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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

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

Negeri 005 Tanah Putih yang berjumlah 1 orang dan siswa kelas V Sekolah Dasar

Negeri 005 Tanah Putih yang berjumlah 23 orang. Objek dalam penelitian ini

adalah peningkatan motivasi belajar siswa melalui penerapan metode

pembelajaran Beach Ball dalam meningkatkan motivasi belajar ilmu pengetahuan

sosial siswa.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 005 Tanah Putih Rokan

Hilir. Mata Pelajaran yang diteliti adalah Ilmu Pengetauan Sosial.

C. Rancangan Penelitian

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 atau dengan

arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa.

Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu bagian dari penelitian tindakan

dengan tujuan yang spesifik yang berkaitan dengan kelas. Tujuan utama dari

penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang

terjadi di dalam kelas, yang pada intinya penelitian tindakan kelas bertujuan untuk

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi
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masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan

budaya akademik.

Penelitian ini melibatkan guru dan peneliti dalam melaksanakan penelitian

tindakan kelas secara bersama-sama merancang tindakan dan refleksi tindakan

tersebut. Pelaksanaan tindakan akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan

dua siklus yang dibantu oleh guru selama proses pembelajaran.

Siklus penelitian tindakan kelas dapat diga,barkan sebagai berikut :

Gambar 1. Alur penelitian tindakan kelas.30

30 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwijaya, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta Barat,
PT. Indeks, 2009, hlm.44
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1. Perecanaan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2015.

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus dan tiap siklus dilakukan

dalam dua kali pertemuan.

Langkah-langkahnya yaitu:

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dengan  standar

kompetensi mengharrgai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan

yang menjadi kompetensi dasar dalam penelitian ini adalah

mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada penjajah Belanda

dan Jepang.

b. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan

siswa

c. Menentukan kolaborator sebagai observer

2. Tindakan

Adapun langkah-langkah kegiatan kegiatan pembelajran yang dapat

dilakukan dengan metode beach ball adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Awal

1) Mengucap salam dan memulai pertemuan dengan berdo’a

2) Guru mengabsen siswa

3) Guru memberikan motivasi belajar terhadap siswa

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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5) Guru menjelaskan prosedur penerapan metode pembelajaran beach

ball

b. Kegiatan Inti

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan di

diskusikan. Guru menyampaikan aturan-aturan dalam melakukan

diskusi dengan menggunakan metode beach ball

2) Guru mempersiapkan sebuah bola, kemudian memberikannya kepada

seorang peserta didik yang diminta untuk mulai mendiskusikan topik

yang telah ditetapkan

3) Peserta didik yang lain yang ingin berbicara harus mengangkat tangan

untuk meminta bola dan berbicara jika bola telah dipegangnya

4) Diskusi dilanjutkan sampai batas waktu yang ditetapkan atau beberapa

konsep telah di sampaikan

5) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan

6) Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran.

c. Kegiatan Akhir

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan

pertanyaan mengenai materi ajar yang belum dipahami

2) Guru menyampaikan kesimpulan terhadap materi pelajaran.

3. Observasi

Observasi dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung.

Observasi tersebut bertujuan untuk memberi masukan terhadap
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pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sehingga mampu dijadikan sebagai

masukan-masukan terhadap pembelajaran pada siklus berikutnya.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang

terjadi dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan pembelajaran. Jika

dalam suatu siklus tersebut terdapat kekurangan yang menyebabkan motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dikelas V belum

meningkat, maka akan dilakukan perbaikan. Sehingga proses pembelajaran

akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

ialah Observasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas guru dan siswa selama

pembelajaran berlangsung melalui penerapan metode beach ball.

2. Dokumentasi

Teknik data menggunakan dokumentasi yaitu dengan cara

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

dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen sekolah tempat penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui keberhasilan aktifitas guru dan motivasi siswa

dengan penerapan metode Pembelajaran beach ball dengan mnggunakan

rumus persentase, yaitu sebagai berikut:
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1. Analisis Aktivitas Guru dan Siswa

Persentase tentang aktifitas guru dan siswa dapat ditentukan

dengan rumus: 31

P=	 	x 100%

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Kriteria penilaian terdiri dari sangat tinggi, tinggi, sedang, dan

rendah. Adapun kriteria persentase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase antara 76%-100% tergolong sangat tinggi

2. Persentase antara 56%-75% tergolong tinggi

3. Persentase antara 40%-55% tergolong sedang

4. Persentase kurang dari  40% tergolong rendah

2. Motivasi belajar

a) Siswa tekun dalam mengahadapi tugas atau dapat bekerja secara terus

menerus dalam waktu lama

b) Siswa bisa mengeluarkan argumennya tentang materi pelajaran yang

sedang dipelajari

c) Siswa ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa

31Agus Suprijono, Cooperative Learning, Teuri dan Aplikasi Paikem, Yogyakarta, Pustaka
Belajar 2009, hlm. 163
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d) Siswa tidak cepat puas atas prestasi yang diperoleh

e) Siswa lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang

lain

f) Siswa tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin

g) Siswa bisa mempertahankan pendaptnya

h) Siswa tidak mudah melepaskan apa yang diyakini

i) Siswa senang mencari dan memecahkan masalah

Persentase tentang motivasi belajar siswa dapat ditentukan dengan

rumus:

%100x
N

F
P 

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Kriteria penilaian terdiri dari sangat tinggi, tinggi, sedang, dan

rendah. Adapun kriteria persentase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase antara 76%-100% tergolong sangat tinggi

2. Persentase antara 56%-75% tergolong tinggi

3. Persentase antara 40%-55% tergolong sedang

4. Persentase kurang dari  40% tergolong rendah


