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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 005 Desa 

Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun Pelajaran 

2016-2017 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. 

2. Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah penerapan strategi bertukar soal 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA di kelas V SDN 001 Desa Padang 

Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 005 Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dan waktu pengumpulan data pada 

bulan Januari – Juni 2017. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan adalah penelitian 

tindakan kelas. Peneliti dan guru kelas V berkolaborasi dalam penelitian ini 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, melakukan pengamatan sampai 

refleksi hasil tindakan.  
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Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

yang dilakukan oleh siswa. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penerapan 

strategi pembelajaran bertukar soal untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas V Sekolah Dasar Negeri 

005 Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dimana tiap siklus terdiri 

dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Adapun daur siklus penelitian tindakan kelas (PTK) adalah:
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus PTK Model Kemmis dan Mc Taggart 
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Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 16 
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1. Perencanaan 

Tahap perencanaan kegiatan yang direncanakan agar kegiatan yang 

dilakukan lebih terarah. Langkah-langkah yang dilakukan guru adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun silabus. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan 

standar kompetensi. Meminta guru kelas V untuk menjadi pengamat 

(observer) dalam pelaksanaan tindakan. 

c. Mempersispkan materi pelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran 

bertukar soal. 

e. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa 

diakhir pembelajaran. 

f. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa dalam mencapai kompetensi dasar. 

2. Tindakan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi 

pembelajaran bertukar soal yaitu: 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

b. Guru membagikan materi pelajaran kepada masing-masing kelompok 

c. Guru mengamati siswa yang sedang membahas materi yang telah 

diberikan. 
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d. Guru meminta masing-masing kelompok untuk membuat pertanyaan 

dikartu indeks dengan menuliskan jawaban dibelakang kartu indeks. 

e. Guru meminta setiap kelompok untuk menukarkan kartunya. 

f. Guru meminta setiap kelompok lainnya untuk menjawab pertayaan 

yang telah diberikan dikartu indeks, jika jawaban mereka tidak sesuai 

dengan jawaban yang telah diberi kelompok sebelumnya mereka 

menambahkan jawaban mereka di kartu indeks. 

g. Guru menyelesaikan pembelajaran dengan diskusi kelompok besar 

yang berfokus pada pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. 

3. Pengamatan  

Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa selama tindakan berlangsung. Pengamatan dilakukan sejalan dengan 

pelaksanaan tindakan. Proses pengamatan dilakukan oleh guru bidang 

studi ilmu pengetahuan alam kelas V Sekolah Dasar Negeri 005 Desa 

Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Fokus observasi adalah bagaimana proses penerapan tindakan yang 

dilakukan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Pengamatan yang dilakukan melihat perkembangan yang dialami siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung dan diamati secara obyektif agar 

hasil akhir dari penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Hasil pengamatan akan dicatat pada lembar pengamatan 

yang telah disiapkan sebelumnya 
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4. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara berdiskusi bersama guru kelas yang bertugas sebagai observer. Dari 

sini akan diperoleh data sebagai bentuk pengaruh tindakan, sekaligus 

menyusun rencana perbaikan pada siklus berikutnya. Berdasarkan masalah 

yang muncul pada refleksi hasil penelitian siklus 1, maka peneliti bisa 

mengetahui apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai atau belum. 

Melalui refleksi inilah peneliti menentukan keputusan untuk melakukan 

siklus lanjutan atau berhenti melakukan tindakan karena masalah atau hasil 

yang diinginkan sudah tercapai.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja melalui proses pengamtan dan pendekatan terhadap 

gejala-gejala yang diselidiki.
31

Untuk mengetahui aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran dengan penerapan strategi 

pembelajaran bertukar soal. Peneliti meminta guru bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alambertindak sebagai observer pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah peneliti siapkan sebelum proses pembelajaran.  
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2. Tes 

Tes adalah alat yang dapat berbentuk tugas atau suruhan yang 

harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal 

yang harus dijawab.
32

 Tes dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

hasil belajar siswa setelah melakukan tindakan yang diperoleh melalui 

pelaksanaan evaluasi belajar. Tes yang diberikan berbentuk soal pilihan 

ganda dan essay.   

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik evaluasi yang menekankan pada 

aspek data tertulis atau dokumen yang berkaitan erat dengan informasi 

tentang siswa.
33

 Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi adalah data 

mengenai sejarah sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan 

prasarana, serta kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Aktivitas Guru dan Siswa 

Analisis data tentang aktivitas guru dan siswa diperoleh dari hasil 

pengamatan observer dengan peneliti selama pelaksanaan proses 

pembelajaran. Pada aktivitas guru, setelah data terkumpul melalui 
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Aksara, 2008), hlm. 89 
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pengamatan, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase, 

yaitu sebagai berikut:
34

 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Jumlah prekuensi 

100% = Bilangan tetap 

Untuk menganalisis data aktivitas siswa digunakan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = Angka persentase aktivitas siswa 

F = Frekuensi aktivitas siswa 

N = Jumlah indikator 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan 

aktivitas siswa, maka dilakukan pengelompokan atas empat kriteria 

penilaian yang baik, cukup, kurang baik dan tidak baik. Adapun kriteria 

persentase tersebut yaitu sebagai berikut:
35

 

a) Apabila persentase antara 76% - 100%, dikataka “baik”. 

b) Apabila persentase antara 56% - 75%, dikatakan “cukup”. 

c) Apabila persentase antara 40% - 55%, dikatakan “kurang baik”. 
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d) Apabila persentase kurang dari 40%, dikatakan “tidak baik”. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Untuk mengukur hasil belajar siswa dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:
36

 

       
                    

           
       

Sedangkan untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
37

 

                        
                        

                  
        

Hasil belajar diukur dengan melakukan tes tertulis. Adapun rentang 

nilai untuk tes tersebut ialah sebagai berikut:
38

 

a) 86 – 100 %  =  Sangat Baik   

b) 76 – 85 %   =  Baik   

c) 60 – 75 %  =  Cukup 

d) 55 – 59 %  =  Kurang 

e) ≤ 54 %  =  Kurang Sekali. 
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