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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru dansiswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 013 Kumantan Bangkinang  Kabupaten Kampar yang

berjumlah 20 orang siswa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

penerapan teknikpembelajaran papan memori untuk meningkatkan hasil

belajar IPA.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 013 Kumantan

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar khususnya pada kelas V . mata

pelajaran yang akan diteliti adalah mata pelajaran IPA.

C. Rancangan Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2015,

penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Oleh karena itu,

maka rancangan penelitian di lakukan dua siklus, siklus pertama dilakukan

sebanyak dua kali tatap muka, dan siklus kedua dilaksanakan dengan dua

tatap muka sehingga dua siklus yaitu, empat kali tatap muka masing-masing

siklus berisi pokok –pokok kegian berikut:30

30Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 16
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1.Perencanaan/ Persiapan Tindakan

Dalam tahapan perencanaan atau persiapan tindakan ini langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menelaah silabus

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

c. Memintaguru Mata Pelajaran sebagai observer

d. mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran melalui teknik

pembelajaran papan memori

1. Tindakan

a. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok (tiap kelompok

berjumlah 4 orang).

b. Guru menyampaikan materi pelajaran dan tujuan yang akan dicapai.

Perencanaan

SIKLUS I

Refleksi awal

Refleksi Pengamatan

PelaksanaanPerencanaan

Refleksi Pengamatan Pelaksanaan

SIKLUS II
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c. Guru menulis beberapa contoh istilah/definisi di papan tulis, yang

diambil dari topik yang baru selesai dijelaskan.

d. Guru memberi waktu pada tiap kelompok selama 2 menit untuk

mengingat daftar contoh istilah/definisi tersebut.

e. Setelah waktu habis, guru menghapus tulisan, atau memutar papan

memorinya.

f. Setelah melakukan kegiatan c, d, dan e beberapa kali, guru meminta

tiap kelompok menuliskan kembali contoh istilah/definisi yang telah

disampaikan, dengan mengingat sebanyak yang mereka mampu.

g. Guru kembali merujuk semua contoh istilah/definisi yang telah

disampaikan sebelumnya dan memeriksa hasil kerja kelompok.

h. Pada akhir pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menyusun

kesimpulan dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang

mendapatkan nilai terbaik.

3. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran sesuai

perencanaan yang telah disusun. Observasi juga dilaksanakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan guru dan siswa dalam menerapkan teknik

pembelajaran papanmemoridan mengukur keberhasilan siswa dalam

mencapai hasil pembelajaran. Data observasi ini akan dijadikan acuan guna

memberimasukan dan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran pada

siklus berikutnya.
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4. Refleksi

Tahapan ini dicapai setelah melakukan observasi. Refleksi dilakukan

sebagai evaluasi atau analisis yang dilakukan peneliti dengan cara

berdiskusi bersama pengamat mengenai berbagai masalah yang muncul

dalam pembelajaran dikelas. Penelitian yang diperolah dari analisa data

sebagai bentuk dari pengaruh tindakan yang dirancang atau dari hasil

pembelajaran dalam penelitian ini, sekaligus menyusun rencana perbaikan

pada siklus berikutnya.

Berdasarkan hasil refleksi, maka peneliti akan menentukan apakah

tindakan perbaikan yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang

diharapkan atau belum. Jika belum, maka dilakukan kembali tindakan

perbaikan pada sisklus berikutnya, akan tetapi jika telah mencapai tujuan

yang diharapkan, maka penelitian dianggap berhasil dan tidak perlu

melakukan tindakan perbaikan untuk sisklus berikutnya.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh hasil

kesimpulan. Data ini diperoleh melalui hasil pengamatan aktivitas guru

dan hasil pengamatan aktivitas siswa.
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b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka hasil

perhitungan yang diperoleh dengan cara dijumlahkan serta

dibandingkan, sehingga diperoleh persentase. Data kuantitatif

penelitian ini berupa hasil belajar siswa diperoleh melalui tes hasil

belajar.

2.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah :

a. Observasi

1)  Untuk mengukur kualitas aktivitas guru selama pembelajaran dengan

penerapan teknik pembelajaran papan memori

2)  Untuk mengukur kualitas aktivitas siswa selama pembelajaran dengan

penerapan teknik pembelajaran papan memori

b. Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada tindakan siklus I dan siklus I1

c. Dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk

mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan

prasarana yang ada di sekolah.
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E. Teknik Analis Data

1. Aktivitas Guru dan Siswa

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebutdapat diolah

dengan menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut:

P 100%
N

F
x

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlahfrekuensi)

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap31

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka

dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu Baik, , Cukup

Baik, kurang Baik dan Tidak Baik. Adapun kriteria persentase tersebut

yaitu sebagai berikut:32

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

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

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

d. Apabila persentase kurang dari 40 dikatakan “Tidak Baik”.

2. Hasil Belajar

Ketuntasan belajar  siswa pada setiap pembelajaran dan seluruh

individu dihitung dengan rumus :

31Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
h.43.

32Tim Pustaka, Loc. Cit.
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KBSI = Jumlah Skor yang dicapai Murid X 100 %
Skor Maksimum

Keterangan : KBSI = ketuntasan belajar siswa secara individu.33

Sedangkan untuk mengukur ketuntasan klasikal dengan rumus 34:

Ketuntasan Klasikal = Jumlah siswa yang TuntasX 100
Jumlah Keseluruhan

33Tim Pustaka, Op. Cit, hlm.362
34 Depdiknas, Rambu- Rambu Penetapan Belajar Minimum dan Analisis Hasil

Pencapaian Standar Ketuntasan Belajar, Jakarta : Depdiknas, 2004 , hlm. 24


