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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV tahun pelajaran 

2016-2017 dengan jumlah 24 orang siswa. Objek dalam penelitian ini adalah 

penerapan pembelajaran aktif tipe Triple Chenk untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan di Sekolah Dasar Muhammadiah 036 Gobah 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.Pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Adapun waktu penelitian ini direncanakan bulan Januari-

Juni Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

C. Rancangan Penelitian  

1. Bentuk Tindakan 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Model  

penelitian tindakan kelas (PTK) yang peneliti gunakan adalah model 

Kemmis dan Mc Taggart. Rancangan Kemmis &Taggartmencakup 

sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap: perencanaan 

(plan), pelaksanaan dan pengamatan (act & observe), dan refleksi (reflect). 

tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang, sampai tujuan 

penelitian tercapai.
43

 

                                                           
43Suharsimi Arikunto, Penelitian  Tindakan Kelas, Jakarta:Rineka Cipta, 2007, hlm. 16 
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Penelitian ini terdiri dari beberapa siklus, masing-masing siklus 

melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Empat 

langkah tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas. Hubungan keempat tindakan tersebut terlihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Daur Siklus PTK 

2. Perencanaan/persiapan Tindakan 

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan tindakan. Adapun yang akan dipersiapkan adalah : 

a. Silabus yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

materi pokok, kegiatan pembelajaran yang menerapkan langkah-

langkah strategiTriple Check, alokasi waktu,sumber belajar dan 

penilaian. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, 
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strategi pembelajaran,langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar 

dan penilaian. 

c. Lembar observasi guru dan siswa yang berisi lembar-lembar kegiatan-

kegiatan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Meminta guru kelas IV untuk melakukan observasi, dan menjelaskan 

kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan lembar observasi. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Triple Checkyaitu: 

a. Tindakan Awal (10 Menit) 

1) Guru memberi salam dan doa 

2) Guru memeriksa kehadiran siswa 

3) Guru memberikan apersepsi 

4) Guru memotivasi siswa. Guru merangsang daya pikir siswa dengan 

mengajukan pertanyaan. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (50 Menit) 

1) Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok .  

2) Guru menyampaikan materi pelajaran. 

3) Guru memberikan tugas kepada tiap kelompok . 

4) Setelah waktu yang ditentukan,guru meminta perwakilan tiap 

kelompok untuk mengantarkan hasil kerja mereka. 
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5) Setelah dikoreksi, guru memberikan tanda pada jawaban yang 

belum benar. 

6) Guru meminta tiap kelompok untuk mengecek kembali hasil kerja 

mereka,dengan memperbaiki jawaban yang ditanda oleh guru. 

7) Guru meminta tiap kelompok untuk mengantar hasil kerja mereka 

yang telah di Cek . 

8) Guru kembali memberi tanda pada jawaban yang belum benar dan  

meminta siswa cek,dan cek lagi hasil kerja mereka.Setelah 

melakukan cek tiga kali, guru memberi penghargaan kepada 

kelompok   yang berhasil  mengecek dengan baik. 

c. Kegiatan Akhir : (10 Menit) 

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

4. Observasi  

Observasi dilaksanakan untuk memberi masukan dan pendapat 

tahapan pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan memperbaiki proses 

pembelajaran pada siklus II. 

Observasi ini dilakukan untuk mencocokkan dengan perencanaan 

yang telah dibuat untuk mencari data hasil penerapan pembelajaran, 

pengambilan data dari hasil pembelajaran ini dengan melihat proses 

pembelajaran dengan melakukan tes hasil belajar. 
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5. Refleksi  

Tahapan ini dicapai setelah melakukan observasi langsung. 

Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi atau analisis yang 

dilakukan peneliti dengan cara berdiskusi kepada siswa terhadap berbagai 

masalah yang muncul di kelas. Penelitian yang diperoleh dari analisis data 

sebagai bentuk dari pengaruh tindakan yang dirancang atau dari hasil 

pembelajran dalam peneliti, sekaligus menyusun rencana perbaikan pada 

siklus berikutnya. 

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul pada refleksi hasil 

penelitian siklus I, maka akan ditentukan oleh peneliti apakah tindakan 

yang dilaksanakan sebagai pemecahan masalah sudah mencapai tujuan 

atau belum. Melalui refleksi inilah maka peneliti menentukan keputusan 

untuk melakukan siklus lanjutan ataukah berhenti melakukan tindakan. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan  Data 

Jenis data yang diperoleh dalam penilaian ini yaitu: 

1. Observasi  

Adapun data dalam penelitian ini adalah data tentang: 

a. Untuk mengamati aktivitas guru selama  pembelajaran kooperatif tipe 

Triple Check. 

b. Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan 

penerapan kooperatif tipe Triple Check. 
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2. Tes  

Adapun tes yang dilakukan peneliti ini adalah: 

 Bentuk tes tertulis dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah tindakan siklus I dan siklus II.Tes hasil belajar siswa setiap siklus 

diambil setelah dua kali pertemuan, karena satu siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah 

sekolah, keadaan guru dan siswa serta sarana dan prasarana yang ada 

disekolah serta untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dilakukan 

tindakan. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Aktivitas Guru Dan Aktivitas Siswa 

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah 

mengunakan rumus persentase.
44

 Yaitu sebagai berikut: 

P = 
 

 
  100 %

45
 

Keterangan : 

P = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang dicari persentase 

N = Numbered of cases ( jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

                                                           
44Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan ,jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 

hlm. 43 

 

 



31 
 

100%  = bilangan tetap 

Dalam melakukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka 

dilakukan pengelompokkan atas empat kriteria penilaian yaitu: sangat 

baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Adapun kriteria presentase 

tersebut adalah: 

a. 86 % - 100% tergolong “sangat baik” 

b. 76% - 85% tergolong “baik” 

c. 60% - 75% tergolong” cukup” 

d. 55%-59% kebawah tergolong “kurang” 

e. 54% tergolong kurang sekali
46

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar diukur dari ketuntasan individu dan klasikal, rumus 

yang di gunakan yaitu: 

a. Ketuntasan individu 

 KBSI = Jumlah Skor yang dicapai siswa     X 100% 

 Skor Maksimum 

Keterangan :KBSI – Ketuntasan belajar siswa secara individu.
47

 

b. Ketuntasan Klasikal 

Sedangkan untuk mengukur ketubtasan klasikal dengan rumus.
48

 

Ketuntasan klasikal : jumlah Siswa yang tuntas X 100 % 

 Jumlah keseluruhan  

 

 

 

                                                           
46 Ngalim purwanto. Prinsip-prinsif dan teknik evaluasi pengajaran. Bandung”pt remaja 
rosdakarya.2010, hlm 103 
47Rusdi p,Petodelogi Penelitian, Yogyakarta: Lanarka Pibilisher, 2007, hlm.74 
48 Depdiknas,  Rambu-rambu Penetapan Ketuntasan Belajar Minimum dan Analisis Hasil 

Pencapaian Standar Ketuntasan Belajar, Jakarta :2004, hlm. 24 
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Untuk mengetahui tingkat rata-rata hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada rentangan nilai kategori dibawah ini yaitu: 

a) 85% - 100% dikatakan” Amat Baik” 

b)  71% - 84% dikatakan” Baik” 

c)  65% - 70% dikatakan”cukup” 

d) Kurang dari 65% tergolong kategori “kurang”
49

 

 

 

                                                           
49 Tim Pustaka yustisia, panduan lengkap KTSP, YOGYAKARTA :pustaka yustisia, 2008, hlm. 362 


