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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 012 Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

yang berjumlah 23 siswa.Dengan 11 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa 

perempuan. Sedangkan objek penelitiannya adalah Peningkatan Aktivitas 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Melalui Penerapan 

Permainan Apakah Aku di Kelas IV SDN 012 Naumbai Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 012 Naumbai 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Mata pelajaran yang peneliti pilih 

adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).Penelitian dilaksanakan pada semester 

ganjil tahun ajaran 2016-2017. 

 

C. Rancangan Peneliti 

Penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam 

kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut 
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dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata 

serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.
26

 

Penelitian yang dilaksanakan terdiri dari 3 siklus. Agar penelitian 

tindakan kelas ini berhasil dengan baik, peneliti menyusun tahapan-tahapan 

yang dilalui yaitu perencanaan, implementasi, observasi, dan evaluasi atau 

refleksi. Adapun penjelasan untuk masing-masing tahapan adalah sebagai 

berikut:
27

 

1. Perencanan Tindakan  

Tahap perencanaan atau persiapan, langkah-langkah yang dilakukan 

oleh guru adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun silabus 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan lembar obsevasi aktivitas guru dan siswa. 

d. Mempersiapkan media, bahan, dan alat bantu yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

e. Meminta teman sejawat sebagai Observer. 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Pada pelaksanaan tindakan ini, ada beberapa tahapan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dengan permainan Apakah Aku? Yaitu 

sebagai berikut: 
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Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 26 
27

Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, Ciputat: Gaung Persada Press, 2009, hlm. 49 
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a. Kegiatan awal 

1) Guru datang kekelas dan mengucapkan salam dan meminta ketua 

kelas untuk memimpin do’a. 

2) Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan itu. 

b. Kegiatan inti 

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

2) Siswa  duduk atau berdiri membentuk lingkaran sambil memakai ikat 

kepala. Satu siswa memegang tas berisi kartu. 

3) Siswa pemegang tas memilih satu tas kartu dan menyelipkannya ke 

ikat kepala siswa yang ada di sebelahnya (pastikan siswa pemakai 

kartu tidak melihat gambar pada kartu) 

4) Siswa pemakai kartu bisa menanyakan 10 pertanyaan kepada 

kelompoknya untuk mencari tahu nama hewan yang ada di ikat 

kepalanya. 

5) Anggota kelompok hanya boleh memberikan jawaban: 

Ya/Tidak/Mungkin. 

6) Jika setelah 10 pertanyaan sang siswa juga belum bisa menebak 

dengan benar, teman-teman sekelompoknyabisa memberitahukan 

jawabannya. 
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7) Permainan berlanjut sampai semua siswa memakai kartu diikat 

kepalanya. 

c. Penutup 

1) Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari  materi yang 

dipelajari. 

2) Guru melengkapi kesimpulan yang diberikan oleh siswa. 

3) Guru memberikan motivasi untuk lebih semangat belajar di 

pertemuan berikutnya. 

4) Evaluasi. 

5) Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

3. Observasi  

Dalam pelaksanaan peneliti juga melibatkan pengamat, Pengamatan 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan 

pengamatan dilakukan oleh guru bidang studi IPA dengan menggunakan 

lembar pengamatan, dan peneliti yang melaksanakan tindakan. Dalam 

melakukan pengamatan, peneliti bekerjasama dengan guru. Peneliti 

melakukan pengamatan pada saat tindakan dan sekaligus melakukan 

interpretasi terhadap data tentang proses atau hasil tindakan, sehingga dapat 

dikatakan proses pembelajaran dengan permainan apakah aku dan 

pengamatan/interpretasi berlangsung secara simultan. 

4. Refleksi  

Setiap akhir proses pembelajaran maka dilakukan refleksi yang 

bertujuan untuk menganalisis kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran 
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yang telah dilaksanakan dengan menggunankan permainan Apakah 

Aku.Kemudian hasil diskusi ini dijadikan bahan pertimbangan untuk siklus 

berikutnya.Sehingga nantinya pada siklus kedua diharapkan ada perbaikan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data tentang aktivitas belajar IPAsiswadalam 

pembelajaran dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas siswa 

yaitu peneliti akan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan guru IPA 

sekolah tersebut untuk menerapkan pengajaran terbalik.Observasi awal 

dilakukan tanpa penerapan permainan apakah aku, yang mana penelitian 

ini dilakukan dengan melihat aktivitas belajar sesuai dengan indikator. 

Observasi lanjutan dengan menerapkan permainan apakah aku 

danpenelitian ini dilakukan dengan melihat perkembangan aktivitas belajar 

siswa dengan indikator-indikator. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui data siswa/ keadaan 

siswa, keadaan guru dan data-data/ keadaan sekolah. Sebelum digunakan 

permainan apakah aku, selain itu dokumentasi juga dilakukan sebagai 

pelengkap dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu kegiatan statistik 

yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengelola 

data, menyajikan dan menganalisa data angka, guna memberikan gambaran 

tentang sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan.
28

 

Menurut Anas Sudijono, statistik deskriptif adalah statistik yang 

mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka, agar dapat 

memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai suatu 

gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna 

tertentu.
29

Setelah data aktivitas guru dan siswa terkumpul melalui observasi, 

data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase yaitu sebagai 

berikut:
30

 

𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100% 

 Keterangan: 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya, 

N = Jumlah frekuensi (banyaknya individu), 

P = Angka persentase, 

100% = Bilangan tetap. 
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Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2 
29

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 

hlm. 4-5. 
30

Ibid.hlm.43 
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Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan 

siswa pada mata pelajaran IPA, maka dilakukan pengelompokan atas  5 

kriteria penilaian yaitu sebagai berikut: 

a. Apabila persentase antara 80%-100% dikatakan “Sangat Baik” 

b. Apabila persentase antara 70%-79% dikatakan “Baik”  

c. Apabila persentase antara 60%- 69% dikatakan “Cukup” 

d. Apabila persentase antara kurang dari 50% - 59% dikatakan “Kurang” 

e. Apabila persentase antara kurang dari 0 – 49%
31
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E. Mulyasa, Op.Cit, hlm. 257 


