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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK).Penelitian dilaksanakan mulai dari adanya masalah, penyusunan, 

perencanaan, melaksanakan tindakan, observasi, refleksi, melakukan rencana 

ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya (Sanjaya, 2013:53).PTK adalah 

sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

pada siswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dicantumkan 

adalah data-data faktual yang terjadi selama proses penelitian, kemudian 

dijabarkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan bukan hanya angka-angka 

semata. 

Penelitian ini diawali dengan adanya perencanaan disetiap siklusnya, dan 

dilanjutkan dengan melakukan tindakan, observasi, dan refleksi sesuai dengan 

jenis penelitian tindakan kelas, penelitian ini menggunakan prosedur kerja dengan 

siklus spiral dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Peneliti akan 

melakukan kegiatan yang diawali dengan perencanaan disetiap siklusnya, 

kemudian melakukan tindakan, observasi terhadap tindakan dan diakhiri dengan 

refleksi. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini peneliti berfungsi sebagai ini 

perencana kegiatan, pengumpul data, penganalisis serta laporan hasil penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian, penenili dibantu oleh guru kelas 1 MI 01 Pondok 
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Modern Muhammadiyah Paciran-Lamongan yang bertugas sebagai guru selama 

proses pembelajaran dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah 

berlangsung untuk merencanakan tindakan selanjutnya atau perbaikan pada siklus 

II. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI 01 Pondok Modern Muhammadiyah 

Paciran-Lamongan, tepatnya di jalan Pondok Desa Paciran Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian kurang lebih dilakukan 2 kali selama 2 minggu, yaitu pada 

tanggal 07 bulan Mei dan pada tanggal 10 bulan Mei atau pada semester II 

(genap) tahun ajaran 2017/2018.Selama 2 minggu tersebut lebih difokuskan pada 

kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data, serta penyusunan laporan 

penelitian yang sesuai dengan metode pembelajaran bercerita dan media boneka 

tangan di kelas I MI 01 Pondok Modern Paciran-Lamongan. 

 

D. Subjek penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas I semester II (genap) MI 01 

Pondok Modern Paciran-Lamongan tahun pelajaran 2017/2018 dengan jumlah 19 

siswa 12 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. 
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E. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian tindakan ini adalah berupa data 

peningkatan keterampilan menyimak siswa kelas I MI 01 Pondok Modern 

Paciran-Lamongan. Data juga diambil dari proses pembelajaran menggunakan 

metode bercerita dan media boneka tangan. Untuk memperoleh data selama 

proses penerapan metode berceritan dan boneka tangan untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak dilaksanakan melalui observasi, serta dokumentasi. 

Untuk hasil observasi, kegiatan pembelajaran menggunakan metode bercerita dan 

media boneka tangan meliputi aktivitas siswa dan guru model adalah data yang 

dicari. Data yang dihasilkan melalui dokumentasi adalah berupa foto-foto 

aktivitas proses pembelajaran. 

2. Sumber Data 

a. Siswa 

Sumber data siswa kelas 1 MI 01 Pondok Modern Paciran-Lamongan 

sebanyak 19 siswa, yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan. Hasil tersebut diperoleh melalui pengamatan dari aktivitas siswa 

yang diperoleh dari hasil belajar dari data hasil tes selama pelaksanaan siklus 

pertama sampai siklus berikutnya. 

b. Guru 

Sumber data guru didapat dari guru yang mengajar dikelas I. Sumber data 

guru diperoleh dari lembar observasi keterampilan mengajar guru dalam 

menggunakan metode bercerita dan media boneka tangan. 
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c. Data Dokumen 

Data dokumen dalam penelitian ini menggunakan foto ataupun video. Data 

yang didokumentasikan berupa kegiatan atau aktivitas siswa dan guru ketika 

pembelajaran berlangsung sebagai buktik otentik penelitian 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik untuk 

mengumpulkan data pengingkatan keterampilan menyimak sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik pengamatan atau observasi adalah tindakan atau pengambilan 

informasi, atau data melalui media pengamatan.Yang berperan sebagai 

observer yaitu guru kelas dengan kualifikasi sarjana pendidikan. Observasi 

dilakukan dengan melakukan pengamatan proses pembelajaran tematik untuk 

melihat perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukannya 

sebuah tindakan. Observasi terhadap guru memfokuskan pada kemampuan 

guru dalam mengelola kelas serta merangsang keaktifan siswa dalam 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Observasi terhadap siswa difokuskan 

pada keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru dan sejumlah siswa untuk 

mengetahui pendapat mereka tentang proses pembelajaran tematik. 

Wawancara dilaksanakan baik sebelum siklus maupun sesudahnya. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

langsung dari guru maupun siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran tematik 
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menggunakan metode bercerita dan boneka tangan, namun pada proses 

wawancara peneliti menggunakan sistem wawancara tidak tersruktur. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diproleh pada saat 

observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan data-data yang 

mencakup peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran secara konkret mengenai 

kegiatan siswa serta dapat mengambarkan suasana aktivitas belajar siswa di 

kelas. 

4. Tes 

Keterampilan menyimak pada siswa selain menggunakan penilaian berupa 

nontes juga dapat diukur menggunakan penilaian berupa tes.Tes merupakan 

kumpulan beberapa pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau 

tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang di tes.Pertanyaan-

pertanyaan dalam tes dapat juga berupa materi pelajaran yang sebelumnya 

sudah diajarkan kepada siswa.Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus pertama sampai siklus 

berikutnya. Peneliti menggunakan tes tulis dan tes lisan, tes tulis yang 

digunakan berupa soal evaluasi yang diberikan diakhir pembelajaran, 

sedangkan untuk tes lisan peneliti menggunakan tanya jawab untuk mengukur 

tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis 

pada siswa. 

 

 

 



31 

 

 
 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi lembar observasi keterampilan guru, keterampilan 

menyimak siswa dan lembar tes belajar siswa. 

1. Lembar Observasi Keterampilan Menyimak 

Table 3.1 Kisi-Kisi Lembar Tanya Jawab Keterampilan Menyimak 

No Aspek Indikator 

1. Tingkat ingatan Mengingat kembali fakta-fakta yang 

diperdengarkan 

2. Tingkat pemahaman Memahami wacana yang diperdengarkan 

3. Tingkat penerapan Menjawab butir tes yang terdiri dari pernyataan 

(diperdengarkan) 

4. Tingkat analisis Memahami informasi dalam wacana yang diteskan 

 

2. Lembar Tes Belajar Belajar Siswa 

Table 3.2 Kisi-Kisi Lembar Tes Tulis Belajar Siswa 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor Juml

ah 

2.1 Mengenal teks deskripti tentang 

anggota tubuh dan pancaindra, 

wujud dan sifat benda, serta 

peristiwa siang dan malam dengan 

bantuan guru atau teman dalam 

Bahasa Indonesia lisan dan tulis 

yang dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman. 

2.7 Menyampaikan lagu anak-anak dan 

berlatih memahami isi lagu 

Membandingkan ciri benda 

hidup dan benda tak hidup 

berdasarkan teks yang 

dibaca 

1, 2, 3, 4, 5 5 

Membaca teks tentang ciri-

ciri benda hidup 

6, 7, 8, 1, 

2, 3 

6 

Menghafal syair lagu 

Bintang Kecil 

9, 10,  2 

Menyanyi lagu “Bintang 

Kecil” 

4, 5 2 

 

H. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Data hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, terutama pada kegiatan 

menyimak siswa saat pembelajaran tematik pada tema 7 (Benda, Hewan, dan 

Tanaman di Sekitarku) dengan menggunakan metode pembelajaran bercerita dan 
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penggunaan media boneka tangan. Data tersebut kemudian disederhanakan, 

dikelompokkan, diinterpretasikan dan dideskripsikan dengan menggunakan 

bahasa yang verbal untuk mencari kesimpulan. Tahap-tahap teknik analisis data 

yang dimaksud, sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Data yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan rumusan masalah 

dipilah kemudian dikumpulkan.Misalnya mengumpulkan hasil observasi, 

hasil wawancara, hasil catatan lapang dan hasil tes siswa.Hal ini dilakukan 

agar pemerolehan data lebih fokus dan terorganisir serta mempermudah 

dalam memverifikasi data. Dari data hasil observasi akan diperoleh data 

aktivis guru dan siswa dalam proses pembelajaran, hasil wawancara akan 

diperoleh data yaitu respon guru dan siswa terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran dan dari data catatan lapang akan didapatkan data aktivitas 

siswa yang tidak ada pada lembar observasi (aktivitas yang lebih khusus). 

Sedangkan dari data hasil tes siswa didapatkan data penilaian kemampuan 

menyimak siswa. 

2. Penyajian data (data display) 

Peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, hasil tes beserta dokumentasi, kemudian peneliti menganalisis 

dan menyajikan data.Dengan menyajikan data dapat mempermudah 

memahami fakta yang terjadi. 

3. Penarikan Kesimpulan (verification) 

Data yang telah dihasilkan kemudian disimpulkan dalam suatu rangkaian 

kata-kata yangsingkat dan mudah dimengerti, sehingga dapat menjawab 
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permasalahan yang terdapat di rumusan masalah.Hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

a. Kriteria Ketuntasan Individual 

Kriteria ketuntasan individual merupakan penilaian siswa secara individu 

sebagai tolak ukur peningkaatan keterampilan menyimak siswa.KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) keterampilan menyimak di MI 01 Pondok 

Modern Muhammadiyah Paciran-Lamongan adalah 70. Hal ini dilihat dari 

penilaian keterampilan menyimak siswa dengan rumus sebagai berikut: 

 

b. Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Untuk keberhasilan klasikal minimal adalah 75% dari jumlah siswa didalam 

satu kelas. Apabila dalam kelas tersebut, siswa yang mendapat nilai 70 sudah 

mencapai 75% (14 dari 19 siswa) maka kelas tersebut dinyatakan tuntas. 

Untuk mengetahui persentase ketuntasan keterampilan menyimak siswa 

menggunakan rumus seperti dibawah ini: 

 

Selain itu, penelitian dapat dikatakan berhasil dan dapat dihentikan jika 

aktivitas guru dan keterampilan menyimak siswa dalam kualifikasi baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil penilaian lembar observasi guru dan lembar observaai 

keterampilan menyimak siswa dengan tabel standar kualifikasi sebagai beriku.. 
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Table 3.3 Standar Kualikasi 

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 

(Arikunto, 2008: 245)  

 

I. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian dengan bagan 

yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui 

empat tahapan yang lazim dilalui empat tahapan ini adalah ciri khas dari suatu 

PTK, yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi 

(Tampubolon, 2014:27). Adapun siklus pelaksanaan PTK menurut Kemmis dan 

Mc. Taggart sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Siklus Pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Tampobolon)  
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 Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan sebagai berikut: 

a. Menyusun RPP yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan  

b. Menyiapkan sumber dan media permainan 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa lebar kerja siswa 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran yang berupa table observasi untuk 

memperkuat hasil obeservasi 

2. Pelaksanaan 

Skenario pembelajaran menggunakan metode bercerita dan media boneka 

tangan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(Siklus I) 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa 

b. Guru mempresensi kehadiran siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran 

d. Guru memberikan motivasi supaya siswa menjadi lebih semangat, serta 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang akan dipelajari 

e. Siswa menyebutkan benda-benda disekitar mereka 

f. Siswa diminta untuk mengelompokkan benda hidup dan tak hidup 

g. Siswa mendengarkan materi tentang benda hidup dan benda tak hidup oleh 

guru (dalam menjelaskan materi guru menggunakan media boneka tangan) 

h. Siswa disuruh untuk saling berpasangan dengan teman sebangkunya 
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i. Siswa diminta bercerita mengenai benda hidup dan benda tak hidup 

menggunakan boneka tangan dengan pasangannya masing-masing didepan 

kelas secara bergantian 

j. Siswa diminta menyebutkan benda-benda yang ada di langit 

k. Siswa diminta bersama-bersama menyanyikan lagu Bintang Kecil (dikaitkan 

dengan benda-benda yang ada di langit) 

l. Siswa diberi penjelasan kembali mengenai materi yang sekiranya belum 

dipahami oleh siswa 

m. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengatahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan 

n. Guru meminta siswa untuk menyebutkan kesimpulan-kesimpulan hasil 

pembelajaran pada hari itu 

o. Guru memberi penguatan materi yang sudah dijelaskan pada siswa 

p. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam 

(Siklus II) 

Pada siklus II ini tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan yang terdapat 

pada siklus I yakni perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi.Perencanaan 

siklus II dihasilkan dari refleksi pada siklus I sehingga hasil yang diharapakn 

dapat tercapai paa siklus II. 

Hal yang menjadi pembeda antara siklus I dengan siklus II terletak pada 

indikator pembelajaran. Pada siklus I siswa diminta untuk bercerita tentang benda 

hidup dan benda tak hidup, sedangkan pada siklus II siswa diminta untuk bercerita 

mengenai pengalaman dan sikap menghargai orang lain yang sedang dalam 

kesusahan. 
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3. Pengamatan 

Pengamatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

memperoleh dan mengumpulkan informasi-informasi terhadap kegiatan yang 

dilakukan (Sanjaya, 2010: 57). Hal-hal yang akan diamati dalam penelitian ini 

adalah pelaksanaan metode permainan oleh guru serta aktivitas belajar siswa. 

Pada setiap pertemuan peneliti dibantu rekan sejawat dan guru kelas untuk 

mengamati pelaksanaan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh peneliti dalam pembelajaran tematik yang menerapkan metode 

permainan.Pengamat pelaksanaan metode permainan menggunakan instrumen 

berupa lembar keterampilan guru.Pengamat aktivitas belajar siswa menggunakan 

intrumen berupa lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, guru, dan suasana kelas.Pada tahap ini, guru sebagai peneliti 

menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how), sejauh mana (to what 

extent) intervensi ini telah menghasilkan perubahan secara signifikan. Guru kelas 

akan memainkan peran dalam memutuskan. 

 Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, dengan mencoba 

mengkaji proses pembelajaran yaitu meningkatkan keterampilan menyimak 

dengan metode bercerita dan media boneka tangan pada siswa kelas I MI 01 

Pondok Modern Muhammadiyah Paciran-Lamongan, apakah sudah efektif 

melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Kemudian tim 

kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu 

pada siklus sebelumnya. Jika hasil penelitian telah mengacu pada target indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian ini diberhentikan. 


