
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 1 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014. Sedangkan objek dalam penelitian adalah

penggunaan strategi tantangan berliku (Curverballs) untuk meningkatkan hasil belajar pada

mata pelajaran IPS.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kelas VA Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1

Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang, dan

dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2013.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (Classroom action

research), yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.  Peneliti dalam

penelitian ini sebagai pelaksana penelitian, pengumpul data, penganalisis data dan pelapor

hasil penelitian.

Siklus penelitian tindakan kelas dapat digambarkan seperti di bawah ini:
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Gambar. 1
Alur Pelaksanaan Tindakan

Sumber: Arikunto.1

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:

1. Tahap perencanaan

a. Mempersiapkan bahan pelajaran.

Sebelum penggunaan strategi tantangan berliku (Curverballs) diterapkan maka guru

perlu mempersiapkan terlebih dahulu materi pelajaran, dalam penelitian ini yang

menjadi fokus pelajaran yaitu tentang daur hidup hewan.

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari :

1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

2) Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru.

3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa.

4) Menyiapkan rekaman

5) Menyiapkan lembar kerja siswa sebagai pemandu menyimak

1 Suharsimi Arikunto. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara.  2011, h. 16



6) Meminta kesediaan teman sejawat untuk menjadi observer.

2. Pelaksanaan

a. Kegiatan awal

1) Salam pembuka

2) Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa berkaitan dengan daur

hidup hewan, terutama sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.

3) Guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan serta tujuan yang

akan dicapai dalam pembelajaran.

b. Kegiatan inti : ( 50 Menit)

1) Guru memilih situasi yang umum yang sedang dipelajari siswa

2) Guru merekrut seorang relawan (siswa) yang ingin memainkan peran situasi

khusus

3) Guru memastikan mereka untuk menjelaskan situasi tersebut secara mendetail.

4) Guru menyampaikan instruksi kepada peserta lain yang mengarahkan mereka

untuk membuat curveballs pada relawan

5) Guru mengizinkan relawan memecahkan situasi tersebut.

6) Guru memberikan tepuk tangan untuk usahanya

7) Guru merekrut relawan baru dan berikan mereka tantangan yang berbeda

c. Kegiatan akhir: (10 Menit)

1). Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa yang kurang memahami materi

yang disampaikan.

2). Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari

hari tersebut.

3. Observasi



Dalam pelaksanaan penelitian ini juga melibatkan observer atau pengamat. Tugas

dari observer tersebut adalah untuk melihat atau mengamati aktivitas guru dan aktivitas

siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu dengan menggunakan lembar

observasi. Hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan pendapat terhadap pelaksanaan

pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai

untuk memperbaiki pembelajaran.

4. Refleksi

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan dan dianalisis, dari hasil

observasi guru dapat merefleksi diri dengan melihat data observasi guru dan siswa selama

pembelajaran berlangsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yaitu aktivitas guru dan aktivitas

siswa dengan penggunaan strategi tantangan berliku (Curverballs).

2. Tes

Tes dilakukan setelah pelaksanaan proses pembelajaran yang diperlukan untuk

mendapatkan data tentang hasil belajar IPS yang dikumpulkan melalui ulangan harian.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh dari sekolah. Baik itu data mengenai

jumlah siswa, perkembangannya selama proses belajar mengajar berlangsung maupun

nilai yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah penggunaan strategi tantangan berliku

(Curverballs) dalam mengajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di siswa

kelas VA Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014.



E. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas guru

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan

rumus persentase,2 yaitu sebagai berikut :

P 100%
N

F
x

Keterangan:

P = Angka persentase

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi, maka dilakukan

pengelompokkan atas 5 kriteria sebagai berikut: 3

a. 90% sd 100% = Sangat Baik
b. 70% sd 89% = Baik
c. 50% sd 69% = Sedang
d. 30% sd 49% = Kurang
e. 10% sd 29% = Sangat Kurang

2. Aktivitas Siswa

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik

observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung

penggunaan strategi tantangan berliku (Curverballs). Observasi dilakukan dengan

kolaboratif, yaitu dibantu dengan teman sejawat. Setelah data terkumpul melalui

observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 4

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

2 Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, h. 43
3 Tim Pustaka Yustisia. Panduan Lengkap KTSP,.Yogyakarta: Pustaka Yudistira. 2007, h. 367
4 Anas Sudijono. Op. Cit. h  43
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N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi, maka dilakukan

pengelompokkan atas 5 kriteria sebagai berikut: 5

1. 90% sd 100% = Sangat Baik
2. 70% sd 89% = Baik
3. 50% sd 69% = Sedang
4. 30% sd 49% = Kurang
5. 10% sd 29% = Sangat Kurang

3. Hasil Belajar

Hasil belajar siswa terdiri dari daya serap dan ketuntasan belajar siswa. Untuk

mengetahui daya serap dari hasil balajar siswa dilakukan dengan cara pengambilan

rata-rata hasil belajar siswa dalam megerjakan soal latihan pada setiap siklusnya.

Untuk mencari hasil belajar siswa dapat digunakan rumus ketuntasan individual

berikut:6

HA =
Skor maksimal

x jawaban yang benar
Jumlah soal

Adapun rentang nilai untuk tes sebagai berikut:

a. 86 - 100 = Baik Sekali
b. 71 - 85 = Baik
c. 56 - 70 = Cukup
d. 41 - 55 = Kurang
e. < 40 = Sangat Kurang

Berdasarkan skor tersebut dapat ditentukan ketuntasan individual dan ketuntasan

klasikal. Adapun rumus kentutasan secara klasikal adalah sebagai berikut: 7

5 Tim Pustaka Yustisia. Op. Cit. h. 367
6 Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar. Jakarta: Pustaka Belajar. 2011, h. 207
7 Rusdin P. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Lanarka Publisher. 2007, h. 74



KBSI = ketuntasan belajar siswa secara individu.




