
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 015

Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dengan

jumlah siswa sebanyak 25 orang. Sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif teknik dynamic true

or false untuk meningkatkan hasil belajar sains siswa kelas IV SD Negeri 015

Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1.Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini di laksanakan pada bulan September sampai

dengan Oktober 2013.

2.Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan di kelas IV SDN 015 Koto

Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan kelas

(PTK). Adapun tujuan PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata

yang terjadi didalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru

dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan propesionalisme guru, dan
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menumbuhkan budaya akademik dikalangan para guru.1 Penelitian tindakan

kelas ini dilaksanakan dalam II siklus dan tiap siklus dilakukan 2 kali

pertemuan. Hal ini dimaksudkan agar siswa dan guru dapat beradaptasi dengan

strategi pembelajaran yang diterapkan. Sehingga hasil penelitian tindakan kelas

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Seperti gambar

dibawah ini:

Gambar :1. Tahap Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.2

3. Perencanaan Tindakan

Dalam tahap perencanaan langkah-langkah yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut:

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan

silabus yang memuat penyesuaian Kompetensi Dasar (KD) dengan

tindakan.

1 Kunandar, Loc Cit.
2 Suharsimi  Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Bumi Aksara,  Jakarta: 2009, hlm. 16.
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b) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan

siswa selama proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran aktif

teknik dynamic true or false dalam mata pelajaran sains.

c) Meminta kesediaan observer untuk menjadi pengamat untuk menjadi

pengamat aktivitas guru dan siswa dengan penerapan strategi

pembelajaran aktif teknik dynamic true or false.

4. Pelaksanaan Tindakan

Langkah-langkah pembelajaran dengan pengunaan strategi

pembelajaran aktif  teknik dynamic true or false yaitu:

1) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan menjelaskan

strategi pembelajaran yang digunakan.

2) Guru membagikan siswa dalam beberapa kelompok dan guru

memberikan satu kertas yang berisi teks cerita bergambar.

3) Guru membagikan setiap kelompok index card (potongan kertas yang

berisi pertanyaan-pertanyaan) yang terkait dengan teks cerita tersebut

yang mengandung pertanyaan benar atau salah. Misalnya, kelompok 1

mengerjakan soal nomor 1-5, kelompok 2 soal 6-10, kelompok 3 soal 11-

15, dan seterusnya.

4) Guru memerintahkan kepada setiap kelompok untuk menjawab

pernyataan-pernyataan dengan menuliskan di kertas lain, dengan kode T

(true) jika pernyataan benar/sesuai teks dan F (false) jika pernyataan

salah/tidak sesuai teks.
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5) Bila para siswa selesai, guru memerintahkan kepada siswa agar kertas

diberikan kepada kelompok lain (diputar searah jarum jam).

6) Guru memerintahkan kepada setiap kelompok untuk mengerjakan

pernyataan-pernyataan yang lain sesuai pada kertas pertama. Misalnya,

kelompok 1 kemudian dapat jatah mengerjakan soal 6-10, kelompok 2

soal 11-15, dan kelompok 3 soal 1-5.

7) Guru mengklarifikasi jawaban setiap kelompok setelah semua

menyelesaikan soal. Misalnya, kelompok 1 sudah menjawab semua soal

1-15, kelompok 2 soal 1-15, kelompok 3 soal 1-15.

8) Guru bersama siswa menyimpulkan materi  yang telah dipelajari.

9) Guru memberikan evaluasi.

5. Observasi

Pelaksanaan penelitian melibatkan observer yaitu wali kelas IV

SDN 015 Koto Perambahan, tugasnya untuk melihat atau mengamati

aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung dalam

pempelajaran sains, hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan pendapat

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-

masukan dari observer dapat  dipakai untuk memperbaiki pembelajaran

pada siklus berikutnya. Observasi dilakukan berdasarkan lembar

pengamatan yang telah diberikan. Aspek-aspek yang diamati antara lain:

a. Aktivitas guru selama melakukan proses belajar mengajar yang diambil

dari lembaran aktivitas guru.

b. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan

strategi dynamic true or false yang diambil dari lembar ob
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6. Refleksi

Observasi dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar

berlangsung di kelas. Observer akan mengamati lembar observasi yang telah

diberikan sebelumnya, aspek yang diamati adalah aktivitas kinerja guru dan

aktivitas siswa.

C. Jenis danTeknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: jenis data

kualitatif dan data kuantitatif, yang terdiri:

a. Data Kualitatif

Yaitu data tentang aktivitas guru dan aktifitas siswa saat melakukan

proses belajar mengajar yang diambil dari lembar observasi aktifitas guru

dan siswa.

b. Data Kuantitatif

Yaitu data tentang hasil belajar siswa yang diambil dari hasil evaluasi

siswa yang dilakukan setiap akhir siklus.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

1) Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran dengan strategi

pembelajaran aktif teknik dynamic true or false.

2) Untuk mengamati aktivitas siswa pada mata pelajaran sains selama

penerapan strategi pembelajaran aktif teknik dynamic true or false

berlangsung.

b. Dokumentasi
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Yaitu teknik data menggunakan dokumentasi dengan mencari informasi

mengenai profil sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan

prasarana, serta kurikulum yang digunakan.

D. Teknik Analisis Data

1. Hasil belajar siswa

Teknik analisis data yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar

siswa kelas IV pada mata pelajaran sains adalah dengan menggunakan

rumus mencari nilai rata-rata keseluruhan siswa di kelas, maka data yang

diperoleh diinterprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun

rumusnya adalah sebagai berikut:

M =
∑

M =  Meaan (Nilai rata-rata)

∑X =  Jumlah nilai total yang diperoleh dari nilai setiap individu

N =  Banyaknya individu.3

2. Kinerja guru dan keberhasilan siswa

Pada proses pembelajaran, kinerja guru dalam penerapan strategi

dynamic true or false sangat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan

hasil belajar siswa. Pada proses pembelajaran hasil belajar siswa tidak hanya

pada hasil nilai tes evaluasi, namun juga terdapat pada indikator

keberhasilan di dalam pembelajaran.

Adapun pengukuran terhadap indikator kinerja guru dalam

penerpan strategi pembelajaran dan indikator keberhasilan siswa dapat

3 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta: 2010,  hlm. 34.
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ditentukan dengan melihat persentase indikator yang dilakukan guru dan

siswa. Maka data yang diperoleh diinterprestasikan sesuai dengan tujuan

penelitian. Adapun standar yang digunakan yaitu:

1) Sangat Baik :  81% - 100%

2) Baik :  61% - 80%

3) Cukup Baik :  41% - 60%

4) Kurang Baik :  21% - 40%

5) Tidak Baik :  0% - 20%.4

Rumus yang dipakai pada penelitian ini adalah rumus persentase yang

digunakan untuk mengetahui indikator keberhasilan yaitu:P = X 100%

Keterangan:

P = Angka Persentasenya

N = Frekuensi yang dicari persentasenya

F = Jumlah frekuensi keseluruhan.5

4 Riduan, Loc Cit.
5 Anas Sudjono, Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 43.


