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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini guru dan siswa kelas V dengan jumlah siswa 

sebanyak 38 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penerapan 

Strategi Hembusan Angin Kencang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 20 

Pekanbaru. Mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas dilakukan agar terjadi perubahan mengajar kearah yang lebih baik 

dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan 

mutu praktek pembelajaran di kelas. 
37

 

Pengumpulan data ini dilakukan pada bulan September 2016. Penelitian 

ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Demi
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kelancaran penelitian ini, dan kelangsungan penelitian tanpa hambatan, peneliti 

menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 

1. Perencanaan/persiapan tindakan, 

2. Pelaksanaan tindakan, 

3. Observasi, 

4. Refleksi. 

Empat tahapan tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas. Hubungan keempat tindakan tersebut terlihat pada bagan berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 

Daur Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
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1. Perencanaan 

Adapun hal-hal yang akan dilakukan dalam perencanaan tindakan 

kelas ini adalah: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi 

dasar dengan langkah-langkah penggunaan strategi Hembusan Angin 

Kencang. 

b. Meminta kesediaan guru (observer) yang akan menjadi pendamping dalam 

pelaksanaan tindakan di kelas dengan mengisi format yang telah 

disediakan. 

c. Menyusun lembar observasi atau format pengamatan tentang aktivitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melakukan persiapan dengan menyiapkan pernyataan  dan 

pertanyaan yang sesuai dengan materi. 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

c. Guru mengajak siswa untuk menyusun semua kursi berbentuk lingkaran 

dan duduk pada kursi tersebut, dan jumlah kursi harus sesuai dengan 

jumlah siswa. 

d. Guru meminta siswa pindah ke kursi lain jika setuju dengan pernyataan 

yang diucapkan guru, sebagai contoh: “angin kencang berhembus pada 

semua orang yang menyukai permen susu”. 
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e. Guru berdiri di tengah lingkaran siswa dan mengucapkan pernyatan-

pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya. 

f. Guru dan siswa berlari menuju kursi yang kosong. 

g. Siswa yang tidak mendapatkan kursi akan diberi pertanyaan oleh guru 

tentang materi yang di pelajari hari itu, jika siswa tidak bisa menjawab 

maka akan diberi hukuman, tetapi siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

tersebut akan mendapatkan sebuah bintang yang akan ditukarkan dengan 

hadiah setelah pembelajaran selesai. 

h. Proses akan di ulangi seperti yang di contohkan. 

 

3. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.
39

 Observasi 

dalam pelaksanaan penelitian melibatkan pengamat, tugas dari pengamat 

tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa dengan 

menggunakan strategi hembusan angin kencang selama proses belajar 

berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memberi masukandan pendapat 

terhadappelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga masuka-

masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran 

pada siklus berikutnya. 
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4. Refleksi 

Refleksi merupakan suatu kegiatan yang mengemukakan kembali 

apa yang telah dilakukan. Hasil observasi kemudian dianalisi, observer dan 

guru menganalisa kembali pelaksanaan rencana pelaksanaan tindakan. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

Hasil dari analisa tersebut dijadikan sebagai landasan siklus 

berikutnya, sehingga ada kesinambungan dan dapat mengatasi kelemahan 

pada siklus I  sebagai dasar perbaikan pada siklus yang berikutnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Data tentang motivasi siswa dikumpulkan dengan cara melakukan 

observasi kelas yang dilakukan dengan pengamatan. Data ini 

dikumpulkan melalui lembar pengamatan. Pengamatan dilakukan 

terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa, dan motivasi belajar siswa selama 

proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuan akan mengisi lembar 

pengamatan yang disediakan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dari sekolah, yaitu 

data dari sekolah, yaitu data tentang guru dan siswa. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari dokumen sekolah tempat penelitian. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Aktivitas Guru dan Siswa 

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan 

menggunakan rumus presentase, yaitu:
40

 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan:  

F   = frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

N   = Number Of Cases ( jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P   = Angka presentase 

100% = Bilangan Tetap 

 

Keberhasilan guru dengan penerapan strategi hembusan angin 

kencang dikatakan berhasil apabila mencapai interval 71-80% dengan 

kategori baik, hal ini sesuai dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel III. 1 

Kategori Aktivitas Guru dan Siswa
41

 
No Interval Kategori 

1 76-100% Baik 

2 56-75% Cukup Baik 

3 40-55% Kurang Baik 

4 <40% Tidak Baik 
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2. Motivasi belajar 

Presentasi tentang motivasi belajar siswa dapat ditentukan dengan rumus:  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑥 100% 

 Keterangan: 

F  = frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

N  = Number Of Cases ( jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P  = Angka presentase 

100% = Bilangan Tetap 

 

 Hasil yang diperoleh dari analisis data diukur dengan kategori 

sebagai berikut: 

Tabel III. 2 

Kategori Motivasi Belajar Siswa
42

 
No Interval Kategori 

1 76-100% Tinggi 

2 56-75% Cukup Tinggi 

3 40-55% Kurang Tinggi 

4 <40% Rendah 
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