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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 014

Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tahun ajaran

2013 - 2014 dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang. Sedangkan yang menjadi

objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi Perkumpulan Pengetahuan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 10 bulan yaitu dari bulan

Juli 2013 – April 2014 di kelas V SD Negeri 014 Muara Takus Kecamatan XIII

Koto Kampar Kabupaten Kampar.

C. Rancangan Penelitian

1. Setting Penelitian

Penelitiaan tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 014 Muara

Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Mata pelajaran

yang diteliti adalah IPA. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus I

dilakukan 2 kali pertemuan dan siklus II dilakukan 1 kali pertemuan.

2. Variabel yang Diselidiki

Variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Penerapan strategi Perkumpulan Pengetahuan dan

b. Minat belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
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3. Rencana Tindakan

Sesuai prosedur PTK, penelitian ini dilakukan melalui empat langkah

utama yaitu perencanaan (plan), tindakan (action), observasi (observation),

dan refleksi (reflection).1 Empat langkah tersebut dapat digambarkan dalam

siklus seperti berikut:

Gambar 1. Diagram Alur PTK2

1 Helmiati dan et, Penulisan Skripsi PTK, (Pekanbaru : Zanafa Publishing, 2011) hlm. 38.
2 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.
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Setiap siklus pada penelitian ini berisi pokok-pokok kegiatan antara

lain:

a. Perencanaan (Plan)

Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan tindakan. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan

silabus yang memuat penyesuaian Kompetensi Dasar (KD) dengan

tindakan.

2) Mempersiapkan format pengamatan (lembar observasi) untuk

mengamati kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran

berlangsung dengan menggunakan strategi perkumpulan pengetahuan.

3) Menyusun format pengamatan (lembar observasi) minat belajar siswa

dalam menggunakan strategi perkumpulan pengetahuan.

4) Meminta kesediaan tiga orang teman sejawat untuk menjadi observer,

masing-masing observer bertugas untuk mengamati aktivitas siswa,

aktivitas guru dan minat belajar siswa.

b. Tindakan (action)

Pelaksanaan tindakan pada penelitian ini yang akan dilakukan pada

proses pembelajaran secara terstruktur mengacu pada rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Adapun langkah-langkah pembelajaran

dengan penggunaan strategi perkumpulan pengetahuan yaitu:
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1) Kegiatan awal:

a) Guru mengucapkan salam

b) Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi ajar

c) Apersepsi

2) Kegiatan inti:

a) Guru mengajukan pertanyaan terbuka yang memancing minat siswa

terhadap materi

b) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berhenti dan

memikirkan pertanyaan tersebut

c) Guru mempertajam diskusi dengan mengajukan pertanyaan

pemfokus yang menyoroti topik pembelajaran

d) Guru menyuruh siswa secara cepat mencatat respons-respons awal

mereka, lalu berbagi dan membandingkan respons-respons mereka

dalam kelompok masing-masing

e) Guru mendorong para siswa berbagi ide-ide mereka, menanggapi

bantuan/ dorongan dan pertanyaan yang diberikan oleh guru atau

siswa lainnya, memperhalus ide-ide mereka, dan mengevaluasi

kedalaman pemahaman mereka

f) Guru menggunakan berbagai teknik penghargaan untuk

memaksimalkan partisipasi dan menggunakan Q-SPACE untuk

membentuk diskusi ini

g) Guru mencatat respons-respons dari siswa
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h) Mengizinkan para siswa merefleksikan diskusi ini dan partisipasi

diri mereka sendiri

3) Kegiatan penutup:

a) Guru bersama siswa membuat rangkuman dari materi yang telah

disampaikan/ dipelajari

b) Guru memberikan tugas yang meminta para siswa

mengaplikasikan apa yang mereka pelajari saat berlangsungnya

diskusi ini

c. Observasi (observation)

Dalam penelitian ini tahap observasi dilaksanakan dengan

menggunakan lembar observasi. Selain itu juga melibatkan tiga orang

teman sejawat yang sudah ditunjuk sebagai observer. Sedangkan yang

mempraktekkan kegiatan ini adalah penulis sendiri. Observasi 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.

Aspek-aspek yang diamati antara lain:

1) Aktivitas guru dalam menggunakan strategi perkumpulan

pengetahuan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru

2) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan

strategi perkumpulan pengetahuan yang diamati dengan

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa
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3) Tingkat minat belajar siswa selama proses pembelajaran,

pengamatannya dilakukan dengan menggunakan lembaran observasi

minat belajar siswa.

d. Refleksi (reflection)

Setelah proses pembelajaran dilakukan, guru dan observer

melakukan diskusi serta menganalisa hasil dari proses pembelajaran

yang telah dilaksanakan sehingga diketahui keberhasilan dan kelemahan

dari pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil dari analisa tersebut

dijadikan pedoman untuk melaksanakan siklus yang berikutnya

sehingga antar siklus ada kesinambungan. Kelemahan atau kekurangan

pada siklus pertama bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki siklus yang

berikutnya. Selain itu, hasil yang didapat dari observasi juga dapat

mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan telah dapat meningkatkan

minat belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V SD Negeri 014

Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini berupa lembar observasi yang digunakan untuk

mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa dan minat belajar siswa dalam proses

pembelajaran.



40

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi,

karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kualitatif

disebut juga dengan data yang tidak berwujud angka. Data ini diperoleh

dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak sekolah tentang

profil sekolah dan data tentang aktivitas guru serta minat belajar siswa

yang diperoleh melalui lembar observasi.

b. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka.3 Data yang berhubungan

dengan data kuantitatif adalah persentase dari aktifitas guru dan minat

belajar siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

1) Untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran

dengan penerapan strategi perkumpulan pengetahuan.

2) Untuk mengamati minat belajar siswa selama proses pembelajaran

dengan penerapan strategi perkumpulan pengetahuan.

3 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.
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b. Wawancara dan Dokumentasi

Teknik wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh

data tentang kondisi profil Sekolah Dasar Negeri 014 Muara Takus

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

F. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas Guru

Untuk mencari persentase skor, maka rumus yang digunakan yaitu:

= 	 	100%
Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Setelah mendapatkan persentase skor, maka digunakan kriteria penilaian

dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Sangat sempurna : 81% – 100%

(b) Sempurna : 61% - 80%

(c) Cukup sempurna : 41% - 60%

(d) Tidak sempurna : 0% - 40%4

4 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula (Jakarta:
Alfabet, 2011), hlm. 89
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2. Aktivitas Siswa

Untuk mencari persentase skor, maka rumus yang akan digunakan yaitu:

= 	 	100%
Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Setelah mendapatkan hasil persentase skor, maka digunakan kriteria

penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Sangat sempurna : 81% – 100%

(b) Sempurna : 61% - 80%

(c) Cukup sempurna : 41% - 60%

(d) Tidak sempurna : 0% - 40%5

3. Minat Belajar Siswa

Data yang diperoleh dapat diolah dengan menggunakan rumus

persentase6, yaitu sebagai berikut:

= 	 	100%
5 Ibid.,
6 Hariyadi, Statistik Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm. 24
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Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian hasil penelitian tentang minat

belajar siswa selama proses pembelajaran melalui strategi perkumpulan

pengetahuan, maka dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria skor minat

sebagai berikut:

(a) Apabila persentase antara 76% - 100% dikatakan “sangat tinggi”

(b) Apabila persentase antara 56% - 75% dikatakan “tinggi”

(c) Apabila persentase antara 40% - 55% dikatakan “rendah”

(d) Apabila persentase kurang dari 40% dikatakan “sangat rendah”7

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


