
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah guru dan siswa kelas IV tahun

pelajaran 2011 / 2012, terdiri atas 25 orang siswa. 13 orang laki-laki dan 12 0rang

perempuan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Penerapan Strategi Guided

Teaching untuk meningkatkan motivasi belajar IPS pada materi Kenampakan Alam dan

Keragaman Sosial Budaya

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 019 Lubuk Agung Kecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang melalui

4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Disain

penelitian yang dilakukan adalah model siklus yang terdiri dari merencanakan perbaikan,

melaksanakan tindakan, pengamatan dan melakukan refleksi. Dapat dilihat pada siklus

berikut:



SIKLUS I

SIKLUS  II

Gambar :1.  Tahap Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas

Siklus pertama diawali dengan refleksi awal karena peneliti telah memiliki data

yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan tema penelitian yang selanjutnya diikuti

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi.

1.  Perencanaan/ Persiapan Tindakan

Tahap perencanaan atau persiapan tindakan, langkah-langkah yang dilakukan

oleh guru adalah sebagai berikut:

a. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan langkah-

langkaj penerapan strategi Guided Teaching.

b. Menyiapkan format pengamatan atau lembar observasi terhadap aktivitas yang

dilakukan oleh guru dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa.
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2. Implementasi Tindakan/ Action Riset

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi Guided Teaching

yaitu:

a. Sampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui pikiran

dan kemampuan yang mereka miliki. Gunakan pertayaan-pertanyaan yang

mempunyai beberapa kemungkinan jawaban.

b. Berikan waktu beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada peserta didik

untuk menjawab pertanyan. Anjurkan mereka untuk bekerja berdua atau dalam

kelompok kecil.

c. Minta peserta didik mnyampaikan hasil jawaban mereka dan catat jawaban-

jawaban yamg mereka sampaikan. Jika memungkinkan tulis di papan tulis

dengan mngelompokkan jawaban mereka dalam kategori-kategori yang nantinya

akan akan Anda sampaikan dalam kegiatan belajar.

d. Sampaikan poin-poin utama dari materi Anda dengan ceramah yang interaktif

e. Minta peserta didik untuk mendingkan jawaban mereka dengan poin-poin yang

telah Anda sampikan. Catat poin-poin yang dapat memperluas bahasa materi

anda.

3. Observasi

Penulis pada tahap ini melaksanakan proses observasi terhadap pelaksanaan

tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Agar observasi

lebih efektif dan terarah, di lakukan dengan cara :

a. Dilakukan dengan tujuan yang jelas dan direncanaka sebelumnya.

b. Menggunakan daftar cek atau skala atau model-model pencatatan lain



c. Pencatatan di lakukan selekas mungkin tanpa di ketahui peserta didik yang

diobservasi sepert: memperhatikan penjelasan guru, mendengarkan, memberi

tanggapan, menjawab pertanyaan dan lain-lain.

4. Refleksi

Setiap akhir proses pembelajaran maka di lakukan refleksi yang bertujuan

untuk menganalisa kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran yang telah di

laksanakan dengan menggunakan strategi Guide Teaching. Hasil yang diperoleh dari

tahap observasi kemudian dikumpulkan dan dianalisa, dari hasil observasi apakah

kegiatan yang dilakukan telah dapat meningkatkan motivasi belajar  siswa pada materi

Kenampakan Alam dan Keragaman Sosial Budaya melalui Guide Teaching pada mata

pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial kelas IV Sekolah Dasar negeri 019 Lubuk Agung

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Apabila dari hasil observasi pada siklus I belum dapat meningkatkan motivasi

siswa pada materi melaksanakan sholat dengan tertib, maka dilanjutkan dengan siklus

ke II.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan

kuantitatif yang terdiri atas data tentang motivasi selama pembelajaran dengan penerapan

strategi Guide Teaching diperoleh melalui lembar observasi dan data tentang motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diperoleh melalui lembar

observasi.

1. Observasi



a. Untuk mengetahui aktivitas guru selama penerapan strategi Guide Teaching

b. Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan penerapan strategi

Guide Teaching

2. Wawancara,  yakni melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru bidang studi

yang bersangkutan,  dan dengan Siswa yang menjadi objek penelitian ini

3. Dokumentasi yaitu mengambil data di Tata Usaha (TU) baik data primer atau sekunder

yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

dengan persentase. Caranya adalah apabila semua data telah terkumpul, lalu diklasifikasikan

menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan  data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat

kualitatif yang berwujud kata-kata atau kalimat digambarkan dengan kata-kata atau kalimat,

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat

kuantitatif yang berwujud angka-angka, dipersentasekan dan ditafsirkan.

Hasil penelitian ini diperoleh  dari observasi awal. Data yang diperoleh pada siklus I

dan II selanjunya dianalisis dengan cara menghitung jumlah nilai observasi motivasi pada

masing-masing siklus, kemudian jumlah dihitung dengan persentase. Untuk memperoleh

frekuensi digunakan rumus:

P = F  X 100%1

N

1 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.



Keterangan :

P= Angka persentase

F = Frekuensi yang dicari persentase

N= Jumlah frekuensi keseluruhan

Adapun standar yang di gunakan sebagai berikut :

1. 76%-100% : Baik

2. 56%-75% : Cukup Baik

3. 40%-55% : Kurang Baik

4. Kurang dari 40%2 : Tidak Baik

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm.246.




