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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian : Di SMP Angkasa Penfui Kupang 

2. Waktu penelitian : Bulan Maret 2019 dengan kegiatan pelaksanaan 

dapat dilihat pada tabel 3.1 Sebagai Berikut: 

Tabel 3.1 Kegiatan dan Waktu Penelitian 

Hari dan Tanggal Kegiatan Kegiatan pelaksanaan 

Kamis , 28 Maret 2019 Pemberian pretest/Tes Awal 

Jumad , 29 Maret 2019 Pembahasan RPP 01 

Sabtu, 30  Maret 2019 Pembahasan RPP 02 

Kamis,04 Maret 2019 Pemberian Posttest/Tes Akhir 
 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Siswa kelas VII SMP Angkasa Penfui 

Kupang Tahun Ajaran 2018/2019. 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitianPraeksperimen 

dengan desain penelitian yang digunakan adalah One-Group Pretest-

PosttestDesign, dengan pola sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

O1= 

 

Pretestatau tes awal, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa 

terhadapmateriyang mau diajarkan sebelum diberi perlakuan. 

X= Treatment atau perlakuan (penerapan model pembelajaran 

kooperatif(STAD) 

O2= Posttest atau tes akhir, untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang diajarkan setelah diberi perlakuan. 

O1 X O2 
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D. Variabel Yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas : Pendekatan STAD 

2. Variabel terikat : Prestasi belajar siswa 

3. Variabel pendukung : Kemampuan guru dalam mengelola 

  proses pembelajarandan aktivitas 

  siswa dalam pembelajaran. 

E. Perangkat Pembelajaran Yang Digunakan Dalam Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, digunakan perangkat-perangkat 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Silabus 

Pada silabus termuat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi 

waktu dan sumber belajar yang menjadi pegangan bagi guru. 

2. Bahan Ajar Siswa (BAS) 

BAS merupakan rangkuman dan ringkasan dari materi yang 

dibelajarkan kepada siswa, dan menjadi bahan pegangan bagi guru dalam 

pembelajaran. 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Bagian-bagian dari RPP yaitu standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, sumber belajar, alat dan bahan, serta kegiatan 

pembelajaran.Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator 
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diambil dalam kurikulum.Di dalam RPP, terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup yang mengacu pada model 

pembelajaran kooperatif pendekatan Student Teams Achievement 

Division. 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS merupakan panduan dalam memacu siswa untuk dapat 

berpikir kritis dalam memecahkan masalah melalui diskusi kelompok 

yang berisikan eksperimen, tugas dan soal-soal yang dikerjakan oleh 

siswa di bawah arahan guru peneliti. 

F. Instrumen Yang Digunakan Dalam Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangkah memecahkan masalah 

dalam penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Lembar Tes Hasil Belajar. 

2. Lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3. Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran guru dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif pendekatan STAD. 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan       
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a. Studi Pendahuluan 

Penelitian diawali dengan studi pendahuluan berupa observasi awal 

mengenai pelaksanaan pembelajaran dan studi literatur tentang model 

pembelajaran kooperatif pendekatan STAD 

b. Persiapan Perangkat Pembelajaran 

Pembuatan perangkat pembelajaran mengacu pada kurikulum yang 

berlaku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (K-13). Menurut 

buku panduan dalam K-13 2006, untuk mata pelajaran biologi untuk 

SMP kelas VII tentang Pemanasan Global dan Dampaknya Bagi 

Ekosistem dicantumkan bahwa Standar Kompetensi (SK) yang harus 

dimiliki siswa adalah “memahami Pemanasan Global dan Dampaknya 

Bagi Ekosistem” sedangkan Kompetensi Dasar (KD) yang harus 

dimiliki siswa adalah “Mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya 

pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem”. Setelah mengetahui 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar selanjutnya dibuat Bahan 

Ajar Siswa (BAS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Tes Hasil Belajar (THB). 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pemberian pretest atau tes awal 

Pemberian tes awal terhadap siswa yang akan diberikan 

perlakuan pembelajaran kooperatif pendekatan STAD untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa pada materi pokok Pemanasan 

global dan dampaknya bagi ekosistem. 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif disesuaikan dengan RPP yang telah 

dikerjakan pada tahap persiapan.Pada saat pembelajaran berlangsung 

dilakukan observasi oleh dua orang pengamat untuk mengetahui 

kemampuan guru dalam pengelola pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperaif pendekatan STAD dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

c. Pemberian posttest atau tes akhir 

Pemberian tes akhir bertujuan untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap materi tentang materi Pemanasan global dan 

dampaknya bagi ekosistem setelah mendapat perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif pendekatan STAD. 

3. Tahap Akhir 

Setelah beberapa tahap di atas terlaksana, maka tahap akhir 

dilakukan analisa atau pengelolaan terhadap data yang ada yakni 

menghitung nilai tes awal, menghitung nilai ketuntasan indikator untuk 

mengetahui Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) terhadap Prestasi Belajar 

pada Siswa kelas VII SMP 2018/2019. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 
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Melakukan observasi terhadap keterlaksanaan pembelajaran 

dikelas. 

2. Tes 

Tes yang dilaksanakan sebelum penerapan model STAD yaitu 

pretest dan tes yang dilaksanakan sesudah penerapan model STAD adalah 

posttest. Soal pretest dan posttest dilihat pada lampiran 10. 

H. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Tes Hasil Belajar Siswa 

Untuk menentukan ketuntasan indikator dan kentuntasan hasil belajar 

siswa setelah diberikan penerapan pembelajaran kooperatif pendekatan 

Student Teams Achievement Division untuk materi pokok Sistem 

Pernapasan Pada Manusia, digunakan instrumen tes hasil belajar siswa. 

Penentuan ketuntasan berdasarkan penilaian acuan patokan. 

Acuan yang digunakan adalah ketuntasan dari Depdiknas 2006 yang 

diberlakukan bagi SMP, yaitu siswa dikatakan belajar tuntas secara individu 

apabila proporsi jawaban benar siswa P ≥ 75. Sedangkan ketuntasan secara 

klasikal adalah 80 %.Untuk ketentuan Depdiknas dalam KTSP memberikan 

kewenangan kepada setiap sekolah untuk menetapkan Standar Ketuntasan 

Minimal (SKM). Pada SMP Swasta BeringinSKM untuk IPA Biologi 

adalah 70 

Perhitungan hasil belajar dilakukan sebagai berikut: 

1) Skor hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Jumlah skor yang diperoleh 

NA =            X 100 
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Jumlah skor maksimal 

Keterangan: NA = Nilai Akhir 

 

2) Nilai ketuntasan individu dihitung dengan rumus: 

Jumlah indikator yang tuntas 

Ti =     X 100% 

Jumlah total indikator 

 

Keterangan: Ti = Tuntas indikator 

 

3) Nilai ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan rumus: 

Jumlah siswa yang berhasil tuntass 

Tk =       X 100% 

Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Keterangan: Tk = Tuntas klasikal 

 

b. Analisis Aktivitas Siswa 

 Analisis aktivitas siswa adalah frekuensi kegiatan siswa yang 

muncul selama pembelajaran berlangsung. Instrumennya adalah lembar 

pengamatan aktivitas siswa menurut Ibrahim (2005) yang formatnya 

dikembangkan oleh Eduk (2007: 273-275). Aktivitas siswa meliputi 

memperhatikan penjelasan guru, membaca buku biologi tentang Sistem 

Pernapasan pada Manusia, bertanya jawab dengan sesama anggota kelompok 

diskusi Student Teams AchievementDivision dan menulis jawaban-jawaban 

dalam LKS, mengajukan pertanyaan, memberikan respon/tanggapan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam diskusi Student Teams 

Achievement Division 

  Data hasil pengamatannya dianalisis dengan perhitungan presentase, 

yaitu menghitung banyaknya frekuensi tiap aktivitas dibagi dengan seluruh 

frekuensi aktivitas dikalikan 100. 

c. Analisis Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 
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Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dianalisis dengan 

cara menghitung rata-rata skor penilaian oleh dua orang pengamat, 

menggunakan rentangan nilai 1 sampai dengan nilai 4, dan menurut 

kategorinya, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:  

Tabel 3.2 Pedoman kualifikasi ketuntasan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran kooperatif pendekatan STAD 

Presentase Kategori 

1,00 – 1,99 Tidak Baik 

2,00 - 2,99 Kurang Baik 

3,00 -  3,49 Cukup Baik 

3,50 – 4,00 Baik 

Perhitungan terhadap reliabilitas pengamatan dari dua orang pengamat, 

penulis menggunakan teknik Interobserver agreement. (Borrich 1994, dalam 

Eduk 2009:99). 

Rumus penilaiannya adalah: 

  A   -    B 

Perscentage of Agreement (R) = 100  {1 -        } 

A   +   B 

 

Keterangan: R=Koefisien reliabilitas. 

A=  Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh pengamat     

 yang memberikan frekuensi tinggi. 

B=Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh pengamat     

        yang memberikan frekuensi rendah. 

Menurut Borich (1994, Dalam Eduk, 2009:99), instrumen dikatakan 

baik jika mempunyai koefisien reliabilitas ≥ 0,75 atau ≥ 75 %. 

 

 

 

 

 


