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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan

kelas (PTK). Penelitian ini akan melaksanakan beberapa siklus dimana setiap

siklus terdiri dari dua tindakan. Penelitian tindakan kelas yang dikembangkan

yaitu model Kemmis dan Mc. Tiggart. Hal ini karena model Kemmis dan Mc.

Tiggart berorietasi pada siklus spiral refleksi, dimana di dalamnya terdapat

beberapa komponen diantaranya perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan

refleksi serta perencanaan kembali untuk memperbaiki proses pembelajaran

selanjutnya.

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian model kolaborasi yaitu bekerja

sama dengan guru kelas dalam pelaksanaan penelitian dan mengatasi masalah-

maslah pembelajaran. Kehadiran penelitian ini memiliki peranan sebagai observer

dan dibantu guru kelas sebagai guru metode. Selama penelitian ini berlangsung,

peneliti dan guru kelas saling bekerja sama dalam menyusun RPP, pongumpulan

data dan pengamat situasi pembelajaran.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang

jalan Kendalsari No 36 Kecamatan Lowokwaru Malang. Penelitian ini akan

dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2017/2018 mulai bulan Mei 2018.

Penelitian waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah.

D. Subjek Penelitian

Subjek Penilitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas III SDN Tulusrejo 2

Malang yang berjumlah 33 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 15 siswa

perempuan. Siswa kelas III ini dipilih sebagai subjek penelitian karena

permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti yang pada latar belakang.

E. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah kualitatif terdiri dari penerapan strategi

KWL dan kemampuan membaca pemahaman. Sumber data dari penerapan strategi

KWL yaitu guru, siswa dokumentasi dan teman sejawad. Sedangkan kemampuan

membaca pemahaman yaitu dari siswa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

a. Observasi

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi

sistematik yaitu observasi yang dilakukan dengan menggambarkan situasi kelas

selengkapnya sehingga urutan-urutan kejadian tercatat semua. Observasi

dilakukan untuk mengamati setrategi KWL pada pembelajaran meningkatkan
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kemampuan membaca pemahaman oleh guru dan respon siswa saat guru

menerapkan strategi KWL tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa suatu

kegiatan atau peristiwa telah terjadi. Dokumentasi bisa berwujud tulis, gambar,

maupun audio visual. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu silabus,

RPP, hasil tes siswa, foto dan video kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan

kelas dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dokumentasi tersebut

untuk mengamati keseluruhan antara rencana yang dibuat dengan penerapan

strategi KWL yang di lakukan.

c. Tes

Tes yang dilakukan oleh peneliti kepada siswa adalah tes tulis. Tes

dilakukan pada saat setelah tindakan. Tes tersebut untuk mengetahui tingkat

pemahaman pembelajaran membaca siswa sebelum dan sesudah di lakukannya

tindakan dengan penerapan setrategi KWL. hasil tes tersebut juga dilakukan untuk

menghitung nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa.

G. Intrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian dapat diartikan sebagai alat bantu agar pekerjaan

dalam mengumpulkan data lebih mudah. Dalam penelitian tindakan kelas yang

menjadi fokus adalah proses bukan hasil. Jadi, di dalam pengamatan proses yang

terjadi ketika tindakan berlangsung, agar dapat menampung banyak data perlu

untuk menggunakan lebih dari satu instrumen.
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Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan

non tes,yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Lembar Pengamatan/Observasi

a. Lembar pengamatan kegiatan siswa

Instrumen ini dibuat untuk merekam seluruh kegiatan peserta didik dari

awal kegiatan pembelajaran hingga akhir kegiatan pembelajaran. Data yang

diinginkan dalam instrument ini adalah kemajuan peserta didik dalam

mengikuti pembelajaran dengan strategi KWL. Serta untuk mengetahui

apakah siswa melakukan langkah-langkah pembelajaran yang ditetapkan.

Pengisian data instrument ini dilakukan oleh kolaborator.

b. Lembar pengamatan kegiatan guru

Instrumen ini dibuat untuk merekam kegiatan yang dilakukan guru pada saat

melakukan proses belajar mengajar. Data dimaksudkan untuk mengetahui

jenis-jenis perlakuan yang diberikan kepada peserta didik dan langkah-

langkah pembelajaran yang merupakan tindakan-tindakan terorganisasi yang

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Pengisian data

instrument ini dilakukan oleh kolaborator.

2. Pedoman Pengamatan

Pedoman pengamatan digunakan sebagai pedoman untuk mengamati

tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa maupun guru selama proses

pembelajaran membaca pemahaman. Aspek yang diamati dari segi siswa meliputi:

(1) respon siswa, (2) kemampuan membaca pemahaman siswa, dan (4)

penerimaan siswa terhadap strategi KWL dalam pembelajaran membaca
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pemahaman. Sedangkan hal-hal yang diamati dari segi guru meliputi: (1)

penyampaian materi, (2) pembimbingan siswa dalam pembelajaran membaca

pemahaman dengan strategi KWL, dan (3) pelaksanaan strategi KWL dalam

pembelajaran membaca pemahaman. Pedoman pengamatan selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran.

Hasil dari pedoman pengamatan yang berupa penilaian, kemudian nilai

tersebut diberi makna ke dalam bentuk kualitatif yang dimasukkan dalam rentang

hubungan antara skala angka dengan skala huruf yang mengacu pada pendapat

Suharsimi Arikunto (2007: 245), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Rentang Penilaian Pedoman Observasi
Angka Huruf Keterangan
80-100 A Baik Sekali
66-79 B Baik
56-65 C Cukup
40-55 D Kurang
0-39 E Gagal

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang berupa pengamatan, dokumen portofolio

anak, dokumen foto maupun rekaman video tidak akan bermakna tanpa dianalisis

yaitu diolah dan diinterpretasikan. Analisis data pada dasarnya bertujuan

mengolah informasi kuantitatif maupun kualitatif sedemikian rupa sampai

informasi itu menjadi bermakna (Pardjono,dkk,2007:53).

Data kuantitatif yaitu informasi yang muncul di lapangan dan memiliki

karakteristik yang dapat ditampilkan dalam bentuk angka. Sedangkan data

kualitatif adalah semua informasi yang diperoleh dari sumber data, berupa hasil
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wawancara, hasil observasi tentang, silabus, kurikulum, metode mengajar, dan

contoh hasil kerja para siswa (Pardjono,dkk,2007:54).

Oleh karena penelitian tindakan kelas ini merupakan kasus di suatu kelas,

maka analisis data cukup dengan mendeskripsikan data yang terkumpul. Apabila

digunakan program statistika, maka model analisis yang lebih tepat adalah analisis

statistika dekriptif (Pardjono,dkk,2007:57).

Analisis data secara deskriptif bermaksud melukiskan selintas atau

merangkum hasil pengamatan melalui reduksi-simplikasi data kualitatif

(deskripsi-naratif), menggunakan kode-kode, gambar, diagram, tabel,ukuran

pemusatan, atau ukuran penyebaran (Pardjono,dkk,2007:57)

Dengan analisis ini dapat dilihat tercapainya tujuan penelitian yaitu dengan

melihat adanya peningkatan rerata skor yang diperoleh dari hasil tes membaca

pemahaman. Adapun cara menghitung hasil (skor) yang diperoleh dengan rumus

mean atau rerata nilai menurut Suharsimi Arikunto (2010: 284-285) yaitu sebagai

berikut:

Me =
∑ i

Keterangan :

Me = Mean (rata-rata)

∑ = Jumlah nilai

x = Nilai x ke i samapai n
N = Jumlah individu

Adapun analisis data secara deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah

memaknai data dengan cara membandingkan hasil dari sebelum dilakukan
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tindakan dan sesudah tindakan. Analisis data ini dilakukan pada saat tahapan

refleksi. Hasil analisis digunakan sebagai bahan refleksi untuk melakukan

perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya.

I. Indikator Keberhasilan

Penelitian tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran

membaca pemahaman pada siswa kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang. Indikator

keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman dengan

menggunakan setrategi KWL (Know Want Learn) dikatakan dapat meningkatkan

hasil belajar membaca pemahaman pada siswa kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang.

Penelitian ini dikatakan berhasil dan ada peningkatan, ditandai dengan

ketercapaian nilai siswa di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mencapai

minimal 75 %.

Jadi, apabila dalam kelas tersebut hasil yang diperoleh belum mencapai

angka persentase tersbut, maka penelitian akan terus dilakukan sampai hasil

tersebut dsapat dicapai.

J. Prosedur Penilitian

Penelitian ini menggunakan model spiral Kemmis dan MC. Taggard yang

dikembangkan oleh Stephan Kemmis dan Robbin Taggart (Zinal Aqib, 2006:22).

Penelitian ini bersiklus dengan setiap siklusnya terdiri dari beberapa tahapan-

tahapan, yaitu perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan refleksi. Jika

divisualisasikan dalam bentuk gambar, penelitian tindakan kelas model Kemmis

dan MC Taggart, tampak pada gambar berikut ini:
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Keterangan

Siklus I :

0. Perenungan
1. Perencanaan
2. Tindakan 1 dan Observasi 1
3. Refleksi

Siklus II :

4. Revisi Rencana I.
5. Tindakan II dan Observasi II
6. Refleksi II

Gambar 3.1 Desain siklus PTK Kemmis S dan Mc. Taggart

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam

setiap aspek sesuai dengan model Kemmis dan MC Taggart pada siklus 1 :

1. Perencanaan

a. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar

yang akan di sampaikan kepada siswa.

b. Peneliti menetapkan waktu pelaksanakan penelitian tindakan kelas.

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang materi yang

akan di ajarkan dengan menggunakan menerapkan setrategi KWL (Know

Want Learn).

d. Menyusun lembar kerja siswa.

e. Membuat intrumen yang digunakan dalam siklus PTK, membuat lembar

observasi dan soal tes.
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2. Tindakan dan pengamatan

a. Peneliti melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP

yang telah dibuat dengan menerapkan langkah-langkah setrategi KWL.

b. Peneliti memberikan soal-soal untuk mengukur pemahaman siswa.

c. Diakhir pertemuan, peneliti mengadakan evaluasi untuk mengetahui

kemampuan siswa dalam menulis kalimat sederhana.

3. Refleksi

Data yang diperoleh pada saat observasi dan hasil tes di analisis kemudian

dilakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi yaitu mengkaji dan mempertimbangkan

hasil yang diperoleh dari pengamatan, kemudian dijadikan acuan perubahan atau

perbaikan tindaklanjutnya.

Apabila pada tindakan pertama hasil penelitian masih belum sesuai dengan

tujuan yang diharapkan, maka dapat dilakukan perubahan rencana tindakan pada

siklus berikutnya.


