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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas V

Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhwan Pekanbaru yang berjumlah 24 orang. Sedangkan

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan Strategi Team Quiz dan

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas V

Madrasah Ibtidaiyah Ikhwan Pekanbaru.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ikhwan

Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini direncanakan selama 4 bulan dengan

waktu pengumpulan data pada bulan Juni - September 2015. Mata pelajaran yang

diteliti adalah mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial (IPS).

C. Rancangan Tindakan

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang

direncanakan dalam dua siklus dan tiap siklus dilakukan 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. Menurut Arikunto siklus

penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1. Daur Siklus PTK Menurut Arikunto1

1. Perencanaan / Persiapan Tindakan

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pembelajaran dengan standar kompetensi.

b. Membuat lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi siswa, lembar

observasi aktivitas belajar siswa

c. Menunjuk teman sejawat untuk menjadi observer. Adapun tugas observer

adalah untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran dengan

penerapan strategi team quiz.

2. Pelaksanaan Tindakan

Adapun pelakasanaan tindakan ini langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut :

a. Guru memilih topik yang dapat disampaikan dalam tiga bagian.

1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi, 2006), hlm. 16
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b. Guru membagi siswa menjadi tiga kelompok yaitu A, B dan C.

c. Guru menyampaikan kepada siswa format penyampaian pelajaran

kemudian mulai penyampaian materi. Batasi penyampaian materi

maksimal 10 menit.

d. Guru meminta kelompok A menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan

dengan materi yang baru saja disampaikan. Kemudian kelompok B dan C

menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan mereka.

e. Guru meminta kepada kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada

kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar

pertanyaan tersebut kepada kelompok C.

f. Guru meminta kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C, jika

kelompok C tidak bisa menjawab, lemparkan kepada kelompok B.

g. Guru melanjutkan pelajaran kedua dan menunjuk kelompok B untuk

menjadi kelompok penanya. Lakukan seperti proses untuk kelompok A.

h. Guru melanjutkan penyampaikan materi pelajaran ketiga dan menunjuk

kelompok C sebagai kelompok penanya.

i. Guru mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan

jelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru.

3. Observasi

Mengamati (observasi) adalah Mengamati hasil atau dampak dari

tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Tujuannya untuk

mengetahui kualitas pelaksanaan tindakan. Tahap mengamati yaitu peneliti

melibatkan teman sejawat sebagai observer untuk melakukan pengamatan dan
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mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan

berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format

observasi/penilaian yang telah disusun.

4. Refleksi

Peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil atau

dampak dari tindakan dari berbagai kriteria. Tujuannya adalah mengetahui

kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang dilakukan untuk dapat diperbaiki

pada siklus berikutnya. Tahap Refleksi yaitu merefleksikan siklus sebelumnya

dan meneliti apakah dalam siklus tersebut terdapat masalah. Jika ada maka

dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi

kegiatan: perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga

permasalahan dapat teratasi.2

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Data tentang aktivitas guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran,

diperoleh melalui lembar observasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari informasi mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan hasil belajar siswa di sekolah, baik melalui guru, kepala

sekolah maupun melalui karyawan tata usaha di Madrasah Ibtidaiyah Al

2 Suharsimi Arikunto, Op Cit, hlm.  75
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Ikhwan Pekanbaru. Seperti profil sekolah, keadaan guru, keadaan siswa

maupun  sarana dan prasarana sekolah.

E. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan

menggunakan rumus persentase3, yaitu sebagai berikut :

100%
N

F
xp 

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Data hasil penelitian yang telah diolah kemudian ditentukan kriteria

penilaiannya, maka dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu

Baik, Cukup, Kurang Baik dan Tidak Baik, Adapun kriteria persentase tersebut

yaitu sebagai berikut:

1. Apabila persentase antara 76% - 100% dikatakan “Baik”

2. Apabila persentase antara 56% - 75% dikatakan “Cukup”

3. Apabila persentase antara 40% - 55% dikatakan “Kurang Baik”

4. Apabila persentase kurang dari 40% dikatakan “Tidak Baik”.4

3 Anas Sudjono. Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
hlm.  43

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), hlm. 246


