
23 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN  013 

Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, tahun pelajaran 

2012/2013 dengan jumlah murid sebanyak 22 orang. Sedangkan yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi Design A Test dan 

peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negari 013 Sungai 

Tarap Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Waktu penelitian ini 

dilakukan  bulan Januari hingga Juni 2013. Mata pelajaran yang diteliti adalah 

mata pelajaran  pendidikan Kewarganegaraan  (PKn). 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar 

dan indikator pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada kelas V, 

maka proses implementasi mengenai seluruh tersebut dapat dibagi menjadi 2 x 

pertemuan pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, daur 

siklus penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Arikunto adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar: 1.Siklus PTK Menurut Suharsimi
1
 

Adapun tahap- tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, 

yaitu: 

1. Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana pembelajaran, dengan standar kompetensi 

menghargai keputusan bersama. Sedangkan yang menjadi kompetensi 

dasar yang dicapai adalah mengenal bentuk-bentuk keputusan 

bersama. 

b. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan 

aktivitas belajar.  

c. Meminta kolaborator sebagai observer. 

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto,  Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 16 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi design a 

test yaitu : 

1. Guru membuat pertanyaan tes 

2. Guru menunjukkan pertanyaan yang efektif  

3. Guru menunjukkan pertanyaan yang tidak efektif 

4. Guru meminta siswa untuk mencari dan menemukan hal yang 

membuat pertanyaan efektif 

5. Guru mempelajari beberapa jenis pertanyaan  

6. Guru meminta siswa untuk membuat beberapa contoh pertanyaan saat 

itu juga 

7. Guru mengingatkan siswa membuat tes yang seimbang antara 

pertanyaan yang meminta siswa untuk membuat jawaban 

8. Guru meminta siswa untuk merancang 2 pertanyaan tes dan meminta 

temannya memberikan masukan saat siswa telah menguasai ide dasar 

pertanyaan ujian yang baik 

9. Guru meminta siswa mendiskusikan kedua bagian, yaitu tentang 

pertanyaan dan hal-hal yang harus ada pada jawaban yang baik  

10. Guru meminta siswa membuat suatu tes yang baik untuk topik yang 

dipelajari disaat siswa mempunyai 2 pertanyaan   

11. Guru meminta siswa untuk menggunakan beberapa jenis bentuk dan 

pertanyaan, beberapa yang sudah biasa dan beberapa bentuk yang baru 

12. Guru memberikan usulan bahwa setiap pertanyaan yang siswa pakai 

dalam tes yang sebenarnya siswa membuat pertanyaan tersebut akan 

mendapat nilai tambahan dalam tes 
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3. Observasi 

Pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari 

pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan 

pendapat terhadap pelaksaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga 

masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus berikutnya. Pengamatan ditujukan untuk melihat 

aktivitas guru dan siswa selama proses berlangsungnya pembelajaran. 

4. Refleksi  

Tahapan ini dicapai setelah melakukan observasi langsung. 

Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi atau analisis yang 

dilakukan peneliti dengan cara berdiskusi kepada teman sejawat terhadap 

berbagai masalah yang muncul di kelas. Hasil analisis data digunakan 

untuk melihat pengaruh tindakan yang dirancang, sehingga dapat 

menyusun rencana perbaikan pada siklus berikutnya. 

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul pada refleksi hasil 

penelitian siklus I, maka akan ditentukan oleh peneliti apakah tindakan 

yang dilaksanakan sebagai pemecahan masalah sudah mencapai tujuan 

atau belum. Melalui refleksi inilah maka peneliti menentukan keputusan 

untuk  melakukan siklus lanjutan ataukah berhenti melakukan tindakan 

karena penelitian sudah mencapai hasil yang diharapkan.     
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun data dalam penelitian ini adalah data tentang aktivitas guru 

dan aktivitas siswa yang dikumpulkan dengan cara: 

1. Observasi  

a. Untuk mengetahui aktivitas guru selama pembelajaran dengan strategi 

desig a test. 

b. Untuk mengetahui aktivitas siswa setelah penerapan strategi design a 

test 

2. Tes tertulis  

Tes tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan, pilihan ganda, pilihan benar 

atau salah.  

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang keadaan 

guru, keadaan siswa, keadaan saran prasarana yang berada di V SDN 013 

Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

 

E. Teknik Analisis Data  

1. Aktivitas Guru   

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi 

aktivitas guru, maka dilakukan atas 5 kriteria sebagai berikut:
2
 

                                                           
2
 KTSP, Panduan Lengkap KTSP, Yogyakarta : pustaka Yudistira,  2007, h. 367 
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Keterangan:  

BS : Baik Sekali Skor = 4 

B : Baik Skor = 3 

C : Cukup                Skor = 2 

K : Kurang Baik       Skor = 1 

SK = Sangat Kurang   Skor = 0 

2. Aktivitas Siswa 

Sedangkan untuk observasi aktivitas siswa menggunakan alternatif 

jawaban : 

Ya/dilaksanakan = diberi skor 1  

Tidak/dilaksanakan = diberi skor 0  

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah 

dengan menggunakan  rumus persentase,
3
 yaitu sebagai berikut : 

P = %100x
N

F
 

Keterangan : 

P  =  Angka Persentas 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya  

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

100% = Bilangan Tetap 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi dan hasil 

belajar, maka dilakukan pengelompokan atas 5 kriteria sebagai berikut: 
4
 

                                                           
3
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, 

h. 43  



 29 

1. 90 – 100 = Baik Sekali 

2. 70 – 89  = Baik 

3. 50 – 69 = Cukup 

4. 30 – 49 = Kurang 

5. 10 – 29 = Sangat Kurang 

 

                                                                                                                                                               
4
 KTSP, Loc Cit, h. 367 


