
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V tahun pelajaran

2015-2016 dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang. Sedangkan objek dalam

penelitian ini adalah penerapan strategi practice-rehearsal pairs untuk

meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

materi SK : Memahami Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI), KD: Menjelaskan Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Penerapan Strategi Practice-Rehearsal Pairs (Variabel X)

2. aktivitasbelajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraandi

Kelas VSekolah Dasar Negeri 105 Pekanbaru (Variabel Y).

C. Tempat dan Waktu Penelitan

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V

Sekolah Dasar Negeri 105 Pekanbaru.Mata pelajaran yang diteliti adalah mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Waktu penelitian ini direncanakan

tahun2015.



D. Rancangan Tindakan

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilaksanakan

dalam dua kali pertemuan. Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik

tanpa hambatan yang mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun

tahapan- tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: perencanaan/

persiapan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.

Adapun siklus peneletian tindakan kelas (PTK) menggunakan model

Kemmis dan Taggart dalam buku Suharsimi Arikunto.32 Adalah sebagai berikut:

Daur Siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut

32 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 16
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Kemmis dan Taggart

1. Perencanaan/ Persiapan Tindakan

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan hal- hal sebagai berikut

a. Silabus yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,

materi pokok, kegiatan pembelajaran yang menerapkan langkah-

langkah strategipractice-rehearsal pairs, alokasi waktu, sumber belajar

dan penilaian.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi standar

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi

pokok, metode pembelajaran, langkah- langkah pembelajaran, sumber

belajar, dan penilaian.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan pada penelitian ini dengan menerapkan langkah-

langkah strategi practice-rehearsal pairs, sebagai berikut :

Kegiatan awal : (10 Menit)

1. Gurudatang kekelas dan mengucapkan salam dan meminta ketua kelas

untuk mempin Do’a.

2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

pada pertemuan itu.

Kegiatan inti : (50 Menit)



1. Guru menjelaskan strategi yang akan dilaksanakan dalam proses

pembelajaran adalah strategipractice-rehearsal pairs .

2. Guru menjelaskan suatu keterampilan yang akan dipelajari oleh siswa.

3. Guru membagikan siswa secara berpasangan-pasangan

4. Guru menunjuk dalam setiap pasangan ada yang berperan sebagai

pendemonstrator atau menjelas dan sebagai pengecek atau pengamat.

5. Guru meminta setiap pasangan untuk mendemostrasikan suatu

keterampilan dan pasangannya untuk mengamati dan menilai penjelasan

yang dilakukan temannya.

6. Guru meminta pasangan untuk bertukar peran

Kegiatan akhir : (10 Menit)

1. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari  materi yang

dipelajari.

2. Guru melengkapi kesimpulan yang diberikan oleh siswa.

3. Guru memberikan motvasi untuk lebih semangat belajar di pertemuan

berikutnya.

4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran berlangsung

di kelas. Observasi menggunakan lembar pengamatan yang dirancang

peneliti sesuai strategipractice-rehearsal pairs yang memuat aktivitas guru



dan siswa. Dalam penelitian ini yang membantu penulis dalam melakukan

observasi adalah guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraandi kelas V.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang

terjadi dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan, jika dalam suatu

siklus terdapat kekurangan yang menyebabkan hasil belajarPendidikan

Kewarganegaraan belum meningkat maka akan dilakukan perbaikan, proses

pembelajarannya akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Observasi

1) Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran dengan

penerapan strategipractice-rehearsal pairs .

2) Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan

penerapan strategipractice-rehearsal pairs .

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data tentang aktivitas

siswa dan guru dalam proses pembelajaran serta keadaan sekolah yang

diperoleh dari dokumentasi sekolah.



F. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas guru dan Siswa

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan

menggunakan rumus persentase: 33

P
100%

N

F
x

Keterangan:

P =  Angka Persentase aktivitas guru dan siswa

F =  Frekuensi aktivitas guru

N = Jumlah indikator

100% = Bilangan tetap

Keberhasilan guru dan siswa dengan penerapan strategi practice-

rehearsal pairs dikatakan berhasil apabila mencapai interval 80-89%dengan

kategori baik, hal ini sesuai dengan kategori sebagai berikut:

33Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004. hlm.
43



TABEL 1.

KATEGORI AKTIVITAS GURU DAN SISWA34

Interval (%) Kategori

90 – 100 Baik Sekali

80 – 89 Baik

70 – 79 Cukup

60 – 69 Kurang

< 60 Sangat Kurang

2. Indikator Keberhasilan Aktivitas Belajar Siswa

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V mencapai 75%.35

Artinya dengan persentase tersebut, hampir seluruh secara keseluruhan siswa

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,

atau aktivitas belajar siswa tergolong baik.

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan siswa

pada mata pelajaran Pendiidkan Kewarganegaraan maka dilakukan

pengelompokan atas 5 kriteria penilaian sebagai berikut:36

a. 81% - 100% tergolong “Sangat Baik”.

b. 61% - 80% tergolong “Baik”.

34Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan),
Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008. hlm. 416

35 E. Mulyasa, Kurikukulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008,
hlm, 257

36 Tim Pustaka Yustisia, Op. Cit, hlm, 416



c. 41% - 60% tergolong  “cukup”.

d. 20% - 40% tergolong “Kurang Baik”.

e. 0% - 20% tergolong Tidak Baik”.s


