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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas

IV SD Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Subjek

penelitian ini adalah siswa kelas Va dengan jumlah siswa 26 orang yang terdiri

dari 10 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Objek dalam penelitian ini

adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan

alam dengan menggunakan teknik send a problem di kelas Va Sekolah Dasar

Negeri 012 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas Va SD Negeri 012 Purnama

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada mata pelajaran IPA. Penelitian

dilaksanakan pada bulan Oktober 2013-April 2014.

C. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian

Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya

sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya

sehingga hasil belajar siswa meningkat.1 Penelitian ini merupakan tindakan kelas

yang melalui tahapan-tahapan yaitu perencanaan, implementasi tindakan,

observasi dan refleksi.

1 Zainal Aqib et al, Penelitian Tindakan Kelas,  Bandung:  Yrama Wida, 2008,  hlm. 3
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Adapun gambar alur pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar.1  Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

Dalam penelitian ini kegiatan diawali dengan melakukan observasi dan

refleksi awal. Pada observasi dan refleksi awal ini, kegiatan yang dilakukan

adalah peneliti menggali permasalahan aktual yang dialami siswa tentang

kemampuannya dalam mata pelajaran IPA. Permasalahan ini mencakup sebagian

siswa kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran IPA dan dari siswa ada yang

masih mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan sekolah untuk mata

pelajaran IPA yaitu ≥70. Dari permasalahan tersebut dan kondisi yang ditemukan,

maka peneliti mencoba menerapkan teknik pembelajaran Send A Problem dalam
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pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas Va. Adapun rencana tindakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun silabus

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menyiapkan

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berorientasi pada teknik pembelajaran

send a problem.

c. Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa

d. Meminta kesediaan guru kelas V  untuk menjadi observer dalam penelitian.

b. Implementasi Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah aplikasi skenario

pembelajaran dengan menerapkan teknik send a problem yang telah dirancang

di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Tahap-tahap dari

implementasi tindakan tersebut adalah :

1. Kegiatan Awal

a) Guru membuka pelajaran dan mengisi absen

b) Guru memberikan motivasi kepada siswa

c) Guru melakukan apersepsi untuk mengetahui pengetahuan awal siswa

tentang materi yang akan dipelajari

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai



24

2. Kegiatan Inti

a) Bagi siswa  menjadi beberapa kelompok

b) Jelaskan kegiatan pembelajaran menggunakan teknik send a problem

c) Bagikan masalah yang berbeda untuk masing-masing kelompok

d) Instruksikan kepada semua anggota kelompok untuk mendiskusikan

masalah mereka

e) Instruksikan tiap kelompok untuk mencari solusi–solusi yang

memungkinkan  dan memilih solusi yang terbaik kemudian

menuliskannya pada selembar kertas dan memasukkannya ke dalam

amplop

f) Instruksikan kepada semua anggota kelompok untuk mengirimkan

amplop kepada kelompok lain, masing-masing kelompok menerima

sebuah amplop atau masalah baru

g) Instruksikan kembali tiap kelompok untuk berdiskusi kembali mencari

solusi-solusi  seperti pada langkah sebelumnya

h) Instruksikan tiap kelompok untuk mengevaluasi jawaban yang

diterima dari kelompok lain dan memilih solusi yang dianggap paling

benar

i) Guru menambahkan poin-poin yang terlewatkan dengan memberikan

penguatan terhadap solusi-solusi yang telah dibuat siswa

3. Kegiatan Akhir

a) Guru bersama siswa memberi kesimpulan terhadap materi

pembelajaran yang telah dipelajari
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b) Guru memberikan evaluasi tertulis

c) Guru menutup pembelajaran

c. Observasi

Selama pelaksanaan tindakan, dilaksanakan observasi untuk

memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan yang terjadi di

dalam proses pembelajaran yang akan digunakan sebagai pijakan untuk

melakukan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Evaluasi terhadap

hasil belajar dilakukan dengan pemberian tes hasil belajar pada akhir siklus.

d. Refleksi

Refleksi ini dilakukan untuk merenungkan dan mengkaji hasil tindakan

pada siklus I mengenai aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPA. Berdasarkan hasil observasi/evaluasi selama proses pembelajaran pada

siklus I maka selanjutnya dirumuskan lagi tindakan baru sebagai

penyempurnaan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Tindakan yang

dihasilkan melalui kegiatan refleksi pada akhir siklus I ini akan digunakan

pada tindakan siklus II. Apabila dalam siklus II belum mencapai tingkat

keberhasilan yang diinginkan maka dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya

yaitu siklus III dengan cara dan tahapan yang sama pada siklus I dan siklus II.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk

angka, tetapi dalam bentuk uraian singkat, misalnya menguraikan tentang
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jenis pekerjaan dan tamatan pendidikan.2 Data kualitatif ini diperoleh dari

segala aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses

pembelajaran berlangsung melalui teknik pembelajaran send a problem.

b. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka,

misalnya tentang hasil belajar siswa.3 Data kuantitatif ini diperoleh dari

hasil belajar matematika siswa. Sedangkan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran IPA yaitu berupa nilai yang diperoleh siswa setelah mengerjakan

tugas atau tes yang diberikan oleh guru.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilapangan penulis menggunakan beberapa

teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada suatu objek yang

akan diteliti.4 Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan

pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian untuk setiap

kali pertemuan.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh dari sekolah. Baik itu

data mengenai keadaan sekolah, keadaan siswa, maupun keadaan proses

belajar ketika penelitan dilakukan.

2 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 4
3 Ibid.
4 Nursalim, Teknik Penulisan Karya Ilmia, Pekanbaru: Znafa Publishing, 2011, hlm. 20
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c. Tes

Digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkannya

teknik pembelajaran send a problem pada saat pembelajaran. 5

E. Teknik Analisis Data

a. Analisis aktivitas guru dan siswa

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah kegiatan statistik yang

dimulai dari menghimpun data, menyusun data, mengolah data, menyajikan

data dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran tentang suatu

gejala, peristiwa atau kejadian.6 Analisis statistik deskriptif ini digunakan

untuk mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa yang telah diamati selama

proses pembelajaran dengan menggunakan teknik send a problem. Adapun

rumus yang digunakan untuk menghitung ketercapaian indikator  aktivitas

guru dan siswa adalah sebagai berikut:

p = × 100%

Keterangan:f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenyaN = Jumlah frekuensi/ banyaknya individu

p = Angka persentase7

b. Hasil Belajar Siswa

5 Ngalim Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013, Hlm. 63
6 Hartono. Op. Cit., hlm. 3
7 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Grafindo Persada, 2004,

hlm.43
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Untuk mengukur hasil belajar siswa selama proses pembelajaran

dengan penerapan teknik send a problem dapat dihitung dengan

menggunakan rumus berikut ini:

Hasil belajar individu =
	 		 	 	 x skor tiap soal.8

Sedangkan untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

digunakan rumus sebagai berikut:

Ketuntasan klasikal =
	 	 	 		 x 100%.

Setelah data mengenai hasil belajar siswa diperoleh, maka hasil belajar

siswa tersebut digolongkan menjadi beberapa kategori. Kategori ini meliputi 4

kategori yaitu rendah sekali, rendah, cukup dan tinggi. Untuk menentukan

kategori hasil belajar siswa, menurut Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut:

1) 86 – 100 Sangat Tinggi

2) 76 – 85 Tinggi

3) 60 – 75 Cukup

4) 55 – 59 Rendah

5) < 54 Rendah Sekali.9

8 Tim Pustaka Yustisia. Panduan Lengkap KTSP, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007),
h. 380

9 Purwanto. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 103


