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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang untuk mendapatkan gambaran secara 

jelas tentang peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran menggunakan 

metode pembelajaran  TPS dan strategi DRTA untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi teks deskripsi mata pelajaran bahasa Jawa. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengobati permasalahan yang ada pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan tidak hanya satu siklus melainkan beberapa siklus 

sampai mencapai indikator keberhasilan yang diinginkan. Karena untuk melihat 

perbandiangan hasil belajar antara siklus satu dengan siklus berikutnya dan untuk 

melihat keberhasilan pembelajaran sebelum dan sesudah adanya tindakan.  
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Gambar 3.1 Penelitian Tindakan Kelas Model Hopkins (dalam Sanjaya 54: 2009) 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena dalam 

penelitian tindakan kelas peneliti secara langsung terlibat sebagai pemberi 

tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru 

perencana yang membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (dalam penulisan 

selanjutnya akan disingkat  RPP), sebagai pelaksana yang menyampaikan bahan 

ajar dan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran berlangsung. Selain itu 

peneliti juga bertindak sebagai pengumpul, penganalisa data dan pelapor dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Selain kehadiran peneliti, kehadiran siswa sebagai 

subyek penelitian juga sangat penting, karena penelitian ini tidak akan 

berlangsung tanpa kehadiran siswa. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jatimulyo 01 Kota Malang pada kelas 

5 semester II tahun pelajaran 2016/2017. SDN Jatimulyo 01 terletak di Jl. Pisang 

Kipas No 36 Kota Malang.  

 

D. Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian yang dilakukan di SDN Jatimulyo 01 Kota  Malang 

adalah siswa kelas 5  yang terdiri dari 10 siswa. Jumlah siswa laki-laki 5 siswa 

dan siswa perempuan 5 siswa.  

 

E. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Data hasil pengamatan, yaitu tentang aktivitas guru dan aktivitas siswa yang 

didapatkan menggunakan lembar observasi pada setiap siklus 

b. Data hasil belajar siswa, yang merupakan hasil ulangan harian di setiap akhir 

siklus 

c. Hasil wawancara dengan guru kelas 5 mengenai hal-hal yang sekiranya perlu 

ditanyakan untuk penelitian 

d. Dokumentasi selama penelitian berlangsung 

2. Sumber Data 

Sumber data pada PTK ini adalah dari siswa dan guru kelas 5 SDN 

Jatimulyo 1 Kota Malang. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

prosedur pengumpulan data menggunakan  cara sebagai berikut:  

1. Observasi  

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan 

strategi DRTA. Observasi ini dilaksanakan setiap siklus dan dimaksud untuk 

mengetahui adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang 

dilaksanakan. Hasil observasi ini ditulis dan terlampir dalam lembar observasi.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan selama proses pembelajaran. Peneliti 

menggunakan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran TPS dan strategi DRTA. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sudah 

disiapkan sebelum tindakan. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga direkam 

melului foto-foto yang menunjukkan kegiatan pembelajaran saat pelaksanaan 

penelitian.  

3. Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian adalah tes akhir yang dilakukan pada 

tiap siklus. Pemberian tes digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi. Tes dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

pada tahap pra tindakan dan pelaksanaan model pembelajaran TPS dan strategi 

DRTA. 
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4. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti bersama guru mata pelajaran Bahasa 

Jawa kelas 5 SDN Jatimulyo 1 Kota Malang untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang timbul. Wawancara dilakukan pada saat sebelum pemberian 

tindakan. Dalam model ini digunakan data berupa pedoman wawancara untuk 

mengetahui kondisi awal pembelajaran sebelum dilakukan tindakan serta sebagai 

informasi awal pada saat observasi. 

 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi guru berfungsi untuk 

mengamati kegiatan guru selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TPS dan strategi DRTA. Sedangkan lembar observasi untuk siswa 

digunakan untuk mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran 

menggunkan model pembelajaran TPS dan strategi DRTA.  

2. Lembar Soal/ Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tulis. Tes dilaksanakan 

setiap akhir siklus untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi 

yang diberikan guru. 

3. Panduan wawancara 

Panduan wawancara digunakan untuk memperoleh data dan masukan 

tentang penggunaan model dan strategi pembelajaran pada saat pembelajaran 
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berlangsung. Wawancara ini akan dilakukan bersama guru kelas dan beberapa 

siswa kelas 5. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian atau kegiatan-

kegiatan siswa pada proses pembelajaran. 

5. Panduan Dokumentasi  

Panduan dokumentasi yang digunakan dalam penelitin ini adalah berupa 

RPP siklus I dan siklus II. Selain itu juga menggunakan foto proses pembelajaran 

siklus I dan siklus II.    

 

H. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.  Data 

kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

khususnya pada materi teks deskripsi mata pelajaran Bahasa Jawa dengan 

menggunakan model pembelajaran model TPS dan strategi DRTA. Data tersebut 

kemudian direduksi (disederhanakan), di klasifikasikan (dikelompokkan), 

diinterpretasikan dan dideskripsikan dalam bentuk bahasa yang verbal untuk 

mencari verifikasi (penarikan kesimpulan). Tahap teknik analisis data yang 

dimaksud, terpapar secara seingkat sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan memilah-milah data yang 

sesuai dengan kebutuhan agar sesuai dengan rumusan masalah. Seperti 

mengumpulkan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil tes siswa. Hal ini 
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dilakukan agar pemerolehan data lebih fokus dan terorganisir serta mempermudah 

dalam memverifikasi data.  

2. Penyajian data (data display) 

Data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, hasil tes serta 

dokumentasi kemudian dianalisis oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk uraian 

naratif. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan (verification) 

Data yang telah disajikan kemudian disimpulkan atau dilakukan verifikasi 

dalam suatu rangkaian pernyataan atau kata-kata yang singkat dan mudah 

dipahami sehingga memperoleh kejelasan dan dapat menjawab dari rumusan 

masalah. Hasil analisis data dalam penelitian ini dinilai dengan rumus sebagai 

berikut. 

a. Kriteria Ketuntasan Individual 

Kriteria ketuntasan individual merupakan penilaian siswa secara individu 

sebagai tolak ukur peningkatan hasil belajar siswa. Jika nilai siswa diatas KKM  

yaitu ≥ 65 maka dikatakan siswa tuntas. Untuk  mengetahui nilai hasil belajar 

digunakan rumus sebagai berikut:  

                                               

 
                     

b. Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Untuk keberhasilan klasikal minimal adalah 75% dari jumlah siswa dalam 

satu kelas. Apabila dalam kelas tersebut, siswa yang mendapat nilai ≥65 sudah 

mencapai 75% (8 dari 10 siswa) maka kelas tersebut dikatakan sudah memenuhi 



28 

 

 

 

kriteria ketuntasan hasil belajar. Untuk mengetahui persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut:   

Ketuntasan Klasikal = 
                         

                       
 x 100% 

c. Kriteria Ketuntasan Aktivitas Guru dan Siswa 

Kriteria ketuntasan aktivitas guru dan siswa dilihat dari hasil penilaian 

lembar observasi yang dilakukan oleh observer dalam proses pembelajaran. 

Penilaian dalam lembar observasi akan dijadikan bentuk presentase dengan 

rumus:  

Nilai Akhir = 
               

             
 x 100%. 

Tabel 3.1 Standar Kualifikasi Nilai 

(Sumber diadopsi dari skripsi Pratiwi, 2015) 

 

I. Prosedur Penelitian  

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi teks deskripsi mata 

pelajaran bahasa Jawa menggunakan model pembelajaran TPS dan strategi 

DRTA. Model penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas 

bentuk siklus.  

 

Interval Skor (%) Kualifikasi Skor 

85 – 100 Sangat Baik A 

70 – 84 Baik B 

55 – 69 Cukup C 

40 – 54 Kurang D 

0 – 39 Sangat Kurang E 



29 

 

 

 

Menurut Sanjaya (2013: 57) setiap siklus memiliki empat tahapan, yakni: 

1. Adanya perencanaan, yakni kegiatan yang disusun sebelum tidakan dimulai. 

2. Adanya tindakan itu sendiri, yakni perlakuan yang dilaksanakan oleh peneliti 

sesuai dengan perncanaan yang disusun sebelumnya. 

3. Observasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pengamat untuk mengumpulkan 

informasi tentang tindakan yang dilakukan peneliti termasuk pengaruh yang 

ditimbulkan oleh perlakuan guru.  

4. Refleksi, yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis hasil 

observasi, terutama untuk melihat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. 

Berikut adalah pelaksanaan dari siklus dalam penelitian:  

A. Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

a. Guru merancang proses pembelajaran dengan menyusun RPP 

b. Menetapkan model pembelajaran TPS dan strategi DRTA untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran 

c. Membuat instrumen observasi dan membuat soal evaluasi 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Awal: 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa dengan cara mempresensi 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang materi yang 

akan dipelajari. 

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan langkah-langkah 

siswa selama proses pembelajaran.  



30 

 

 

 

Kegiatan Inti: 

a. Guru menuliskan judul bacaan di papan tulis 

b. Guru meminta siswa memprediksi judul yang diberikan oleh guru 

c. Guru memberikan gambar sesuai dengan judul yang telah diberikan  

d. Guru meminta siswa memprediksi gambar sesuai dengan judul yang telah 

diberikan 

e. Guru meminta siswa berpasangan dengan teman sebangku 

f. Guru memberikan bacaan kepada siswa yang telah berpasangan 

g. Guru meminta siswa membaca teks bacaan yang telah dibagikan secara 

berpasangan 

h. Guru menanyakan tentang isi bacaan yang telah dibaca oleh siswa  

i. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang teks deskripsi  

j. Guru menanyakan kepada siswa tentang prediksi judul dan gambar yang 

telah dilakukan sesuai dengan isi bacaan yag diberikan 

k. Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil prediksi yang sesuai 

dengan isi bacaan  

l. Guru meminta siswa membuat ringkasan 

m. Guru meminta siswa mengerjakan soal tes  

Kegiatan Penutup:  

a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Guru memberi penguatan materi pada siswa.  

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam 

3. Observasi 

Peneliti melakukan observasi pada : 
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a. Aktivitas guru yang dilakukan oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi. 

b. Aktivitas siswa yang dilakukan oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi. 

c. Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru menggunakan 

model TPS dan strategi DRTA.  

4. Refleksi 

Setelah menyelesaikan siklus I, peneliti bersama observer melakukan 

diskusi untuk melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran dalam pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap refleksi dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah 

dilakukan dan informasi tentang kekurangan pada siklus I yang akan dipakai 

sebagai pertimbangan dan perbaikan tindakan pada program pembelajaran pada 

siklus berikutnya. 

B. Siklus II 

Pada siklus II ini terdiri dari tahapan-tahapan yang sama dengan siklus I 

yaitu perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi. Dalam perencanaan siklus II 

mengacu pada hasil refleksi pada siklus I agar hasil yang diharapkan akan 

terpenuhi.  

1. Perencanaan Tindakan 

a. Guru merancang proses pembelajaran dengan menyusun RPP 

b. Menetapkan model pembelajaran TPS dan strategi DRTA untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran 

c. Membuat instrumen observasi dan membuat soal evaluasi 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Awal: 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa dengan cara mempresensi 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang materi yang 

akan dipelajari. 

d. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan langkah-langkah 

siswa selama proses pembelajaran.  

Kegiatan Inti: 

a. Guru menuliskan judul bacaan di papan tulis 

b. Guru meminta siswa memprediksi judul yang diberikan oleh guru 

c. Guru memancing pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan ide-ide 

siswa dalam memprediksi bacaan melalui judul 

d. Guru memberikan gambar sesuai dengan judul yang telah diberikan  

e. Guru meminta siswa memprediksi gambar sesuai dengan judul yang telah 

diberikan 

f. Guru memancing pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan ide-ide 

siswa dalam memprediksi bacaan melalui judul 

g. Guru meminta siswa berpasangan dengan teman sebangku 

h. Guru memberikan bacaan kepada siswa yang telah berpasangan 

i. Guru meminta siswa membaca teks bacaan yang telah dibagikan secara 

berpasangan 

j. Guru menanyakan tentang isi bacaan yang telah dibaca oleh siswa  
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k. Guru menanyakan kepada siswa tentang prediksi judul dan gambar yang 

telah dilakukan sesuai dengan isi bacaan yag diberikan 

l. Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil prediksi yang sesuai 

dengan isi bacaan  

m. Guru meminta siswa membuat ringkasan 

n. Guru meminta siswa mengerjakan soal tes  

Kegiatan Penutup:  

a. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Guru memberi penguatan materi pada siswa.  

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam 

2. Observasi 

Peneliti melakukan observasi pada: 

a. Aktivitas guru yang dilakukan oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi. 

b. Aktivitas siswa yang dilakukan oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi. 

c. Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru menggunakan 

model TPS dan strategi DRTA.  

3. Refleksi 

Setelah menyelesaikan siklus II, peneliti bersama observer melakukan 

diskusi untuk melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran dalam pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap refleksi dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah 

dilakukan dan informasi tentang kekurangan pada siklus II yang akan dipakai 

sebagai saran dalam penulisan.  


