
1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah guru PAI dan siswa di

kelas IV SDN 012 Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Objek

penelitian ini sendiri adalah penerapan Strategi Word Square untuk meningkatkan

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam.

B. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 012 Tambak Kecamatan

Langgam Kabupaten Pelalawan. Adapun waktu penelitian ini direncanakan bulan

Agustus sampai dengan September 2013. Mata pelajaran yang diteliti adalah

pelajaran PAI.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) oleh karena itu

maka rancangan penelitian dilakukan dengan 3 siklus. Adapun tiap siklus

dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Masing-masing siklus berisi pokok-pokok

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi sebagai berikut :
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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:

a. Perencanaan/Persiapan Tindakan

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan

tindakan. Adapun yang akan dipersiapkan yaitu:

1) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan langkah-langkah penerapan

Strategi Word Square.

2) Meminta kesediaan teman sejawat untuk menjadi observer dalam

pelaksanaan pembelajaran.

3) Menyiapkan format pengamatan atau lembar observasi terhadap aktivitas

yang dilakukan guru dan aktivitas yang dilakukan siswa dan soal berkaitan

dengan materi yang dipelajari.

Refleksi Awal Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Refleksi Pelaksanaan

Refleksi Pelaksanaan
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b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan 3 siklus. Adapun langkah-

langkah yang akan di laksanankan dalam penerapan Strategi Word Square ini

adalah sebagai berikut :

1) Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai

2) Guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh

3) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa

4) Guru meminta siswa untuk menjawab soal dengan  mengarsir huruf

dalam kotak sesuai jawaban secara vertikal, horizontal maupun

diagonal.

5) Guru memberikan poin setiap jawaban dalam kotak.

a. Observasi

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:

1. Aktivitas guru dalam menerapkan Strategi Word Square yang dilakukan

dengan menggunakan lembaran observasi tindakan guru

2. Aktivitas siswa selama proses perbaikan pembelajaran dengan penerapan

Strategi Word Square yang dilakukan dengan menggunakan lembaran

observasi aktivitas siswa.

3. Motivasi belajar siswa yang dilakukan pengukurannya juga

menggunakan lembar observasi motivasi belajar.
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b. 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

Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi tindakan guru selama pembelajaran dengan menggunkan

Strategi Word Square yang meliputi aktivitas guru, aktivitas siswa dan

motivasi belajar siswa.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

wawancara atau tanya jawab.

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

yang dirangkum dalam profil sekolah.
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Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan

menggunakan rumus persentase1, 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

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian kemampuan

membaca huruf hijaiyah, maka dilakukan pengelompokkan atas 5 kriteria

penilaian. 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” 2

1 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.
43

2 Depddikbud, Buku Laporan Pendidikan SD, (Jakarta: Depdikbud, 2011), h. 2


