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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu yang dapat dilakukan guru untuk 

meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru khususnya dalam pengelolaan 

pembelajaran. Melalui PTK, guru dapat meningkatkan kinerjanya secara terus 

menerus, dengan cara melakukan refleksi diri berupa upaya menganalisis untuk 

menumakan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya, 

kemudian merencanakan untuk proses perbaikan serta mengimplementasikannya 

dalam proses pembelajaran yang telah disusunya, dan diakhiri dengan melakukan 

refleksi. Wina sanjaya (2009:26) menyatakan “ Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas 

melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan  cara 

melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalaisis 

setiap pengaruh dari perlakuan tersebut”. Desain penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan model yang di kemukakan 

oleh Kemmis dan Mc Tanggart dalam (Arikunto, 2010:10) dimulai dengan 

peencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), refleksi 

(reflecting) berikut ini adalah skema yang akan digunakan dalam penenelitian: 
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Gambar 3.1 Model PTK oleh Kemmis dan MC Tanggart (Arikunto, 2010:16) 

 

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Penelitian ini menggunakan jenis model kolaboratif yaitu peneliti bersama 

guru kelas dan teman sejawat berkerjasama dalam pelaksanaan penelitian dan 

mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

memiliki perannya itu sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpul data, 

pengalisis data dan perencana tindakan. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti 

bersama guru saling bekerja sama dalam penyusunan RPP, pengumpulan data, dan 

dalam pengamatan situasi pembelajaran. 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas V SDN 02 Punten Batu. 

Yang beralamatkan di  Jln. Anjasmoro 16 Ds. punten Kec. Bumiaji Kota Batu. 

Dengan jumlah siswa sebanyak 18 siswa. Dengan rincian siswa laki-laki berjumlah 

10 orang dan siswa perempuan berjumlah 8 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tahun ajaran 2017-2018. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 minggu yaitu 

pada bulan januari 2018, yang terdiri dari tahap persiapan sampai dengan tahap 

pelaporan penelitian. 

 

3.4 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Punten Batu dengan 

jumlah 18 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan, dengan 

ibu Sri Dhahatin bertindak sebagai guru kelas V. 

 

3.5 Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto,2010:172). Sumber data penelitian ini berasal dari guru kelas V, siswa 

kelas V, serta data dokumen yang berupa data hasil tes siswa dan foto aktifitas siswa 

kelas V. 

a. Guru  

Sumber data guru kelas V berasal dari hasil atau catatan lapangan 

keterampilan guru kelas V dalam pembelajaran bahasa indonesia pada 
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keterampilan menulis deskripsi melalui model concept setences di SDN 02 

Punten Batu.  

b. Siswa  

Sumber data siswa kelas V yang berjumlah 18 siswa, yang terdiri dari 10 

siswa laki-laki, dan 19 siswa perempuan, diperoleh dari hasil catatan lapangan 

yang didapatkan selama siklus pertama hingga siklus kedua yang berupa proses 

pembelajaran berlangsung, kemudian alat evaluasi untuk mengukur hasil belajar 

siswa-siswa kelas V SDN 02 Punten Batu. 

c. Dokumentasi  

Sumber data dokumen berupa data nilai hasil tes setelah dilakukan tindakan. 

Kemudian data lain berupa hasil observasi terhadap aktivitas siswa sebelum dan 

sesudah dilakukan penelitian, serta dokumentasi visual dalam bentuk foto 

kegiatan proses pembelajaran siswa kelas V SDN 02 Punten. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneiliti disini adalah : 

a. Wawancara 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti akan melakukan kegiatan 

wawancara untuk mendapatkan ide atau gagasan dari terwawancara (guru) atau 

informasi secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara, tetapi 

disediakan daftar pertayaan yang perlu di tanyakan kepada informan. Kegiatan 

wawancara dilakukan pada saat awal penelitian guna mengetahui keadaan kelas 
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sebelum ditetapkannya model pembelajaran kooperatif tipe concept setences 

dengan bantuan media stick bergambar. 

b. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah peneliti melakukan pengamatan terhadap 

aktifitas belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

concept setences dengan bantuan media stick bergambar, kendala dari penerapan 

model pembelajran kooperatif tipe concept setences, serta hasil belajar siswa 

pada saat sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Guna kegiatan observasi 

adalah untuk memperoleh data yang akurat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian tindakan kelas (PTK). Dokumentasi disini 

digunakan untuk mengetahui dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan 

dengan kegiatan penelitian misalnya, dokumentasi foto pada saat kegiatan 

pembelajaran dan dokumentasi berupa vidio. 

d. Tes 

Tes adalah seretetan pertayaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegasi, kamampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, 

observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proes pembelajaran secara 

jelas dan pengamatan terhadap proses guru mengajar didalam kelas. Lembar 

observasi yaitu lembar aktivitas guru dan siswa dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe concept setences dengan bantuan media stick 

bergambar untuk mengetahui kualifikasi penelitian dari siswa selama proses 

pembelajaran, yang diamati oleh observer.  

b. Pedoman wawancara  

Lembar wawancara digunakan berupa format wawancara dengan responden 

guru dan siswa. Wawancara diberikan sebelum peneliti mengadkan penelitian 

dan sesudah siklus berakhir. Indikator pertayaan yang diajukan peneliti kepada 

pada wawancara yaitu; 1) bagaimana perencanaan RPP, 2) bagaimana penggunan 

model dan media pembelajaran, 3) bagaimana hasil belajar siswa. 

c. Instrumen Tes  

Tes digunakan untuk mengukur penguasaan materi pembelajaran dari unsur 

siswa, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai hasil 

belajar siswa. Lembar tes yang digunakan beruoa soal untuk uji kompetensi yang 

dilakukan diakhir pemberian materi.  
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3.8  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Tekhnik analisi deskriptif kualitatif digunakan untuk 

menggambarkan bahawa tibdakan yang dilaksanakn dapat menimbulkan adanya 

perbasikan, peningkatan, dan perubahan ke arah yang lebih baiak jika dibandingkan 

dengan keaadaan sebelumnya. 

 Dengan memaparkan data tentang aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang 

diperoleh dari hasil pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe concept sentences dan media stick bergambar yang terjadi dalam suatu 

siklus secara keseluruhan. Analisis data dideskripsikan menggunakan penskoran 

dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan secara naratif sehingga dapat dibuat 

kesimpulan. Adapun tahap teknik analisis data yang dimaksud, terpapar secara 

singkat sebagai berikut:  

a. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap 

ini peneliti mengumpulkan dan memilah-milih data sesuai dengan kebutuhan 

agar sesuai dengan rumusan maslah. Seperti mengumpulkan hasil observasi, 

hasil wawancara, dan hasil tes siswa. Hal ini dilakukan agar pemerolehan data 

lebih fokus dan teroganisir serta mempermudah dan meverifikasi data. 

b. Data display (Penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam PTK ini, penyajian data dilakukan dengan uraian singkat yang bersifat 
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naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahamiapa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami. 

c. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak

ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data

selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal

didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan

pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel. Kriteria ketuntasan menimal siswa kelas V adalah

75, maka standar ketuntasan individual dan standar ketuntasan klasikal akan

di uraikan sebagai berikut:

1. Ketuntasan Individu

Ketuntasan individu dihitung dengan menggunakan rumus :

Keterangan : 

P = Ketuntasan hasil belajar siswa 

F = Jumlah siswa yang mendapat nilai > 75 

N = Jumlah siswa yang hadir dalam pembelajaran 

 Sumber : Anas, Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. (24: 2011) 
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2. Kentuntasan Klasikal 

Sedangkan kentuntasan kalsikal dihitung denga  rumus: 

           
                          

                      
     

Sumber : Anas, Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. (24: 2011) 

 Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menetapkan keberhasilan 80% 

denga  kententuan KKM yang ditentukan oleh sekolah yakni 70. Hasil pembelajaran 

yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mempunyai tingkat keberhasilan lebih dari 

KKM yang ditentukan sekolah yakni 70. Hasil belajar yang telah diperoleh tersebut 

diklasifikasikan ke dalam bentuk penyekoran nilai siswa dengan menggunakan 

kriteria keberhasilan sebagai berikut: 

90% - 100% = Sangat baik  

80% - 89% = Baik 

65% - 79% = Cukup 

55% - 64% = Kurang 

0 – 55% = Sangat kurang atau Gagal 

Sumber : Anas, Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. (25: 2011) 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Desain penelitian tindakan kelas (PTK) yang digunakan 

dalam penelitian adalah menggunakan model yang di kemukakan oleh Kemmis dan 

Mc Tanggart dalam (Arikunto, 2010:10) dimulai dengan perencanaan (planning), 
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pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting) berikut ini adalah 

skema yang akan digunakan dalam penenelitian: 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

Perencanaan dilakukan sebelum melakukan perlakuan dan pengamatan 

kegiatan yang pertama adalah merencanakan dahulu tindakan penelitian yang 

akan dilakukan. Berdasarkan observasi dikelas V SDN Punten 02 Batu, maka 

peneliti merencanakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe concept setences dengan bantuan media stick 

bergambar. Rencana tindakan sebagai berikut : 

1. Observasi kelas dan melihat kondisi peserta didik pada proses belajar 

mengajar. 

2. Mengindentifikasi permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian, serta siswa. 

3. Menyusun RPP sesuai dengan sintaks. 

4. Menyiapkan sumber belajar yang akan digunakan oleh siswa. 

5. Menyiapkan perangkat pembelajaran ( lembar kerja kelompok, lembar kunci 

kerja individu, lembar evaluasi, kisi-kisi soal evaluasi, kunci jawaban 

evaluasi, dan media stick bergambar ). 

6. Membuat format penilaian keterampilan menulis dekripsi. 

7. Membuat format obervasi pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap ini guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe concept 

setences dengan bantuan media stick bergambar pada pembelajaran bahasa 

indonesia kelas V SDN 02 Punten Batu dengan sintak sebagai berikut: 
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Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  

2. Guru menyajikan materi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe concept setences. 

3. Guru membentuk kelompok secara heterogen. 

4. Guru menyiapkan beberapa kata kunci yang terdapat pada media stick 

bergambar. 

5. Setiap kelompok membuat karangan berdasarkan kata kunci pada stick. 

6. Setelah selesai peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. 

7. Siswa secara individual mengerjakan soal evaluasi. 

Sintak pembelajaran diatas merupakan sintak pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe concept setences berbantuan media stick bergambar 

secara umum. 

c. Pengamatan (Observing) 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan membuat pendoman 

observasi. Pedoman observasi akan dilakukan oleh guru kelas dan teman sejawat 

untuk melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama di dalam 

kelas dan pengamatan dengan menggunakan format observasi dan juga kesesuain 

pelaksanaan pembelajaran dengan RPP yang sudah disusun, pengantar dengan 

menggunakan lembar penilaian RPP yang sudah ada. 

d. Refleksi (Reflecting)   

Tahap refleksi dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi hasil 

pengamatan lamgsung dan penginterpretasikan sehingga diperoleh sementara, 



43 
 

pada bagaian mana yang perlu disempurnakan selama proses pembelajaran, 

terhadap hal-hal yang masih dianggap sulit oleh siswa dan bagian mana yang 

sudah mencapai keberhasilan. Hasil refleksi ini digunakan untuk perencanaan 

siklus selanjutnya. Jika proes pembelajaran pada siklus I tidak berhasil maka 

akan dilakukan percobaan siklus-siklus berikutnya. 

 Prosedur tindakan pada siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. 

Hasil refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Perbaikan pada proses pengajaran 

sikus II terletak pada persiapan pengajaran, pengkondisian suasana pengajaran 

agar lebih tertib dan terarah. Langkah-langkah siklus II adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi.   

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan penerapan dari perencanaan 

yang sudah diperbaiki. Tindakan ini difokuskan pada hal-hal yang penting bagi 

peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus II hampir sama dengan siklus I yakni tahap pendahuluan, inti, dan penutup. 

 

 




