
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa  kelas IV SDN 018

Pulau Rambai Kecamatan Kampar timur Kabupaten Kampar dengan jumlah

siswa 20 orang, 8 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Nominal Group

Technique untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar

Negeri 018 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, pada

kelas IV semester I.

C. Rencana Tindakan.

Suharsimi Arikunto menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas melalui

tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan

refleksi.1 Desain penelitian yang dilakukan adalah model siklus yang terdiri

dari merencanakan perbaikan, melaksanakan tindakan, mengamati dan

melakukan refleksi. Siklus PTK dapat digambarkan seperti berikut

1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara ,  2006) hlm 16
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a. Perencanaan

Perencanaan tindakan kelas ini adapun hal-hal yang akan dipersiapkan

adalah :

1. Menyusun Silabus pembelajaran

2. Menyususn RPP berdasarkan standar kompetensi dengan langkah-

langkah Penerapan Nominal Group Technique

3. Meminta kesediaan guru untuk menjadi observer

4. Menyusun format pengamatan (lembar observasi) tentang aktifitas

guru selama proses pembelajaran berlangsung

Perencanaan

Perencanaan

Pengamatan

Pengamatan

SIKLUS I

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

Refleksi Awal

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengamatan

Refleksi SIKLUS III
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5. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diujikan pada siswa

berdasarkan materi pelajaran yang dipelajari

b. Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah aplikasi skenario

pembelajaran dengan menerapkan Nominal Group Technique yang telah

dirancang didalam rencana pelaksanaan pembelajaran . Tahap-tahap dari

implementasi tindakan ini adalah :

1. Pertemuan awal

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam secara bersama-

sama dan mengabsen siswa

b. Guru dan siswa berdo’a bersama

c. Guru memberikan apersepsi

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

2. Kegiatan Inti

a. Guru membagi kelompok menjadi sub-sub kelompok yang berjumlah

5 sampai 8 orang,

b. Guru memberikan arahan kepada setiap kelompk untuk

menyampaikan pendapat masing-masing

c. Guru memperjelas pendapat yang kurang jelas

d. Guru meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya pada

kertas kecil yang telah dibagikan

e. Guru meminta siswa untuk mentabulasi pendapat yang menjadi

prioritas
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f. Guru mengumpulkan hasil isian kelompok

g. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan

pendapat akhir

h. Guru menarik kesimpulan

3. Kegiatan akhir

a. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi

yang telah dipelajari

b. Guru memberikan tugas rumah

c. Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam bersama

c. Observasi

Observasi dalam penelitian tindakan kelas ini adalah mencatat secara

langsung terhadap proses pembelajaran. Observasi dilakukan terhadap aktivitas

yang dilakukan guru dalam penerapan Nominal Group Technique dan aktivitas

siswa selama proses berlangsung.

d. Refleksi

Hasil dari observasi yang dilakukan observer dilakukan diskusi untuk

melihat keberhasilan dan kelemahan proses pembelajaran dalam penerapan

Nominal Group Technique

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.

a. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : jenis data

kualitatif dan data kuantitatif, yang terdiri dari :
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1. Data penerapan Nominal Group Technique selama proses pembelajaran

berlangsung

2. Data hasil belajar siswa dalam penerapan Nominal Group Technique

b. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi

a. Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran dengan

penerapan nominal group technique.

b. Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan

penerapan nominal group technique.

2. Tes

Teknik tes dilakukan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar

siswa. Tes hasil belajar berupa Ulangan Harian (UH). Ini dilakukan

setelah proses pembelajaran berakhir pada setiap siklus.

3. Dokumentasi

Teknik dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang sejarah

sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana, serta

kurikulum yang digunakan.

E. Analisis Data

a. Analisis Data Observasi Guru dan Siswa

Analisis yang dilakukan dengan melihat persentase tingkat aktivitas

guru, maka data yang diperoleh diinterprestasikan sesuai dengan tujuan

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rumus :
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P = %100X
N

F

Keterangan :

P = Angka Persentase aktivitas guru

F = Frekuensi aktivitas guru

N = Jumlah indikator

100% = bilangan tetap

Data yang diperoleh diinterprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sangat sempurna :    81% -- 100%

Sempurna :    61% – 80%

Cukup Sempurna :    41% -- 60%

Kurang  sempurna :    21% – 40%

Tidak  sempurna :    0% – 20%.2

Data aktivitas belajar siswa berguna untuk mengetahui kegiatan belajar

telah sesuai dengan harapan. Indikator aktivitas belajar siswa dipersentasekan

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengukurannya adalah dengan melihat

persentase tingkat aktivitas siswa, maka data yang diperoleh diinterprestasikan

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

Sangat Tinggi :    81% -- 100%

Tinggi :    61% – 80%

Sedang :    41% -- 60%

Rendah :    21% – 40%

2 Riduan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula,
(Bandung : Alfabeta, 2008). hlm, 89
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Sangat Rendah :    0% – 20%.3

b. Analisis Hasil Belajar siswa

Untuk menganalisis data hasil belajar siswa dengan menganalisa hasil

test dengan menentukan nilai rata-rata secara klasikal yang  diperoleh murid

dengan rumus.

M =
N

X

M = Mean (nilai rata-rata)

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

N    =  Banyaknya Individu4

3 Ibid, hlm. 89
4 Djamarah, , 2005 Op Cit, hlm 167


