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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan semua siswa kelas V

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penggunaan

strategi pembelajaran increasing the capacity to think (ICT) untuk

meningkatkan motivasi belajar pendidikan kewargenegaraan (PKn) siswa

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar.

B. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Penelitian ini

dilakukan selama 6 bulan dengan pengumpulan data pada bulan Juni 2014.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar dan

indikator pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada kelas V,

maka proses implementasi mengenai seluruh indikator tersebut dapat dibagi

menjadi 2 X pertemuan. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Adapun

siklus penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Suharsimi Arikunto adalah

sebagai berikut:1

1 Suharsimi Arikunto. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. hlm. 16
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Gambar.1 Siklus PTK menurut Arikunto

Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas

adalah:

1. Perencanaan Tindakan

Tahapan ini, dilaksanakan oleh guru dalam observasi. Adapun

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pembelajaran, dengan standar kopetensi

menghargai kebebasan berorganisasi. Sedangkan yang menjadi

kompetensi dasar yang dicapai adalah mengenal bentuk-bentuk

keputusan bersama dan memahami keputusan bersama.

b. Menyusun instrument pengumpulan data berupa lembar observasi

aktivitas guru dan motivasi belajar siswa.
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c. Minat teman sejawat untuk menjadi observasi.

2. Pelaksanaan Tindakan

1) Langkah Orientasi, guru mengkondisikan siswa siap belajar dan

menjelskan apa yang harus dilakukan dalam setiap langkah proses

pembelajaran.

2) Langkah Pelacakan, guru melakukan penjajakan utuk mengetahui

kemampuan dasar siswa tentang materi keputusan bersama melalui

tanya jawab.

3) Langkah Konfrontasi, guru menyajikan persoalan yang harus

dipecahkan sesuai kemampuan dan pengalaman siswa yang

memerlukan jawaban dan guru memberi jalan keluar tentang materi

keputusan bersama.

4) Langkah Inkuiri, guru mengajak siswa untuk memecahkan persoalan

yang dihadapi dan memberi ruang dan kesempatan untuk memecahkan

masalah.

5) Langkah Akomodasi, siswa dituntut dapat menemukan kata-kata kunci

melalui dialog dan guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan

yang mereka pahami tentang materi keputusan bersama.

6) Langkah Transfer, guru memberikan tugas tentang materi keputusan

bersama.

3. Observasi

Pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari

pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama
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pembelajaran berlangsung, hal ini dilakukan untuk member masukan dan

pendapat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-

masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran

pada siklus berikutnya. Pengamatan ditujukan untuk melihat aktivitas guru

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

4. Refleksi

Hasil yang dapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta

dianalisis. Dari hasil observasi guru dan siswa dapat melihat keberhassilan

guru dan motivasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Hasil

diperoleh dari tahap observasi kemudian dikumpulkan dan dianalisa, dari

hasil observasi apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat meningkatkan

motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan (PKn) dengan penerapan

strategi pembelajaran increasing the capacity to think (ICT) pada siswa

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: jenis data

kualitatif.

a. Penerapan Strategi Pembelajaran

Yaitu data tentang aktivitas guru selama pembelajaran

penerapan strategi pembelajaran increasing the capacity to think (ICT).
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b. Motivasi Belajar

Motivasi belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi

selama pembelajaran berlangsung yang merupakan data kuantitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan

melalui teknik yaitu :

a. Observasi

1) Untuk mengetahui aktivitas guru selama pembelajarn dengan

penerapan strategi increasing the capacity to think (ICT).

2) Untuk mengetahui motivasi belajar siswa selama pembelajaran

dengan penerapan strategi increasing the capacity to think (ICT).

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi

profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menentukan keberhasilan aktivitas guru , siswa dan motivasi

belajar selama proses pembelajaran  dengan strategi pembelajaran increasing

the capacity to think (ICT) diolah dengan menggunakan rumus persentase,

yaitu sebagai berikut:

P = × 100%

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu)
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P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap2

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian aktivitas

guru dan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran dengan

penerapan strategi pembelajaran ICT, maka dilakukan pengelompokkan atas 5

kriteria penilaian yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat

rendah, adapun kriteria persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

1. 76 % - 100% = Sangat Tinggi

2. 66% - 75% = Tinggi

3. 56 % - 65 % = Sedang

4. 40% - 55% = Rendah

5. Kurang dari 40% dikategorikan Sangat Rendah3

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

3 Suharsimi Arikunto, Loc.  Cit, hlm. 246.


