi menjawab 

3. Kemampuan menciptakan interaksi 

(lembar observasi pengelolaan kelas terlampir) 

2. Instrumen wawancara 

Indikator pertanyaan yang diajukan peneliti kepada guru pada 

wawancara yaitu: 

1. Bagaimana perancangan RPP 

2. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran 

3. Bagaimana pemanfaatan sumber belajar 

4. Bagaimana bentuk pengelolaan kelas 

5. Bagaimana hasil belajar siswa  

3. Instrumen tes  

Indikator tes objektif dan esai 

1. Menjawab pertanyaan sesuai materi yang telah dibahas 

2. Dapat menguraikan jawaban 
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3. Dapat mengemukakan pendapat pada tes esai (Lembar tes objektif dan 

esai terlampir) 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan dan perubahan sebagaimana 

yang diharapkan.  

Teknik analisis data hasil belajar  pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketuntasan individu 

Ketuntasan individu tercapai apabilah siswa memperoleh nilai ≥70% 

yang sesuai dengan kreteria ketuntasan minimal yang disepakati oleh 

sekolah. 

                    
                   

             
     

2. Ketuntasan klasikal 

Penilaian ketuntasan klasikan merupakan penilaian yang dilihat dari 

jumlah siswa yang tuntas secara individu dibagi dengan jumlah siswa 

yang hadir dalam pembelajaran. Penilaian ketuntasan klasikal 

dilakukan di akhir siklus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

Penilaian ini dikatan berhasil apabila hasil belajar siswa secara 

klasikal mampu mencapai tingkat ketuntasan ≥70%. Untuk 

mengetahui ketuntasan klasikan siswa dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kreteria ketuntasan klasikal 

Rentangan Prestasi Keterangan 
76-100% Sangat baik 
51-75% Baik  
26-50% Cukup  
0-26% Kurang  

 

 Teknik analisis data kualitatif  untuk menghitung data mengenai 

aktivitas belajar siswa dari lembar observasi yang isi oleh peneliti rumus 

yang digunakan adalah menurut Sugiyono (Ahmad, 2015:44) 

   
              

             
     

Data yang sudah diperoleh dan telah dihitung dengan menggunakan 

rumus tersebut, maka hasil perhitungan dapat dimasukkan kedalam 

kategori berikut: 

Tabel 3.2 Hasil konversi aktivitas belajar siswa 

Interval skor Kualifikasi nilai 
90-100 % Baik sekali 
70-89 % Baik  
50-69 % Baik cukup baik 
30-49 % Kurang 
10-29 % Sangat kurang 

 

I. Prosedur penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam beberapa siklus atau 

putaran sampai tercapainya ketuntasan hasil belajar, maka siklus akan terus 

berlanjut apabilah belum tercapainnya ketuntasan hasil belajar dan akan berhenti 

apabila sudah tercapainya ketuntasan hasil belajar. Model prosedur penelitian  
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yang dilakukan oleh peneliti adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis dan 

Mc Taggart (Arikunto, 2013:137) yang disajikan dalam bagan berikut:   

 

 

J.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 3.1 Siklus penelitian model Kemmis dan Mc Taggart 

1. Rencana Siklus 1 

a) Tahap perencanaan atau planning 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP dan materi 

pembelajaran tentang kebebasan berorganisasi 

Revise plan 

Siklus 1 Acting dan 

observing 

Siklus 2 

Planning 1 

Planing 2 

 

 

Reflecting 

Acting dan 

observing 

Revise plan 

Reflecting  

Siklus berikutnya 
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2) Membuat lembar observasi tentang pengelolaan kelas oleh guru dan 

aktifitas belajar siswa 

3) Membuat lembar wawancara kepada guru  

4) Membuat kisi-kisi soal tes untuk mengukur hasil belajar siswa ranah 

kognitif 

5) Membuat soal tes yang berupa tes uraian dan tes objektif untuk 

mengukur hasil belajar siswa ranah kognitif 

6) Membuat lembar kerja siswa untuk evaluasi hasil belajar siswa ranah 

psikomotorik 

7) Membuat lembar observasi untuk kegiatan evaluasi hasil belajar siswa 

ranah afektif 

b) Tahap pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini kegiatan berpacu pada pelakssanaan RPP dalam 

pembelajaran, adapun tahap-tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

pada siklus ini adalah: 

1) Pembukaan  

a. Guru membuka pembelajaran dan memotivassi siswa untuk 

belajar 

b. Guru melakukan apersepsi untuk memasuki materi yang akan 

dibahas 

c. Guru menyampaikan KD dan indicator beserta tujuan 

2) Kegiatan inti 

Melaksanakan pembelajaran dengan metode kooperatif berbasis 

informasi lingkungan sesuai RPP yang telah dirancang 
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3) Kegiatan penutup 

Guru memberikan penghargaan dari hasil pembelajaran yang 

menggunakan metode kooperatif kemudian menutup kegiatan 

pembelajaran 

c) Tahap pengamatan 

Guru mengamati jalannya proses pembelajaran melalui lembar 

pengamatan tentang pengelolaan kelas dan aktifitas belajar siswa, 

kemudian menganalisis data siklus satu dari hasil pengamatan yang 

dilakukan.  

d) Tahap refleksi 

Melakukan analisis berupa temuan-temuan yang telah terjadi pada saat 

proses pembelajaran yaitu berupa hambatan, kekurangan, kelemahan atau 

memberikan umpan balik pertanyaan kepada siswa selama melaksanakan 

siklus 1 yang selanjutnya dapat dijadikan masukan pada siklus berikutnya. 

 

2. Rencana Siklus berikutnya 

Siklus ini akan dilaksanakan apabila siklus 1 belum optimal dengan cara 

melakukan perbaikan dan refleksi terhadap kekurangan yang terdapat pada 

siklus 1. Tahapan yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang dilakukan pada 

siklus 1 


