
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar tahun pelajaran 2012-2013 dengan

jumlah siswa  sebanyak 23 orang. Sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”

dalam meningkatkan aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada

Perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi siswa kelas IV

SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar.

B. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan SD Negeri 006 Limau Manis

Kecamatan Kampar. Adapun waktu penelitian ini direncanakan bulan April

sampai dengan Juni tahun 2013

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Adapun setiap siklus dilakukan dalam 2

kali pertemuan. Agar lebih jelas mengenai rencangan penelitian dapat dilihat  daur

siklus penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Arikunto,1 sebagai berikut :

1 Suharsimi Arikunto. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), h. 16
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Gambar 1. Sikus Pemelitian

1. Perencanaan/Persiapan Tindakan

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan

tindakan. Adapun yang akan dipersiapkan yaitu:

a. Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan langkah-langkah penerapan

strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” dengan standar kompetensi

yang telah ditetapkan

b. Menyiapkan format pengamatan atau lembar observasi terhadap aktivitas

yang dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” .

c. Meminta kesediaan teman sejawat untuk menjadi observer dalam

pelaksanaan pembelajaran.
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2. Impelementasi Tindakan

Dalam penerapan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” dalam

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ada beberapa langkah-langkah yang

akan di lalui, yaitu sebagai berikut :

a. Guru meminta siswa memilih peran yang akan ditampilkan, misalnya

adalah guru.

b. Guru meminta siswa  melakukan peran yang telah dipilih.

c. Guru membentuk siswa dengan berpasanngan. Tentukan batas waktu

untuk aktivitas ini. Sediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan

aktivitas untuk membantu peserta menyelesaikan tugasnya

d. Guru meminta siswa untuk duduk pada tempat semula dan mendiskusi

tugas tersebut

3. Observasi/Pengamatan

Pengamatan atau obsevasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan

oleh guru kelas IV yang telah bersedia menjadi observer dalam penelitian ini

dengan menggunakan format pengamatan yang telah disediakan. Aspek-aspek

yang diamati antara lain:

a. Aktivitas guru dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe Saya

“Adalah” yang dilakukan dengan menggunakan lembaran aktivitas guru

b. Aktivitas siswa selama proses perbaikan pembelajaran dengan

mengunakan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” yang

dilakukan dengan menggunakan lembaran observasi aktivitas siswa .



4. Refleksi

Setelah perbaikan pembelajaran dilaksanakan, guru dan observer

melakukan diskusi dan menganalisa hasil dari proses pembelajaran yang

dilaksanakan, sehingga diketahui keberhasilan dan kelemahan pembelajaran

yang telah dilaksanakan. Hasil dari analisa data tersebut dijadikan sebagai

landasan untuk siklus berikutnya, sehingga antara siklus I dan siklus

berikutnya ada kesinambungan dan diharapkan kelemahan pada siklus yang

pertama sebagai dasar perbaikan pada siklus yang berikutnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diambil melalui teknik :

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu

data tentang:

a. Untuk mengetahui aktivitas guru selama pembelajaran dengan strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”.

b. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran melalui strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”.

c. Hasil belajar siswa beripan nilai yang diperoleh melalui tes tertulis.

2. Dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah sekolah,

jumlah guru, jumlah siswa dan data lainnya yang dapat mendukung proses

penelitian.



E. Teknik Analisi Data

Data yang terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan

menggunakan rumus persentase2, yaitu sebagai berikut :

100%
N

F
xp 

Keterangan:

f = tingkat hasil belajar siswa yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian aktivitas guru dan

siswa  selama proses pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran aktif

tipe “Saya Adalah”, maka dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian

yaitu baik sekali , baik, cukup, kurang baik dan sangat kurang, Adapun kriteria

persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

1. 90% - 100% = Baik Sekali
2. 70% – 89% = Baik
3. 50% - 69% = Cukup
4. 30% – 49% = Kurang
5. 10% - 29% = Sangat Kurang3

2 Anas Sudjono. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). h.
43

3 Tim Yustisia. Panduan Lengkap KTSP. (Yogyakarta: Pustaka Yudistira. 2007), h.. 367



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Setting Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Sekolah

Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis pada awalya bernama Sekolah

Dasar Negeri 007 terletak di Tanjung Belit Kelurahan Air Tiris kemudian

dipindahkan di Desa Tanjung Barulak Kecamatan Kampar yaitu pada tahun

1992 dipindahkan, hal ini disebabkan karena jauhnya akses menuju Desa

Tanjung Belit.

Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis pada waktu itu hanya terdiri dari

3 kelas yang merupakan bangunan semi permanen. Seiring dengan

perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, maka ruangan belajar ditambah

menjadi 6 ruang belajar. Pada waktu itu kepala sekolah yang memimpin

sekolah tersebut adalah Bapak Umar yang berasal dari Tanjung Belit. Karena

terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Kampar maka SD Negeri 007

Tanjung Berulak berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri 006 Limau

Manis, ada saat ini dipimpin oleh bapak Syafrizal, S.Pd.

2. Keadaan Guru

Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar memiliki

tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 28 orang lebih jelas dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:
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Tabel IV.1
Keadaan Guru SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar

No Nama Pendidkan Jabatan
1 Syafrizal, S,pd S-I Kepala Sekolah
2 Hj. Rosnah. A SPG Guru Kelas
3 Yusriati. Hs D-II Guru Kelas
4 Abuzar, S.Pd S-I Guru Kelas
5 Hj. Hasnibar, S.Pd S-I Penjas
6 Ridwan D-II Guru Kelas
7 Hasriyanti, S.Pd S-I Guru Kelas
8 Hidayanti S1 Guru Agama
9 Dra. Syamsidar S1 Guru Kelas
10 Faizir S1 Guru Kelas
11 M. Syukron, S.Hi S-I Guru Kelas
12 Asmanidar SPG Guru Kelas
13 Patimawati D-II Guru Kelas
14 Arniza D-II Guru Kelas
15 Misdaniar S1 Guru Kelas
16 Nurhijah D-II Guru Kelas
17 Ahmad Ridho D-II Guru Kelas
18 Nela Warni D-II Guru SBK
19 Ira Yanis D-II TU
20 Arnizon S1 Guru Penjas
21 Rosneli D-II Guru Qiro’ati
22 Nurhasanah Deni D-II Guru Honor
23 Ria Rospita D-II Guru Honor
24 Ruwaida, S.Pd S-1 Guru Honor
25 Erfina Nifianis S1 Guru Honor
26 Aprizon D-II Guru Honor
27 Syafridawati S1 Guru Honor
28 Idris SMP Penjaga Sekolah

Sumber Data: Statistik SD Negeri 006 Limau Manis

3. Keadaan Siswa

Sebagai sarana utama dalam pendidikan siswa merupakan sistem

pendidikan dibimbing dan dididik agar mencapai kedewasaan yang

bertanggung jawab oleh pendidik. Adapun jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar adalah 257 orang. 127 orang



laki-laki dan 130 orang anak perempuan yang terdiri dari 6 dan 12 rombel.

Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Keadaan Siswa SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 I A 9 10 19
2 I B 9 9 18
3 II A 9 10 19
4 II B 8 12 20
5 III A 10 12 22
6 III B 13 9 22
7 IV A 12 13 25
8 IV B 10 13 23
9 V A 13 10 23
10 V B 11 11 22
11 VIA 10 10 20
12 VIB 13 11 24

Jumlah 127 130 257
Sumber Data: Statistik SD Negeri 006 Limau Manis

3. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah

Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar adalah Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2008 yang diselenggarakan di setiap

kelas, mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Mata pelajaran yang

digunakan Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

1) Pendidikan Agama Islam

2) Bahasa Indonesia

3) PKn

4) Matematika

5) IPA



6) Ilmu Pendidikan Sosial

7) Keterampilan dan Seni Budaya

8) Penjeskes

9) Muatan Lokal : Bahasa Inggris, Arab Melayu dan SBK

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen pokok yang sangat penting

guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, tanpa sarana

dan prasarana yang memadai pendidikan tidak akan memberikan hasil yang

maksimal, secara garis besar sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Dasar

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 3
Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis

No Jenis Ruangan Jumlah Kondisi
1 Kantor Kepala Sekolah 1 Baik
2 Ruangan Kelas 6 Baik
3 WC 2 Baik
4 Ruang Guru 1 Baik
5 Lapangan Olah Raga 1 Baik
6 Kantin 1 Baik

Sumber: Data Statistik Sekolah Dasar Negeri 006 Limau Manis

B. Hasil Penelitian

Sebelum melakukan penelitian tindakna kelas peneliti terlebih dahulu

melakukan studi pendahuluan yaitu dengna cara melakukan observasi atau

pengamata langsung terhadap subjek penelitian yaitu siswa guru dan siswa IV SD

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar. Dari hasil observasi yang diperoleh

gambaran aktivitas belajar siswa, kemudian di analisis sehingga diproleh hasil

observasi sebelum dilakukan tindakan terhadap aktivitas belajar siswa secara



klasikal pada pelajaran IPS yaitu dengan rata-rata sebesar 48%. Agar lebih jelas

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 4
Data Awal Aktivitas Belajar IPS Siswa

Kelas IV SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar

1 2 3 4 5 6 7 8
1 S-'001 √ √ √ √ √ 5
2 S-'002 √ √ √ √ 4
3 S-'003 √ √ √ √ 4
4 S-'004 √ √ 2
5 S-'005 √ √ √ √ √ √ 6
6 S-'006 √ 1
7 S-'007 √ √ √ √ 4
8 S-'008 √ √ √ √ √ 5
9 S-'009 √ √ √ √ √ 5

10 S-'010 √ √ 2
11 S-'011 √ √ √ √ 4
12 S-'012 √ √ √ √ √ 5
13 S-'013 √ √ √ √ 4
14 S-'014 √ √ 2
15 S-'015 √ √ √ √ √ √ 6
16 S-'016 √ √ √ 3
17 S-'017 √ √ √ √ √ 5
18 S-'018 √ √ √ √ 4
19 S-'019 √ √ √ 3
20 S-'020 √ √ √ 3
21 S-'021 √ √ √ √ √ 5
22 S-'022 √ √ √ √ 4
23 S-'023 √ √ √ 3

13 12 12 9 12 12 12 7 89
57% 52% 52% 39% 52% 52% 52% 30% 48%

No Kode Siswa Jumlah

Jumlah
Persentase %

Aktivitas yang Diamati

Sumber: Data Olahan Penelitian, Tahun 2013

Berdasarkan tabel IV.4 di atas, dapat digambarkan bahwa aktivitas belajar

dalam mengikuti pelajaran IPS siswa kelas IV sebelum dilakukan tindakan

tindakan tergololong “kurang” dengan persentase 48% berada pada interval 30%-

49% dengan kategori kurang. Sedangkan aktivitas belajar IPS siswa kelas V

secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Siswa mendengarkan penjelasan guru. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 57% berada pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

2. Siswa mendengarkan menjelasan teman-temannya. Pada aspek ini

diperoleh rata-rata sebesar 52% berada pada interval 50%-69% dengan

kategori cukup

3. Siswa berdiskusi dengan pasangan masing-masing untuk menyelesaikan

tugas yang diberikan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 52%

berada pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

4. Mengajukan pertanyaan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 39%

berada pada interval 30%-49% dengan kategori kurang

5. Memberikan gagasan dan usulan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 52% berada pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

6. Mengemukakan pendapat sendiri. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 52% berada pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

7. Mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari

orang lain. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 52% berada pada

interval 50%-69% dengan kategori cukup

8. Berkerja mandiri. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 30% berada

pada interval 30%-49% dengan kategori kurang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kurang aktivitas

belajar siswa dalam mengikuti pelajaran khususnya pada pelajaran IPS

disebabkan oleh kurang menariknya pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh



sebab itu peneliti melakukan trobosan dengan menerapkan strategi pembelajaran

aktif tipe “Saya Adalah” dalam proses pembelajaran pada siklus I sebagai berikut:

1. Siklus I

a. Perencanaan Tindakan

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan

tindakan. Adapun yang akan dipersiapkan yaitu:

1) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan langkah-langkah penerapan

Strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” .

2) Menyiapkan format pengamatan atau lembar observasi terhadap aktivitas

yang dilakukan guru dan siswa  selama proses pembelajaran dengan

penerapan Strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”.

3) Meminta kesediaan teman sejawat untuk menjadi observer dalam

pelaksanaan pembelajaran.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pembelajaran Siklus I pertemuan pertama dilakukan pada

hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dan pertemuan kedia pada hari Jum’at tanggal

24 Mei 2013. Pelaksanan tindakan melibatkan seluruh siswa kelas IV SD

Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar. Pelaksanaan pembelajaran

dilakukan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah

dipersiapkan dan berpedoman pada silabus, dan kurikulum. Dalam

pelaksanaan tindakan terdiri dari beberapa tahap yaitu : kegiatan awal

pembelajaran, yang dilaksanakan selama lebih kurang 10 menit. Kemudian

dilanjutkan dengan  kegiatan inti. Dalam kegiatan inti pelaksanaan



pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”, yang dilaksanakan selama lebih

kurang 45 menit, dan dilanjutkan dengan  kegiatan akhir atau sebagai penutup

pelajaran dilaksanakan selama lebih kurang 15 menit. Secara terperinci

tentang pelaksanaan tindakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertemuan 1

1) Kegiatan awal

a) Guru bersama siswa   membuka pelajaran dengan salam dan do’a

b) Guru melakukan absensi siswa

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu dapat menyebutkan

teknologi tradisional dan modern

d) Guru memberikan apersepsi tentang strategi pembelajaran aktif tipe

“Saya Adalah”

2) Kegiatan Inti.

 Eksplorasi

a) Guru meminta siswa memilih peran yang akan ditampilkan, yaitu

sebagai “guru” dan “siswa”

b) Guru meminta siswa  melakukan peran sebagai “guru”.

c) Guru menentukan siswa sebagai “guru”. Tentukan batas waktu untuk

aktivitas siswa sebagai “guru” dan sebagai “siswa”. Sediakan bahan-

bahan yang berhubungan dengan aktivitas untuk membantu peserta

menyelesaikan tugasnya



d) Guru meminta siswa yang bertugas duduk pada tempat semula dan

mendiskusi tugas tersebut

 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi,:

a) Siswa memilih peran yaitu sebagai guru

b) Siswa  melakukan peran sebagai guru yaitu menjelaskan materi

pelajaran yang sedang dipelajari yaitu pada masa lalu susu diproduksi

dengan menggunakan tangan manusia yang memeras susu tersebut

secara langsung, akan tetapu produksi susu dilakukan dengan tenaga

mesin.

c) Siswa bekerja secara berpasanngan.

d) Siswa duduk pada tempat semula dan mendiskusi tugas tersebut

 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

a) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

b) Guru menjelasakan poin-poin penting

3) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

a) Guru melakukan tanya jawab

b) Guru menyimpulkan materi pelajaran

c) Guru melakukan Follow Up

d) Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam



Pertemuan 2

1) Kegiatan awal

a) Guru bersama siswa   membuka pelajaran dengan salam dan do’a

b) Guru melakukan absensi siswa

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

d) Guru memberikan apersepsi tentang diagram alur tentang proses

produksi kekayaan alam yang tersedia misalnya produksi susu sapi.

Alurnya adalah susu diperah dengan menggunakan mesin lalu

dikumpulkan pada sebuah wadah kemudian dibawa kepabrik untuk

diuji kualitasnya, setalah itu susu diproses hingga siap untuk pasarkan.

2) Kegiatan Inti.

 Eksplorasi

a) Guru meminta siswa memilih peran yang akan ditampilkan, misalnya

“guru” dan “ahli kesehatan” serta sebagai “pemerah susu sapi”.

b) Guru meminta siswa  melakukan peran sebagai “guru” yang menjelaskan

proses pembata susu dan sebagai ahli kesehatan yang menjelaskan

tahapan-tahapan dalam memproduksi susu.

c) Guru membentuk siswa dengan berkelompok. Tentukan batas waktu

untuk aktivitas ini. Sediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan

aktivitas untuk membantu peserta menyelesaikan tugasnya

d) Guru meminta siswa untuk duduk pada tempat semula dan mendiskusi

tugas tersebut



 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi,:

a) Siswa memilih peran yaitu sebagai guru

b) Siswa menjelaskan bahwa proses pembuatan susu diawali dengan

perasan susu sapi dengan menggunakan mesin. Kemudian ditampun

dala sebuah tengki pendinginan yang besar. Kemudian susu

dikumpulkan dengan menggunakan truk tengki dari beberapa

perternakan untuk dibawa ke pabrik, lalu susu tersebut diuji

kualitasnya. Setelah proses pengujian selesai lalu susu siap untuk

dipasarkan  dalam berbagai bentuk kemasan.

c) Siswa bekerja secara berpasanngan.

d) Siswa duduk pada tempat semula dan mendiskusi tugas tersebut

 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

a) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

b) Guru menjelasakan poin-poin penting

3) Kegiatan akhir

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa

b) Guru menjelaskan poin-poin penting

c) Guru bersama siswa   menutup pembelajaran dengan membaca dalam

doa.



c. Observasi Aktivitas Guru

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dipusatkan pada proses

maupun hasil tindakan pembelajaran, yakni untuk mengetahui aktivitas guru

dan aktivitas belajar siswa. Lembar observasi aktititas guru diisi oleh observer

yaitu teman sejawat. Sedangkan aktivitas belajar siswa diisi oleh peneliti.

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I terdiri dari beberapa tahap

yaitu : kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, dalam proses

pembelajaran dengan menerapkan Strategi pembelajaran aktif tipe “Saya

Adalah . aktivitas guru terdiri dari 4 jenis aktivitas sesuai dengan skenario

Strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”. Lebih jelas dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel.IV. 5
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1

Guru meminta siswa memilih peran
yang akan ditampilkan, misalnya
saya adalah guru.

√ √ 1 1

2
Guru meminta siswa melakukan
peran yang telah dipilih.

√ √ 0 2

3

Guru membentuk siswa dengan
berpasanngan. Tentukan batas waktu
untuk aktivitas ini. Sediakan bahan-
bahan yang berhubungan dengan
aktivitas untuk membantu peserta
menyelesaikan tugasnya

√ √ 2 0

4

Guru meminta siswa untuk duduk
pada tempat semula dan mendiskusi
tugas tersebut

√ √ 2 0

2 2 3 1 5 3

50% 50% 75% 25% 63% 38%

No Aktivitas yang Diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Jumlah

Jumlah

 Persentase

Sumber: Data Olahan Penelitian, Tahun 2013



Berdasarkan tabel IV.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa aktivitas guru

pada siklus I pertemuan pertama ini secara keseluruhan yang diperoleh rata-

rata alternatif “Ya” sebesar 50 % dan jawaban alternatif “Tidak” diperoleh

rata-rata 50%. Pada pertemuan kedua secara keseluruhan yang diperoleh rata-

rata alternatif “Ya” sebesar 75%, dan jawaban alternatif “Tidak” diperoleh

rata-rata 25%. Sedangkan secara keseluruhan pada siklus I diperoleh rata-rata

alternatif “Ya” sebesar 88 %, dan jawaban alternatif “Tidak” diperoleh rata-

rata 38%.

Adapun aktivitas guru pada aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Guru meminta siswa memilih peran yang akan ditampilkan, misalnya

saya adalah guru. Pada pertemuan 1 tidak terlaksana dan pada

pertemuan 2 terlaksana

2) Guru meminta siswa  melakukan peran yang telah dipilih. Pada

pertemuan 1 tidak terlaksana dan pada pertemuan 2 juga tidak

terlaksana

3) Guru membentuk siswa dengan berpasanngan. Tentukan batas waktu

untuk aktivitas ini. Sediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan

aktivitas untuk membantu peserta menyelesaikan tugasnya. Pada

pertemuan 1 dan pertemuan 2 terlaksana

4) Guru meminta siswa untuk duduk pada tempat semula dan mendiskusi

tugas tersebut. Pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 terlaksana



d. Observasi aktivitas Belajar Siswa Siklus I

Observasi aktivitas belajar siswa dilakukan pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Adapun jumlah aktivitas belajar siswa adalah 8

jenis. Pelaksanaan observasi aktivitas belajar siswa dilakukan selama proses

pembelajaran berlangsung, sedangkan jumlah siswa yang dilakukan observasi

adalah 25 orang. Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Tabel IV.6
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1
Siswa mendengarkan
penjelasan guru

17 74% 20 87% 37 80,4%

2
Siswa mendengarkan
menjelasan teman-temannya

14 61% 17 74% 31 67,4%

3

Siswa berdiskusi dengan
pasangan masing-masing
untuk menyelesaikan tugas
yang diberikan

15 65% 17 74% 32 69,6%

4
Siswa mengajukan
pertanyaan.

15 65,2% 17 73,9% 32 69,6%

5
Siswa memberikan gagasan
dan usulan.

18 78,3% 18 78,3% 36 78,3%

6
Siswa mengemukakan
pendapat sendiri.

17 73,9% 18 78,3% 35 76,1%

7

Siswa mengajukan
pemikiran, gagasan
pemecahan masalah yang
berbeda dari orang lain.

15 65,2% 17 73,9% 32 69,6%

8 Siswa berkerja mandiri 14 60,9% 16 69,6% 30 65,2%

125 67,9% 140 77,0% 265 72%

No Aktivitas yang Diamati
Siklus I

Total
Pertemuan 1 Pertemuan 2

Jumlah / Persentase

Sumber: Data Olahan Penelitian, Tahun 2013



Berdasarkan tabel IV.6 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas

belajar siswa pada siklus I dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” pada pertemuan 1 aktivitas belajar

siswa secara klasikal diperoleh rata-rata 67.9% berada pada interval 50%-69%

dengan kategori cukup baik. Sedangkan pada pertemuan ke-2 diperoleh rata-

rata 77% berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik. Adapun

aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I diperoleh rata-rata 72%

berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik. Untuk tiap aspek dapat

dilihat sebagai berikut :

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 80.4% berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik

2. Siswa mendengarkan menjelasan teman-temannya. Pada aspek ini

diperoleh rata-rata sebesar 67.4% berada pada interval 50%-69% dengan

kategori cukup

3. Siswa berdiskusi dengan pasangan masing-masing untuk menyelesaikan

tugas yang diberikan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 69,6%

berada pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

4. Mengajukan pertanyaan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 69,6%

berada pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

5. Memberikan gagasan dan usulan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 78.3% berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik

6. Mengemukakan pendapat sendiri. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 76,1% berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik



7. Mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari

orang lain. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 69,6% berada pada

interval 50%-69% dengan kategori cukup

8. Berkerja mandiri. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 65,2% berada

pada interval 50%-69% dengan kategori cukup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka aktivitas belajar siswa secara

klasikan pada siklus I diperoleh rata-rata 72% berada pada interval 70%-89%

dengan kategori baik, dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa

aktivitas belajar siswa pada siklus I tergolong cukup baik maka perlu adanya

tindakan peraikan pada siklus selanjutnya yaitu siklus II.

e. Refleksi

Refleksi pada siklus I diperoleh berdasarkan hasil analisis data untuk

tiap-tiap langkah pelaksanaan tindakan yang akan dideskripsikan peneliti pada

tahap ini. Selanjutnya didiskusikan dengan observer, yang berperan sebagai

observer yaitu teman sejawat. Adapun refleksi siklus I adalah sebagai berikut:

1) Pada tahap perencanaan, pada dasarnya guru telah melakukan persiapan

pembelajaran dengan semaksimal. Kegiatan pembelajaran telah tergambar

jelas pada silabus dan RPP yang telah dipersiapkan. Dengan demikian,

pada siklus berikutnya guru tidak akan melakukan perubahan pada tahap

perencanaan melainkan hanya akan lebih meningkatkan kinerja guna

mengoptimalkan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” untuk mencapai tujuan lebih

maksimal.



2) Pada tahap pelaksanaan tindakan yaitu kegiatan inti pelaksanaan tindakan

pada dasarnya sudah tergolong baik, akan tetapi pada beberapa aspek

belum terlaksana dengan sempurna terutapa pada aspek guru meminta

siswa memilih peran yang akan ditampilkan kemudian pada aspek guru

meminta siswa  melakukan peran yang telah dipilih.

3) Sedangkan aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I, pada

pertemuan 1 dari 8 indikator aktivitas maka jawaban alternatif ”Ya”

diperoleh rata-rata hanya mencapai rata-rata 67.9%, berada pada interval

60%-69% tergolong cukup baik, sedangkan pada pertemuan ke-2 jawaban

alternatif ”Ya” diperoleh rata-rata hanya mencapai rata-rata 77%, berada

pada interval 70%-89% tergolong baik. Sedangkan secara keseluruhan

aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 72% berada pada

interval 70%-89% dengan kategori baik. Namun demikian walaupun

aktivitas belajar sudah tergolong baik masih terdapat kelemahan terutapa

pada aspek siswa belajar secara mendiri, ternyata pada pelaksanaannya

masih banyak siswa yang bergantung dengan temannya dalam belajar.

Selain itu aktivitas belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan

dalam penelitian ini yaitu 75%.

Berdasarkan hasil refleksi di atas, maka peneliti akan melakukan

tindakan perbaikan dengan cara meningkatkan kinerja yaitu siklus berikutnya:



2. Siklus II

a. Perencanaan Tindakan

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum

pelaksanaan tindakan. Adapun yang akan dipersiapkan yaitu:

1) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan langkah-langkah

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” .

2) Menyiapkan format pengamatan atau lembar observasi terhadap aktivitas

yang dilakukan guru dan siswa  selama proses pembelajaran dengan

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” .

3) Meminta kesediaan teman sejawat untuk menjadi observer dalam

pelaksanaan pembelajaran.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pembelajaran Siklus II pertemuan pertama dilakukan

pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah

dipersiapkan dan berpedoman pada silabus, dan kurikulum.

Pelaksanaan tindakan terdiri dari beberapa tahap yaitu : kegiatan awal

pembelajaran, yang dilaksanakan selama lebih kurang 10 menit. Kemudian

dilanjutkan dengan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti pelaksanaan

pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu

Strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah, yang dilaksanakan selama

lebih kurang 45 menit, dan dilanjutkan dengan  kegiatan akhir atau sebagai



penutup pelajaran dilaksanakan selama lebih kurang 15 menit. Secara

terperinci tentang pelaksanaan tindakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertemuan 1

1) Kegiatan awal

a) Guru bersama siswa   membuka pelajaran dengan salam dan do’a

b) Guru melakukan absensi siswa

c) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu siswa harus

membandingkan dan meyebutkan teknologi komunikasi mas lalu dan

masa kini.

d) Guru memberikan apersepsi perkembangan teknoligi komunikasi pada

masa lalu dan masa kini, misalnya surat digunakan untuk memberikan

kabar, pada saat ini sudah jarang digunakan kerena sebagian besar

orang telah menggunakan pesawat telepon atau hand pone dan

telegram.

2) Kegiatan Inti.

 Eksplorasi

a) Guru meminta siswa memilih peran yang akan ditampilkan, misalnya

“guru” dan operator telegram.

b) Guru meminta siswa  melakukan peran sebagai “guru” dan operator

telegram.

c) Guru mentukan siswa yang berperan sebagai “guru” dan “operator

telegram” yang berperan sebagai siswa



d) Guru meminta siswa untuk duduk pada tempat semula dan mendiskusi

tugas tersebut

 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi,:

a) Siswa memilih peran yaitu sebagai guru

b) Siswa menjelaskan bahwa komunikasi bisa dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung, komunikasi langsung yaitu

berbicara secara langsung sedangkan tidak langsung yaitu

menggunaka media seperti telepon. Komunikasi pada masa lalu

cendrung sederhana misalnya surat, kentongan dan bedug. Akan

tetapi komunikasi pada masa kini sudah lebih canggih dan bisa

berkomunikasi dari jarah jauh misalnya telepon dan hand pone dan

telegram

c) Siswa bekerja secara berpasanngan.

 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

a) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

b) Guru menjelasakan poin-poin penting

3) Kegiatan akhir

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa

b) Guru menjelaskan poin-poin penting

c) Guru meminta siswa  mencatat poin-poin yang dianggap penting



d) Guru bersama siswa   menutup pembelajaran dengan membaca dalam

doa.

c. Observasi Aktivitas Guru

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dipusatkan pada proses

maupun hasil tindakan pembelajaran, yakni untuk mengetahui aktivitas guru

dan aktivitas belajar siswa. Lembar observasi aktititas guru diisi oleh

observer yaitu teman sejawat. Sedangkan aktivitas belajar siswa diisi oleh

peneliti. Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II adalah merupakan

gambaran pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1 dan pertamuan 2

yang terdiri dari beberapa tahap yaitu : kegiatan awal, kegiatan inti, dan

kegiatan akhir, dalam proses pembelajaran dengan menerapkan strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah . Adapun aktivitas guru terdiri dari 4

jenis aktivitas sesuai dengan skenario strategi pembelajaran aktif tipe “Saya

Adalah. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel.IV. 7
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1
Guru meminta siswa memilih peran
yang akan ditampilkan, misalnya
saya adalah guru.

√ √ 2 0

2
Guru meminta siswa melakukan
peran yang telah dipilih.

√ √ 2 0

3

Guru membentuk siswa dengan
berpasanngan. Tentukan batas waktu
untuk aktivitas ini. Sediakan bahan-
bahan yang berhubungan dengan
aktivitas untuk membantu peserta
menyelesaikan tugasnya

√ √ 2 0

4
Guru meminta siswa untuk duduk
pada tempat semula dan mendiskusi
tugas tersebut

√ √ 2 0

4 0 4 0 8 0
100% 0% 100% 0% 100% 0%

No Aktivitas yang Diamati
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Jumlah

Jumlah
 Persentase

Sumber: Data Olahan Penelitian, Tahun 2013

Berdasarkan tabel IV.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa aktivitas guru

pada siklus II diperoleh rata-rata alternatif “Ya” sebesar 100% beradap pada

interval 90%-100% dengan kategori sangat baik

Adapun aktivitas guru pada aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Guru meminta siswa memilih peran yang akan ditampilkan, misalnya

saya adalah guru. Pada pertemuan 1 terlaksana

2) Guru meminta siswa  melakukan peran yang telah dipilih. Pada

pertemuan 1 terlaksana



3) Guru membentuk siswa dengan berkelompok. Tentukan batas waktu

untuk aktivitas ini. Sediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan

aktivitas untuk membantu peserta menyelesaikan tugasnya. Pada

pertemuan 1 terlaksana

4) Guru meminta siswa untuk duduk pada tempat semula dan mendiskusi

tugas tersebut. Pada pertemuan 1 terlaksana

d. Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

Observasi aktivitas belajar siswa dilakukan pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Adapun jumlah aktivitas belajar siswa adalah 5

jenis. Pelaksanaan observasi aktivitas belajar siswa dilakukan selama proses

pembelajaran berlangsung, sedangkan jumlah siswa yang dilakukan

observasi adalah 25 orang. Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :



Tabel IV.8
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II

Jumlah %

1
Siswa mendengarkan
penjelasan guru

22 96%

2
Siswa mendengarkan
menjelasan teman-temannya

21 91%

3

Siswa berdiskusi dengan
pasangan masing-masing
untuk menyelesaikan tugas
yang diberikan

21 91%

4
Siswa mengajukan
pertanyaan.

20 80%

5 Siswa memberikan gagasan
dan usulan.

20 80%

6 Siswa mengemukakan
pendapat sendiri.

18 72%

7

Siswa mengajukan
pemikiran, gagasan
pemecahan masalah yang
berbeda dari orang lain.

18 72,0%

8 Siswa berkerja mandiri 19 76,0%

159 82,3%Jumlah / Persentase

No Aktivitas yang Diamati
Siklus II

Pertemuan 1

Sumber: Data hasil olahan penelitian, 2013

Berdasarkan tabel IV.8 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

aktivitas belajar siswa pada siklus II dalam pembelajaran dengan

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” pada

pertemuan diperoleh rata-rata 82.3% berada pada interval 70%-89% dengan

kategori baik. Adapun aktivitas belajar siswa pada siklus II pada tiap aspek

dapat dilihat sebagai berikut :



1. Siswa mendengarkan penjelasan guru. Pada aspek ini diperoleh rata-

rata sebesar 91% berada pada interval 90%-100% dengan kategori baik

sekali

2. Siswa mendengarkan menjelasan teman-temannya. Pada aspek ini

diperoleh rata-rata sebesar 91% berada pada interval 90%-100% dengan

kategori baik sekali

3. Siswa berdiskusi dengan pasangan masing-masing untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 91% berada pada interval 90%-100% dengan kategori baik

sekali

4. Mengajukan pertanyaan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 80%

berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik

5. Memberikan gagasan dan usulan. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 80% berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik

6. Mengemukakan pendapat sendiri. Pada aspek ini diperoleh rata-rata

sebesar 72% berada pada interval 70%-89% dengan kategori baik

7. Mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari

orang lain. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 72% berada pada

interval 70%-89% dengan kategori baik

8. Berkerja mandiri. Pada aspek ini diperoleh rata-rata sebesar 72% berada

pada interval 70%-89% dengan kategori baik

Berdasarkan penjelasan di atas, maka aktivitas belajar siswa secara

klasikal pada siklus II diperoleh rata-rata 82,3% berada pada interval 70%-



89% dengan kategori baik, dengan demikian dapat di ambil kesimpulan

bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus II tergolong baik dan peneliti tidak

akan melakukan tindakan pada siklus berikutnya.

e. Refleksi

Refleksi pada siklus II diperoleh berdasarkan hasil analisis data untuk

tiap-tiap langkah pelaksanaan tindakan yang akan dideskripsikan peneliti

pada tahap ini. Selanjutnya didiskusikan dengan observer, yang berperan

sebagai observer yaitu teman sejawat. Adapun refleksi siklus II adalah

sebagai berikut:

1) Pada tahap perencanaan, pada dasarnya guru telah melakukan persiapan

pembelajaran dengan semaksimal. Kegiatan pembelajaran telah tergambar

jelas pada silabus dan RPP yang telah dipersiapkan. Dengan demikian,

pada siklus berikutnya guru tidak akan melakukan perubahan pada tahap

perencanaan melainkan hanya akan lebih meningkatkan kinerja guna

mengoptimalkan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur strategi

pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah” untuk mencapai tujuan lebih

maksimal.

2) Pada tahap pelaksanaan tindakan yaitu kegiatan inti pelaksanaan tindakan

telah terlaksana dengan sempurna. Hal ini dibuktikan dengan

terlaksananya aktivitas guru pada tiap pertemuannya secara baik. Oleh

sebab itu, peneliti tidak akan melakukan tindakan berikutnya.



3) Sedangkan untuk aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I

diperoleh rata-rata 72%. Sedangkan pada siklus II aktivitas belajar siswa

meningkat dengan rata-rata 82,3% dengan kategori baik.

C. Pembahasan

1. Aktivitas guru

Pelaksanan aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe “Saya Adalah”. Pada siklus I

pertemuan pertama ini secara keseluruhan yang diperoleh rata-rata alternatif

“Ya” sebesar 50 % dan jawaban alternatif “Tidak” diperoleh rata-rata 50%.

Pada pertemuan kedua secara keseluruhan yang diperoleh rata-rata alternatif

“Ya” sebesar 75%, dan jawaban alternatif “Tidak” diperoleh rata-rata 25%.

Sedangkan secara keseluruhan pada siklus I diperoleh rata-rata alternatif “Ya”

sebesar 88 %, dan jawaban alternatif “Tidak” diperoleh rata-rata 38%.

Sementara itu pada siklus II diperoleh rata-rata alternatif “Ya” sebesar

100% beradap pada interval 90%-100% dengan kategori sangat baik. Lebih

jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.9
Rekapitulasi Hasil Observasi Guru Siklus I dan Siklus II

No Siklus/Pertemuan Persentase Total

1 Siklus I Pertemuan 1 50%

2 Siklus I Pertemuan 2 75%

3 Siklus II Pertemuan 1 100%

63%

100%

Sumber: Data hasil olahan penelitian, 2013

Aktivitas guru dapat juga dilihat pada gambar grafik blok dibawah ini:



Gambar.2. Histogram  Aktivitas Guru

2. Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar dalam mengikuti pelajaran IPS  siswa kelas IV sebelum

dilakukan tindakan tindakan tergololong “kurang” dengan persentase 48%

berada pada interval 30%-49%. Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada

siklus I maka secara klasikan pada siklus I diperoleh rata-rata 72% berada pada

interval 70%-89% dengan kategori baik, sedangkan pada siklus II juga terjadi

peningkatan yaitu klasikal diperoleh rata-rata 80% berada pada interval 70%-

89% dengan kategori baik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 10
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa

Sebelum Dilakukan Tindakan, Pada Siklus I dan Siklus II

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Data Awal 57% 52% 52% 39% 52% 52% 52% 30% 48%

2 Siklus I 80% 67% 70% 70% 78% 76% 70% 65% 72%
3 Siklus II 96% 91% 91% 80% 80% 72% 72% 76% 82%

Aktivitas yang Diamati
JumlahNo Siklus

Sumber: Data Olahan Penelitian, Tahun 2013



Lebih lanjut aktivitas belajar siswa juga dapat dilihat pada histogram

sebagai berikut :

Gambar.3. Histogram  aktivitas belajar siswa

D. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan

di atas menjelaskan hipotesis yang berbunyi: Penerapan strategi pembelajaran

aktif tipe “Saya Adalah” dapat meningkatkan aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan

Sosial pada perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi siswa

kelas IV SD Negeri 006 Limau Manis Kecamatan Kampar. Diterima


