
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV B SDN 181

Pekanbaru. Adapun siswanya berjumlah 46 orang yang terdiri dari 20 orang

laki-laki dan 26 orang perempuan.

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan

teknik pembelajaran delegasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPA.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV B SDN 181

Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap

yaitu tanggal 18 maret sampai dengan 26 maret tahun ajaran 2013/2014.

C. Variabel yang Diteliti

Penelitian ini terdiri dari dua variabel. Sebagai variabel bebas

(independent) adalah penerapan teknik pembelajaran delegasi dan sebagai

variabel terikat (dependent) adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA.
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D. Rancangan Penelitian

Pelaksanaan proses pembelajaran pada penelitian ini terdiri dari dua

siklus yang tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan yang mencakup

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sebagaimana yang

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Daur penelitian tindakan kelas (PTK).1

Setiap siklus pada penelitian ini berisi pokok-pokok kegiatan antara lain:

1. Perencanaan

Pelaksanaan teknik pembelajaran delegasi dilaksanakan dalam bentuk

siklus berulang, di mana siklus dihentikan jika ketuntasan secara klasikal

telah tercapai.

1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.16.
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Perencanaan yang dilakukan dengan penerapan teknik pembelajaran

delegasi adalah:

a. Menyusun pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran, silabus

pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan

langkah-langkah penerapan teknik pembelajaran delegasi

b. Mempersiapkan lembar observasi dan tes

c. Mempersiapkan stasiun sumber atau pameran yang mencakup gabungan

beberapa poster yang berisi materi pelajaran

d. Meminta wali kelas IV B yaitu ibu Eny Fitriani, S.Pd dan saudara Atik

Ifah Afrizaini selaku teman sejawat untuk menjadi observer atau

pengamat selama kegiatan pembelajaran dengan penerapan teknik

pembelajaran delegasi

e. Menyusun kisi-kisi soal

2. Pelaksanaan Tindakan

Menerapkan teknik pembelajaran delegasi yang dilaksanakan setiap

siklus yaitu siklus pertama dan siklus kedua.

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan teknik

pembelajaran delegasi yaitu:

a. Kegiatan awal

1) Guru melakukan persiapan dan menyiapkan kelas sebelum memulai

pembelajaran

2) Guru memberikan apersepsi



3) Guru memberikan motivasi, dengan penjajakan kesiapan belajar siswa

dengan memberi pertanyaan tentang materi yang diajarkan

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Kegiatan inti

1) Guru membuat stasiun sumber atau pameran yang mencakup

gabungan dari beberapa poster mengenai materi yang akan dipelajari

di depan kelas

2) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok rumah yang

bertujuan untuk memahami dan mempelajari semua aspek dari materi

yang dipamerkan di depan kelas

3) Guru meminta tiap kelompok mengirimkan 8 orang siswa yang terdiri

dari 4 orang siswa sebagai utusan atau delegasi yang bertujuan

memahami materi, membuat catatan untuk dibawa kembali ke

kelompoknya dan 4 orang lainnya yang bertugas untuk mengecek

kerja rekan mereka di pameran sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan oleh guru

4) Guru meminta tiap utusan atau delegasi dan siswa yang bertugas

mengecek kerja rekan mereka agar kembali pada kelompoknya

semula untuk mengajari dan menyampaikan materi yang mereka

peroleh dari stasiun sumber kepada anggota kelompoknya masing-

masing

5) Guru berkeliling memantau kualitas pengajaran dan menjawab

pertanyaan dari siswa untuk klarifikasi.2

2Paul Ginnis, Loc. Cit.



c. Kegiatan akhir

1) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran

2) Guru menutup pelajaran dengan salam

3. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan dilakukan bersama dengan pelaksanaan tindakan.

Pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh guru kelas IV B SDN I81

Pekanbaru yaitu ibu Eny Fitriani, S.Pd dan saudara Atik Ifah Afrizaini

selaku teman sejawat peneliti yang melaksanakan tindakan.

4. Refleksi

Data yang diperoleh dari pengamatan dan tes hasil belajar dianalisis

dan hasilnya dijadikan sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data tentang aktivitas guru dan siswa serta data

tentang hasil belajar siswa dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Teknik observasi

Observasi yang dilakukan merupakan pengamatan terhadap seluruh

kegiatan dan seluruh perubahan yang terjadi pada saat diberi tindakan.

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa dan guru selama

pembelajaran untuk setiap kali pertemuan dengan mengisi lembar

pengamatan yang sudah disediakan.



2. Teknik dokumentasi

Dokumentasi ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, seperti

kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sejarah dan perkembangan

sekolah, data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru

di sekolah, maupun nilai yang diperoleh sebelum digunakan teknik

pembelajaran delegasi.

3. Teknik pemberian tes

Tes yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data

kuantitatif yang berupa skor kemampuan siswa setelah mengikuti proses

pembelajaran sebelum dan setelah diterapkannya teknik pembelajaran

delegasi. Tes tersebut terdiri dari 4 soal dalam bentuk uraian yang mengacu

pada indikator dan tujuan pembelajaran.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis data aktivitas guru dan siswa

Analisis data aktivitas guru dan siswa didasarkan dari hasil

pengamatan selama proses pembelajaran dengan melihat kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan terhadap

aktivitas yang dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan

mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan dan lembar pengamatan

diisi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tindakan

dikatakan sesuai jika semua aktivitas dalam pembelajaran berjalan sesuai

dengan penenrapan teknik pembelajaran delegasi.



Untuk menentukan keberhasilan aktivitas guru dan siswa selama

proses pembelajaran dengan penenrapan teknik pembelajaran delegasi

diolah dengan menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut:

P = 	 	100	%
Keterangan:

P = angka persentase

F = frekuensi yang sedang diberi persentasenya

N = jumlah frekuensi (banyaknya individu)

100% = bilangan tetap3

2. Hasil Belajar Siswa

Data hasil belajar IPA siswa dianalisis dengan cara menghitung hasil

nilai belajar siswa perindikator. Ulangan harian I dan ulangan harian II

dianalisis setiap indikatornya untuk mengetahui ketercapaian KKM

indikator. Ketercapaian KKM indikator secara individual dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

S = 	 	100	%
Keterangan: S = Persentase Ketuntasan Individual

R = Skor yang diperoleh

N = Skor maksimal

Siswa dikatakan tuntas apabila siswa tersebut mencapai nilai > 65.

Sedangkan untuk menghitung KKM secara klasikal dilakukan dengan

menggunakan rumus :

3 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 43



PK = 	 	100	%
Keterangan: PK = Persentase Ketuntasan Klasikal

JT = Jumlah murid yang tuntas

JS = Jumlah seluruh murid

Jika > dari 75% siswa yang tuntas mengerjakan soal-soal yang diberikan, maka
pengajaran dapat dikatakan berhasil, tetapi jika <  dari 75% siswa yang tuntas
mengerjakan soal-soal maka pengajaran dikatakan tidak berhasil.


