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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa Kelas IV Sekolah Dasar

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tahun pelajaran

2013-2014. Berhubbung jumlah sswa kelas IV ada dua kelas, maka peneliti

megambil sampel penelitian pada kelas IVA dengan jumlah siswa sebanyak 23

orang, yang terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan.

Alasan peneliti memilih kelas IVA disebabkan oleh masih rendahnya hasil belajar

Matematika siswa kelas IVA. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

penerapan teknik pembelajaran Summary Ball dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Matematika.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di Kelas IV Sekolah

Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, pada

mata pelajaran Matematika. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli

hingga Oktober 2013

C. Rancangan Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Setiap siklus

dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Tingkatan hasil belajar siswa dapat dilihat
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berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa setiap pembelajaran dan akhir

siklus.

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan

yang mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan yang

dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: perencanaan/persiapan tindakan,

pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Adapun daur siklus penelitian tindakan

kelas (PTK) menurut Arikunto.1 Adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Siklus PTK Menurut Suharsini Arikunto

1. Perencanaan/Persiapan Tindakan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Menyusun Silabus Siklus I dan Siklus II

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

c. Membuat soal untuk evaluasi

1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rineka Cipta,  2007,  hlm. 16
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d. Menunjuk salah satu guru menjadi observer.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan pada penelitian ini dengan menerapkan langkah-

langkah summary ball yaitu:

Kegiatan awal

a. Memulai pelajaran dengan membaca do’a

b. Guru memmberikan motivasi kepada siswa yang berhubungan dengan

materi pelajaran

c. Guru menyampaikan tujuan pelajaran

Kegiatan inti

1) Guru menyajikan pelajaran seperti biasanya, setelah banyak cukup

informasi disajikan, minta para siswa untuk berdiri disamping meja

mereka atau membentuk suatu lingkaran.

2) Mulailah kegiatan ini dengan melemparkan bola pantai ke salah satu

siswa.

3) Siswa yang menangkap bola mempunyai tiga detik untuk mengatakan

suatu fakta, konsep atau keterampilan yang baru saja disajikan. Atau

dengan meminta siswa tersebut untuk menjawab soal yang diberian

oleh guru. Kemudian ia melemparkan bola kepada siswa yang belum

berbicara.

4) Siswa kedua mengatakan suatu fakta, konsep atau keterampilan yang

belum disebutkan, kemudian melempar bola ke siswa yang lain dan

seterusnya.
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5) Bagi siswa yang tidak dapat mengucapkan sesuatu dari pelajaran, ia

masih harus melempar bola, kemudian ia harus duduk dan keluar dari

permainan

Kegiatan penutup

1) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang

telah dijelaskan.

2) Guru menutup pelajaran.

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran langsung di

kelas. Dalam penelitian ini yang membantu penulis dalam melakukan

observasi adalah guru bidang studi matematika Kelas IVA, sedangkan

observasi dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang telah diberikan.

4. Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat

kekurangan, kelemahan, keunggulan yang terjadi selama penerapan teknik

pembelajaran Summary Ball (bola ringkasan). Hasil yang didapat dalam tahap

observasi dikumpulkan serta dianalisis. Dari hasil observasi guru dapat

merefleksikan diri dengan melihat data observasi guru dan siswa selama

pembelajaran berlangsung.

Hasil yang diperoleh dari tahap observasi kemudian dikumpulkan dan

dianalisa, dari hasil observasi apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat

meningkatkan hasil belajar matematika siswa Kelas IVA Sekolah Dasar

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.



24

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Kulitatif

Data kualitatif diperoleh melalui hasil pengamatan aktivitas guru

dan hasil pengamatan aktivitas siswa.

b.Data Kuantitatif

Data Kuantitatif penelitian ini diperoleh dari hasil tes hasil belajar

siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

1) Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran dengan

penerapan teknik pembelajaran Summary Ball.

2) Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan

penerapan teknik pembelajaran Summary Ball.

b. Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata

pelajaran matematika.

E. Teknik Analisis Data

Menentukan keberhasilan aktivitas guru dan aktivitas  belajar serta hasil

belajar siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan teknik pembelajaran
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Summary Ball diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. 2,

yaitu sebagai berikut :

100%
N

F
xp 

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

2 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
hlm.  43


