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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVC SDN 165 Pekanbaru.

Sedangkan objek dalam penelitian adalah penerapan strategi pembelajaran Apa isi

keseluruhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia di kelas IVC SDN 165 Pekanbaru dengan jumlah siswa sebanyak 39 orang

yang terdiri atas siswa laki-laki sebanyak 24 orang, dan siswa perempuan sebanyak 15

orang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kelas IVC SDN 165 Pekanbaru.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2014, tahun pelajaran 2013-

2014

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (Classrom

based 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.

Penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Adapun setiap siklus dilakukan

dalam 2 kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan agar siswa dan guru dapat beradaptasi
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dengan strategi pembelajaran yang diteliti. Sehingga hasil penelitian tindakan kelas

dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar selanjutnya.

Siklus penelitian tindakan kelas dapat digambarkan seperti di bawah ini:1

Gambar. 1
Alur Pelaksanaan Tindakan

Sumber: Arikunto

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan yang

mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan dalam tiap

siklus yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu:

1. Tahap perencanaan

a. Mempersiapkan bahan pelajaran.

Sebelum strategi pembelajaran Apa isi keseluruhan diterapkan maka guru

perlu mempersiapkan terlebih dahulu materi pelajaran.

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari :

1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 16
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2) Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru.

3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa.

4) Meminta kesediaan salah satu guru 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 menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan serta

tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran.

b. Kegiatan inti : ( 50 Menit)

1). Guru menjelaskan tentang staregi yang dipakai

2). Guru menyuruh siswa untuk memilih bab dari buku teks

3). Guru mengajak siswa membaca judul-judul  subbab utama

4). Guru membiarkan siswa untuk membaca dan membandingkan isi pragraf

sebelumnya.

5). Guru memperlihatkan pada siswa cara membuat rangkuman

6). Guru menyuruh siswa untuk membuat rangkuman singkat

7). Guru meminta kepada siswa untuk menulis rangkumannya pada buku

cacatan

8). Guru meminta siswa untuk membacanya

9). Guru menyuruh siswa membacakan kelompok yang lain

10). Guru meminta siswa untuk membandingkan prediksi yang di buatnya



29

11). Guru mengakhiri dengan membaca dan menayangkan rangkuman dan

memberikan umpan balik positif

12). Guru meninjau kembali proses untuk persiapan membuat tugas

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 pada siklus

II. Pengamatan ditujukan untuk melihat aktivitas guru dan siswa ketika proses

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

murid selama pembelajaran berlangsung.
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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 menggunakan strategi apa isi keseluruhan

2. Tes kemampuan Belajar

Tes dilakukan setelah pelaksanaan proses pembelajaran yang diperlukan untuk

mendapatkan data tentang hasil belajar Bahasa Indonesia 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 digunakan

strategi Apa isi keseluruhan dalam mengajar pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia di siswa kelas IVC SDN 165 Pekanbaru

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Teknik Analisis data

Analisa data dilakukan dengan melihat aktiviatas guru, aktivitas siswa dan hasil

belajar siwa.

a. Aktivitas guru dan siswa

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik

observasi  dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama
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pembelajaran berlangsung menggunakan strategi apa isi keseluruhan. Observasi

dilakukan dengan kolaboratif, yaitu dibantu dengan teman sejawat. Setelah data

terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus

persentase sebagai berikut: 2

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 tentang hasil observasi, maka dilakukan

pengelompokkan atas 5 kriteria sebagai berikut: 3

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

b. Hasil Belajar

Sedangkan untuk mencari nilai (ketuntasan individu) dapat diolah dengan

menggunakan Rumus sebagai berikut:4

Nilai =
Skor yang diperoleh

X skala
Skor maksimum

Adapun rumus ketuntasan klasikal adalah sebagai berikut:

X =
∑fx
∑f

2 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. h  43
3 KTSP, Panduan Lengkap KTSP, Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2007, hlm. 367
4 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 211

100%
N

F
xp 
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X = nilai rata-rata

∑fx = Jumlah nilai siswa ‘x’

∑f = Jumlah siswa

Sedangkan secara umum, untuk menentukan persentase digunakan rumus dari

Sudijono sebagai berikut:5

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

Hasil belajar diukur dengan melakukan tes tertulis. Adapun rentang nilai

untuk tes sebagai berikut: 6

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

Dalam standar ketuntasan hasil belajar siswa yang digunakna adalah

ketuntasan belajar secara individu mencapai nilai 85% dari seluruh siswa paling

kurang mendapatkan nilai KKM (65).

2. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka teoretis di atas, maka hipotesis tindakan

penelitian ini adalah “Dengan penerapan strategi apa isi keseluruhan, maka hasil

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IVC SDN 165 Pekanbaru

dapat ditingkatkan.

5 Anas Sudijono, Op. Cit, hlm. 43
6 Depddikbud, Buku Laporan Pendidikan SD, Jakarta: Depdikbud, 2011, hlm. 2


