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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 007 Sibiruang tahun pelajaran 2016-2017.Objek penelitian ini adalah 

penerapan strategi saling mengajari dan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan kewarganegaraan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 007 Sibiruang 

Kecematan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, khususnya pada kelas V. 

Adapun waktu penelitian ini selama 6  bulan dengan pengumpulam data 

direncanakan pada bulan agustus sampai oktober 2016. 

 

C. Rancangan Tindakan 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

memperbaiki mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelas. Penelitian 

tindakankelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya 

sendirimelalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan.
30

 

Penelitian yang akan dilaksanakan terdiri dari 2 siklus dan tiap siklusnya 

                                                 
30

Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah (Yogyakarta: Gaya 

Media, 2011), h1m. 4 

 

24 



25 

 

terdiri dari 1 pertemuan. Tahapan-tahapan yang di lalui dapat digambarkan 

sebagai berikut:
31

 

 

 

 

Gambar III.1. Daur Siklus Penelitian Tindakan Kelas Menurut Kurt Lewin 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian tindakan 

kelas terdiri dari bebebrapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi.
32

 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan tingakan. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Silabus dengan memuat Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi 
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(SK), menyusun RPP. 

b. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitias guru adn 

peserta didik. 

c. Menentukan kolaborator sebagai observer 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi saling 

mengajari adalah sebagai berikut:
33

 

a. Guru meminta siswa untuk duduk dalam kelompok  yang terdiri dari 5atau 

6 orang dalam satu kelompok 

b. Setiap anggota kelompok memiliki giliran untuk menjadi siswa guru 

c. Siswa saling bergiliran membaca materi kelompoknya dengan suara  

lantang  

d. Setiap kelompok (semua siswa) merangkum materi yang telah 

disampaikan oleh kelompok lain 

e. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan hasil rangkumannya 

f. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti mengenai materi kepada kelompok yang tampil. 

 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaranberlangsung 

untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran. Observasi yang 

dilakukan meliputi pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa.Kegiatan 

observasi ini dilakukan dengan mengisi lembar observasi yang meliputi aspek 

identifikasi, waktu pelaksanaan, strategi dan tindakan yang dilakukan peneliti, 

tingkah laku siswa serta kelemahan dan kelebihan yang ditemui. 
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4. Refleksi 

Data yang diperoleh dari tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis. 

Apakah kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau 

tidak, jika hasil belajar siswa masih banyak yang belum tuntas, maka hasil 

observasi dianalisis untuk mengetahui dimana letak kekurangan dart 

kelemahan guru dalam proses pembelajaran untuk dilakukan tindakan 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian selama 

pembelajaran dengan menggunakan permainan kotak ajaib. Observasi 

dilakukan secara terus-menerus selama tindakan.
34

 Pengamatan terhadap 

aktivitas guru dan siswa dilakukan observer dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Observer mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran. 

b. Observer memberi tanda tanda cek list(√) pada lembar pengamatan yang 

telah disediakan sesuai dengan aktivitas guru dan siswa yang muncul 

selama proses pembelajaran. 

c. Bila aktivitas guru dan siswa yang muncul tidak sesuai dengan aktivitas 
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guru dan siswa yang dirancang pada rencana pelaksanaan pembelajaran, 

maka observer membubuhkan komentar pada kolom keterangan. 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mempelajari atau mengetahui profil 

sekolah, sarana dan prasarana, keadaan siswa dan guru serta kurikulum 

yang digunakan maupun nilai yang diperoleh sebeum dan sesudah 

digunakan strategi saling mengajar. 

3. Teknik Tes 

Tes hasil belajar dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah tindakan. Dengan adanya tes maka dapat diperoleh hasil belajar 

siswa.
35

Teknik tes yang digunakan pada penelitianadalah teknik tes 

tertulis berupa ulangan harian. Ulangan harian 1 akan di4aksanakan 

setelah pelaksanaan tindakan siklus pertama dan ulangan harian 2 akan 

dilaksanakan setelah pelaksanan tindakan siklus kedua. Kedua ulangan 

harian ini dilaksanakan dan diawasi oleh peneliti dibantu oleh observer. 

Pelaksanaan ulangan harian mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Peneliti dibantu oleh observer mengatur tempat duduk siswa 

sedemikian hingga tidak memungkinkan siswa bekerja sama. 

b. Peneliti membagi naskah ulangan harian dan lembar jawaban. 

c. Peneliti memberi tanda dimulai ulangan harian. 

d. Siswa menyelesaikan soal ulangan harian selama alokasi waktu yang 
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telah ditentukan. Selama siswa menyelesaikan soal ulangan harian, 

peneliti dan observer mengawasi pelaksanaan ulangan harian 

sedemikian hingga tidak ada siswa bekerja sama atau membuka 

catatan atau sejenis. 

e. Peneliti memberi tanda ulangan harian sudah berakhir dan peneliti 

meminta semua siswa meletakkan jawaban mereka di meja masing-

masing dan dipersilakan meninggalkan ruang kelas. 

f. Observer mengumpulkan lembar jawaban siswa. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Aktivitas Guru dan Siswa 

Data tentang aktivitas guru dan siswa dianalisis dengan cara 

mendeskripsikan setiap aspek yang diamati selama proses pembelajaran 

untuk setiap pertemuan. Analisis data aktivitas guru dan siswa difokuskan 

pada kesesuaian antara rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran. 

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan 

menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut:
36

 

x100%
N

F
P   

Keterangan 

F = frekuensi yang sedang di cari presentasenya 

N = number of cases (Jumlah individu) 
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P = angka presentase 

100% = bilangan tetap 

 

Aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dikelompokkan 

menjadi 4 kriteria penilaian yaitu:
37

 

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

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

c. Apabila persentase 40% - 55% dikatakan “kurang”. 

d. Apabila persentase kurang dari 40 % dikatakan “tidak baik”.  

2. Hasil Belajar 

Data hasil belajar ilmu pengetahuan sosial yang diperoleh dari hasil 

ulangan harian dengan menggunakan teknik penilaian tes tertulis, maka 

langkah selanjutnya melihat ketuntasan individu dan klasikal. Untuk 

menentukan ketuntasan individu rumus yang digunakan yaitu:
38

 

KB = %100x
Tt

T
 

Keterangan: 

KB = Ketuntasan belajar 

T = Jumlah skor yang diperoleh siswa 

Tt = Jumlah skor total. 

Sedangkan untuk mencari ketuntasan belajar secara klasikal digunakan 

rumus:
39
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KB = %100x
n

Nt
 

Keterangan: 

KB = Ketuntasan belajar 

Nt = Banyak siswa yang tuntas atau mendapat nilai> 65 

N = Banyak Siswa. 
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