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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 029 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa sebanyak  29 siswa. Yang terdiri 

dari 13 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Sedangkan objek penelitian 

adalah meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui metode pembelajaran 

moderasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 029 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas ialah penerapan 

metode pembelajaran moderasi (variabel x) dan variabel terikat ialah aktivitas 

belajar siswa (variabel y). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 029 Padang Mutung 

Kecamatan Kampar  Kabupaten Kampar di kelas V pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 April 2018 dan 

tanggal 4 Mei 2018. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu bentuk penelitian bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Tindakan kelas berupaya 
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meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dalam menunaikan 

tugasnya.
29

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam dua siklus dan tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini, peneliti menyusun tahapan-tahapan yang akan 

dilalui yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi. 

Adapun siklus penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Suharsimi 

Arikunto dapat digambarkan sebagai berikut:
 30

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

      Menurut Kemmis dan Taggart 
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1. Perencanaan/persiapan tindakan 

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan 

silabus yang memuat penyesuaian Kompetensi Dasar (KD) dengan 

tindakan. Silabus yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok mengenai menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia, alokasi waktu selama 8 jam pelajaran dalam 

4x petemuan, sumber belajar berupa buku IPS penerbit Erlangga kelas 

V SD, dan penilaian yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran moderasi, alokasi 

waktu, sumber belajar, dan penilaian.  

b. Menyiapkan kartu saat pelaksanaan metode pembelajaran moderasi 

sesuai materi pelajaran. 

c. Menyediakan media yang akan digunakan berupa papan tulis, pin 

board, spidol, dan kartu sebanyak jumlah siswa 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas 

siswa dan aktivitas belajar selama proses pembelajaran. 

e. Menentukan observer. 
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2. Implementasi Tindakan 

Pada tahapan pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini, ada 

beberapa langkah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan 

penerapan metode moderasi  yaitu : 

a. Guru mempersiapkan ruangan untuk kegiatan diskusi 

b. Guru menyusun tempat duduk siswa dengan posisi melingkar 

c. Guru mempersiapkan kelengkapan peralatan metode pembelajaran 

moderasi 

d. Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan pada kartu  

e. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan dan menempelkan gagasan 

atau pertanyaan yang sudah ditulis siswa 

f. Guru mengelompokkan gagasan atau pertanyaan dalam satu plakat 

g. Guru meminta siswa untuk memilih tema atau masalah prioritas yang 

akan dikerjakan  

h. Guru memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah yang 

diprioritaskan siswa 

i. Guru meminta dua orang dalam kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

j. Guru mengevaluasi siswa dengan memberi umpan balik terhadap hal 

yang menyangkut hasil diskusi 

3. Observasi 

Observasi dilakukan seiring dengan pelaksanaan pembelajaran oleh 

guru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penerapan metode moderasi 
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observer adalah Guru dan teman sejawat yang bertugas untuk mengamati 

aktivitas guru, aktivitas siswa dan aktivitas belajar, dengan mengisi lembar 

observasi aktivitas penelitian sesuai dengan pedoman observasi. 

4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh dari tahap observasi kemudian dikumpulkan 

dan dianalisa, dari hasil observasi guru dapat merefleksikan diri dengan 

melihat data observasi aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dengan menerapkan metode moderasi pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 029 Padang Mutung Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. 

Hasil refleksi bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas 

belajar siswa. Jika aktivitas belajar siswa belum menunjukkan hasil yang 

bagus, maka hasil observasi dianalisis untuk mengetahui letak 

permasalahan baik kekurangan ataupun kelemahan guru dalam proses 

pembelajaran untuk dilakukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu jenis data 

kualitatif dan data kuantitatif. 
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a. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik yang berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. misalnya 

untuk menyatakan tidak baik, cukup, baik, amat baik dan sebagainya.
31

 

Dalam penelitian ini berupa data tentang aktifitas siswa dan guru selama 

pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran moderasi. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, yang 

diperoleh dari pengukuran lansung maupun dari angka yang diperoleh 

dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
32

 Dalam 

penelitian ini yaitu berupa data aktivitas belajar siswa sebelum tindakan 

dan setelah tindakan pada setiap siklus. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi mencakup prosedur pengumpulan data tentang proses 

dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan.
33

 Observasi 

menggunakan lembaran observasi yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi pada penelitian ini dilakukan 

oleh satu orang observer. Adapun yang diamati dalam penelitian ini 

adalah aktivitas guru, aktivitas siswa, dan aktivitas belajar selama 

kegiatan belajar mengajar. 
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b. Dokumentasi  

Dokumentasi ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, seperti 

kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sejarah dan 

perkembangan sekolah, data-data sarana dan prasarana sekolah, 

keadaan siswa dan guru di sekolah, silabus, RPP, maupun nilai yang 

diperoleh sebelum dan sesudah digunakan metode moderasi atau 

dengan mendokumentasikan dalam bentuk gambar/foto pada saat 

dilaksanakan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Aktivitas Guru dan Siswa 

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah 

dengan menggunakan rumus persentase, yaitu dengan sebagai berikut:
34

 

   
 

 
      

Keterangan:  

P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah frekuensi (banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

Tabel III.1 

Interval Kategori Aktivitas Guru dan Siswa 

No Interval Kategori 

1 81-100% Baik 

2 61-80% Cukup Baik 

3 41-60% Kurang Baik 

4 0-40% Tidak Baik 

  Sumber: Suharsimi Arikunto.
35
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2. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar melalui 

metode pembelajaran moderasi diperoleh melalui observasi dan diolah 

dengan rumus persentase, yaitu sebagai berikut: 

   
 

 
      

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah frekuensi (banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap
36

 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, maka dilakukan 

pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu tinggi, cukup tinggi, 

kurang tinggi, dan tidak tinggi. Adapun kriteria persentase tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

a. Apabila persentase antara 76-100% dikatakan “Tinggi” 

b. Apabila persentase antara 56-75% dikatakan “Cukup Tinggi” 

c. Apabila persentase antara 40-55% dikatakan “Kurang Tinggi” 

d. Apabila persentase antara kurang dari 40% dikatakan “Tidak Tinggi”
37

 

 

 

                                                             
36

  Anas Sudjono, Loc. Cit. 
37

  Suharsimi Arikunto, Loc. Cit 


