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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 Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten

Kampar tahun pelajaran 2014-2015 dengan jumlah siswa sebanyak 16 orang

siswa dengan rincian 11 orang laki-laki dan 5 orang  perempuan. Sedangkan

objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi group investigation

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan

variabel Y. Variabel X dalam penelitian ini yaitu penerapan strategi group

investigation, sedangkan variabel Y adalah aktivitas belajar siswa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 005

Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, di kelas V.

Mata pelajaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah Ilmu Pengetahuan

Sosial. Penelitian ini dilaksanakan  selama 6 bulan dan pengumpulan data

dilasanakan pada bulan September 2015.
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C. Rancangan Tindakan

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai sebelum tindakan

dilakukan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan

penelitian tindakan yang terdiri dari empat tahap, yaitu: Planning

(perencanaan), acting (tindakan), observing (pengamatan), dan reflecting

(refleksi).1 Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan dua kali

pertemuan setiap siklusnya. Siklus pertama dilakukan sebanyak dua kali

tatap muka dan siklus kedua juga dilakukan sebanyak dua kali tatap muka.

Masing-masing siklus berisi pokok-pokok kegiatan sebagai barikut:

SIKLUS I

SIKLUS II

Gambar III.1. Daur Siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut

Kemmis & Taggart

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan atau persiapan ini, merupakan kegiatan

mempersiapkan perangkat-perangkat yang digunakan dalam

pembelajaran dengan menerapkan strategi group investigation, sebagai

berikut:

1 Kusumah Wijaya, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Indeks,
2009), hlm. 25.

RefleksiObservasiActionPlan

RefleksiObservasiPlan Action
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a. Menyusun silabus.

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

c. Mempersiapkan hand out berisi topik yang akan diivestigasi  oleh

setiap kelompok siswa.

d. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru

dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran.

e. Menyusun soal evaluasi tiap pertemuan.

f. Meminta kesediaan teman sejawat sebagai observer.

2. Implemantasi Tindakan

Pada tahapan implementasi tindakan ini, ada beberapa langkah

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penerapan strategi group

investigation, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Awal:

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a

bersama siswa.

2) Guru mengecek kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa agar

bisa belajar.

3) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa berkaitan

dengan materi pelajaran.

4) Guru menulis judul pembelajaran di papan tulis.

5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
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b. Kegiatan Inti

1) Guru membentuk empat kelompok siswa secara heterogen yang

terdiri dari 4 orang siswa setiap kelompok.

2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok.

3) Guru memanggil ketua tiap kelompok untuk mengambil satu

materi yang akan diselidiki dalam bentuk hand out.

4) Siswa secara berkelompok membahas tugas yang telah diberikan

dengan cara melakukan investigasi.

5) Setelah selesai diskusi, juru bicara setiap kelompok

menyampaikan hasil pembahasannya.

c. Kegiatan Akhir

1) Guru memberikan penjelasan singkat serta menyimpulkan

pembelajaran.

2) Guru melakukan evaluasi terhadap siswa.

3) Guru memberikan kepada siswa untuk bertanya.

4) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya.

5) Guru menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam.

3. Observasi

Observasi yang dilakukan berupa pengamatan langsung terhadap

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi

yang telah disiapkan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati sejauh

mana perbaikan pembelajaran dilaksanakan. Adapun aspek yang diamati

adalah aktivitas guru dalam meningkatkan aktivitas siswa dengan
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penerapan strategi group investigation yang dilakukan dengan

menggunakan lembar observasi aktivitas guru. Kemudian aspek aktivitas

belajar siswa dengan penerapan strategi group investigation dalam

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang dilakukan dengan

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.

4. Refleksi

Pada tahap refleksi ini, data yang diperoleh dari tahap observasi

selama pembelajaran dikumpulkan untuk dianalisis. Hasil refleksi

bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa. Jika

aktivitas belajar siswa belum menunjukkan hasil yang bagus, maka hasil

observasi dianalisis untuk mengetahui letak permasalahan baik

kekurangan ataupun kelemahan guru dalam proses pembelajaran untuk

dilakukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi ini digunakan dengan cara mengadakan

pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data tentang

aktivitas guru selama pembelajaran dengan penerapan strategi group

investigation dan memperoleh data tentang aktivitas siswa selama

penerapan strategi group investigation.
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2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-

data berupa dokumen, seperti informasi mengenai profil sekolah,

keadaan guru, keaadaan siswa, sarana dan prasarana, serta kurikulum

yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

E. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas Guru dan Siswa

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis

deskriptif. Teknik ini merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari

menghimpun data, menyusun atau mengukur data, mengola data,

menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran suatu

gejala, peristiwa atau keadaan.2 Analisis deskriptif ini dilaksanakan untuk

mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Selain itu analisis

deskriptif juga digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas guru dan

aktivitas belajar siswa dalam bentuk mendemonstrasikan kegiatan selama

proses pembelajaran yang diolah dengan menggunakan rumus persentase,

yaitu seagai berikut:3

P = x100%
Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

2 Hartono, Statistik untuk Penelitian, ( Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), hlm. 2.
3 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Persindo Persada,

2004), hlm. 43.
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N = Jumlah Frekuensi

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, maka dilakukan

pengelompokan atas lima kriteria penilaian sebagai berikut:4

a. 80% - 100% tergolong Sangat Baik.

b. 70% - 79% tergolong Baik.

c. 60% - 69% tergolong Cukup

d. 50% – 59% tergolong Kurang

e. 0 – 49% tergolong Gagal

4 E. Mulyasa, Op.Cit, hlm. 257


