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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

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

Dasar Negeri 005 Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan 

jumlah siswa 18 orang yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 6 orang 

siswa perempuan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran word square untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Ada dua variabel yang diungkap dalam penelitian ini, yaitu : (1) 

variabel model pembelajaran word square ( Variabel X) dan (2) variabel hasil 

belajar  ( Variabel Y ). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 005 Empat Balai Kecamatan 

Kuok Kabupaten Kampar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. 

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2016. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK merupakan penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan 
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memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas.
31

 Langkah-langkah 

penelitian ini terdiri dari perencanaan (plan), tindakan (action), observasi 

(observation), dan refleksi (reflection). Empat langkah tersebut saling 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Hubungan keempat 

tindakan tersebut pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
 

Gambar III.1: Alur Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
32
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1. Perencanaan Tindakan (plan) 

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun silabus pembelajaran 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan 

penerapan model word square  

c. Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

d. Meminta guru dan teman sejawat untuk melakukan observasi 

e. Menyiapkan media yang dibutuhkan selama pembelajaran dengan 

model pembelajaran word square. 

2. Tindakan (Action) 

a. Kegiatan awal (10 Menit): 

1) Guru datang kekelas mengucapkan salam dan meminta ketua kelas 

untuk memimpin do’a 

2) Guru mengabsen kehadiran siswa 

3) Guru mempersiapkan lembar kerja yang akan digunakan dalam 

proses belajar mengajar. 

4) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6) Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran word 

square agar dapat dipahami siswa dengan baik. 

b. Kegiatan inti (45 Menit): 

1) Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 
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2) Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh. 

3) Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak 

sesuai jawaban. 

4) Guru memberikan poin setiap jawaban dalam kotak. 

5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika 

ada materi yang belum dimengerti. 

c. Kegiatan penutup (15 Menit): 

1) Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari 

2) Guru melengkapi kesimpulan yang diberikan oleh siswa. 

3) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

kepada peserta didik yaitu membaca materi untuk pertemuan 

selanjutnya. 

4) Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

3. Observasi (Observation) 

Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas 

dari pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, ini dilakukan untuk 

memberi masukan dan pendapat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan, sehingga masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. Dalam penelitian ini 

yang melakukan tindakan tersebut yaitu peneliti sendiri, sedangkan yang 

membantu peneliti dalam melakukan observasi adalah salah seorang guru 

di SDN 005 Empat Balai yang mengobservasi aktivitas siswa dan teman 
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sejawat yang mengobservasi aktivitas  guru selama proses pembelajaran 

dengan mengunakan model pembelajaran word square. 

4. Refleksi (Reflection) 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan 

yang terjadi dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan. Guru dan 

observer melakukan diskusi dan menganalisa hasil dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga diketahui keberhasilan dan 

kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil dari analisa data 

tersebut dijadikan sebagai landasan untuk siklus berikutnya, sehingga 

antara siklus I dan siklus berikutnya ada kesinambungan dan diharapkan 

kelemahan pada siklus yang pertama sebagai dasar perbaikan pada siklus 

yang berikutnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Adapun data dalam penelitian ini adalah data tentang: 

a. Observasi 

1) Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran word square. 

2) Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan 

penerapan model pembelajaran word square. 

b. Tes Hasil Belajar 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

kuantitatif yang berupa skor kemampuan siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran setelah diterapkannya model pembelajaran word square. Tes 
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tersebut terdiri dari 10 soal dalam bentuk objektif dan 5 soal esai yang 

mengacu pada indikator dan tujuan pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang 

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

kurikulum yang digunakan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Data aktivitas Guru dan Siswa 

Setelah data aktivitas guru dan siswa terkumpul melalui observasi, 

data tersebut diolah dengan mengunakan rumus presentase yaitu sebagai 

berikut:
33

 

P =  
  F  

N
 x 100% 

 

Keterangan : 

F  = frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N  = Jumlah frekuensi (banyaknya individu) 

P  = Angka Presentasi 

100% = Bilangan tetap 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan 

siswa pada mata pelajaran IPA, maka dilakukan pengelompokan atas 4 

kriteria penilaian yaitu sebagai berikut: 
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 Table III.1 

 Interval Kategori Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa
34

 

No Tingkat Penguasaan Predikat 

1 90%-100% Sangat Sempurna 

2 70% s/d 89% Sempurna 

3 50% s/d 69% Cukup Sempurna 

4 30% s/d 49% Kurang Sempurna 

5 0%-29% Tidak Sempurna 

 

Aktivitas guru dan siswa sudah bisa dikatakan berhasil apabila 

aktivitas guru dan aktivitas siswa berada pada tingkat penguasaan 70%-

89% atau dengan kategori sempurna.  

2. Hasil Belajar Siswa 

   Ketuntasan belajar siswa secara klasikal rumus yang digunakan 

yaitu: 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =
Jumlah  siswa  yang  tuntas

Jumlah  Keseluruhan
 x 100%

35
   

 Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran baik secara individual maupun secara klasikal dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Table III.2 

 Interval kriteria Penilaian Hasil Belajar Siswa
36

 

No Tingkat Penguasaan Predikat 

1 85% - 100% Amat Baik 

2 71% - 84% Baik 

 65% - 70% Cukup 

4 <65% Kurang 
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