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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan 

dilakukan  dengan mengemukakan objek, waktu pelaksanaan dan lokasi penelitian 

secara jelas. Prosedur dirinci sesuai dengan langkah-langkah penelitian tindakan 

kelas, yaitu dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi yang bersifat daur 

ulang atau siklus. 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

atau Classroom Action Research (CAR). PTK adalah penelitian praktis di dalam 

kelas untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran, meningkatkan hasil 

belajar, dan menemukan model pembelajaran inovatif untuk memecahkan 

masalah yang dialami oleh pendidik dan peserta didik (Tampubolon, 2014:19). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data 

yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk angka-

angka semata. Akan tetapi, sebagian data dilaporkan dalam bentuk skor nilai 

dalam tabel pada setiap siklus. Namun skor nilai dari satu siklus adalah untuk 

mendeskripsikan makna dari tindakan siklus tersebut, bukan tindakan pada siklus 

berikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sa`dun Akbar (2008:15), bahwa hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa skor nilai dalam bentuk angka yang diperoleh 

pada siklus I belum tentu menggambarkan secara keseluruhan hasil penelitian ini.  
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3.2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini, berperan sebagai 

pengelola instrumen dan perancang tindakan. Peneliti sebagai pengelola instrumen 

mengandung arti bahwa peneliti sebagai pengajar, pewawancara, pengumpul data, 

analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian yang mengharuskan peneliti 

untuk hadir langsung di SDN Kauman 2 dalam kelas pembelajaran yang dibantu 

observer sebagai pengamat yang mengamati langsung proses belajar mengajar.  

 

3.3. Waktu dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SDN Kauman 2 Malang yang beralamat 

di Jl. Kawi 24d Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II (genap), 

tepatnya pada bulan April 2016 dengan subjek yang diteliti adalah siswa kelas II 

SDN Kauman 2 Malang dengan jumlah siswa kelas 2A sebanyak 21 siswa yang 

terdiri dari 12 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. 

 

3.4. Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini diperoleh dari rekaman proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa. Data proses pembelajaran diperoleh melalui observasi, dan 

dokumentasi. Data tersebut adalah data pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran ARIAS yang diperoleh melalui 

tes. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah siswa, lebih tepatnya yaitu 

siswa kelas 2 SDN Kauman 2 Malang. Sumber data lain selain mengobservasi 

aktivitas siswa juga mengobservasi aktivitas peneliti sendiri ketika menerapkan 
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model pembelajaran ARIAS yang datanya berkaitan dengan proses pembelajaran 

dan pencapaian hasil belajar siswa dalam materi menulis teks laporan sederhana. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

       Observasi dilakukan oleh peneliti dan observer. Observasi yang dilakukan 

peneliti bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Indonesia pada tema merawat hewan dan tumbuhan dengan model pembelajaran 

ARIAS. Sedangkan observasi yang dilakukan observer untuk mengamati aktifitas 

guru dan siswa selama penelitian berlangsung. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan sebelum dan sesudah penelitian dilakukan di luar 

kelas dengan guru kelas II SDN Kauman 2 Malang menggunakan model 

pembelajaran ARIAS untuk memperoleh data dan mengetahui permasalahan yang 

ada pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada tema merawat hewan dan 

tumbuhan serta kondisi selama pembelajaran berangsung. Wawancara tersebut 

dilakukan dengan cara wawancara bebas yaitu penjawab diperkenankan untuk 

memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang diketahui, tanpa diberikan 

batasan oleh pewawancara (Hamdani, 2011:312).  

3. Tes 

Tes pada penelitian ini dilaksanakan pada setiap akhir siklus yaitu untuk 

mengukur kemampuan kognitif siswa, seberapa jauh siswa mampu memperoleh 
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wawasan/pengetahuan dari yang telah dipelajari selama pembelajaran berlangsung 

menggunakan model pembelajaran ARIAS.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk menunjang data yang sudah ada dan mampu 

memberikan penguatan terhadap data. Dokumentasi bertujuan untuk memperjelas 

dan memberikan infomasi yang lebih akurat terhadap data. Dokumentasi dalam 

penelitian ini yaitu berupa foto saat pembelajaran berlangsung. 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan 

data yaitu pedoman wawancara, lembar observasi (lembar aktivitas guru dan 

lembar aktivitas siswa), dan lembar tes kemampuan siswa. 

1. Pedoman Wawancara 

       Wawancara dilakukan pada saat sebelum menggunakan model 

pembelajaran ARIAS (prasiklus). 

2. Lembar Observasi 

       Observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung 

dimaksudkan agar peneliti memperoleh gambaran dalam pelaksanaan refleksi. 

Adapun bentuk instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 

a. Lembar observasi aktivitas guru 

       Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru selama 

proses pembelajaran di kelas dalam menerapkan model pembelajaran ARIAS yang 

dilakukan sesuai dengan format yang telah ditentukan. 
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b. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa pada 

saat melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran ARIAS yang 

dilakukan sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

c. Lembar tes kemampuan siswa 

Tes ini dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam hasil belajarnya dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS.  

 

3.7. Teknik Analisis Data dan Evaluasi 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data 

yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif adalah data tentang hasil belajar 

Bahasa Indonesia yang dinyatakan dengan nilai (skor) yang dicapai siswa atas 

penilaian latihan dan penugasan dan berupa catatan pengamatan, dokumen foto 

akan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan tahapan: pemaparan data, reduksi 

data, kategorisasi data atau pengelompokan data sesuai fokus masalah, refleksi 

dan pembahasan. 

Hasil data tersebut akan dievaluasi dilakukan setiap akhir siklus. Evaluasi 

merupakan pemberian arti (judgement) berupa pemberian keputusan tentang nilai. 

Sehingga dengan evaluasi dapat diketahui dan dicari jalan keluar apabila terdapat 

permasalahan. Evaluasi terhadap peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia materi 

menulis teks laporan sederhana menggunakan rumus di bawah ini: 
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Tingkat keberhasilan =  X 100 

 

Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dengan menganalisis hasil belajar 

siswa dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang bertujuan 

untuk mengetahui daya serap siswa setelah mencapai nilai 75,00. Daya serap 

klasikal yaitu 70% siswa kelas tersebut telah mencapai nilai 75,00. 

Untuk mengetahui prosentase subjek yang mencapai ketuntasan belajar di-

gunakan rumus sebagai berikut: 

 

Ketuntasan belajar = X 100 

 

Keterangan: 

N1: banyak siswa yang memperoleh nilai 75,00 ke atas 

N2: banyaknya siswa 

 

3.8. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK). 

PTK adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran di kelas, atau memecahkan masalah pembelajaran di kelas atau 

di latar penelitian yang dilakukan secara bersiklus. 

PTK dalam penelitian ini mengacu pada model yang di kemukakan oleh 

Kemmis dan Mc Taggart (dalam Arikunto 2013:137). Model tersebut 

mengemukakan adanya empat langkah dan pengulangannya yang disajikan dalam 

bagan 3.8 berikut: 

N1 

N2 

skor nilai yang diperoleh 

skor maksimal 
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Bagan 3.8 Model siklus PTK Kemmis dan Mc Taggart (Arikunto 2013:137) 

 

Pada model siklus PTK Kemmis dan Taggart tampak bahwa pada setiap 

satu siklus atau putaran terdiri atas : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Dalam penelitian ini kegiatan-kegiatan dalam siklus PTK dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 

3.8.1. Siklus I 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan 

sebanyak 8×35 menit. Setiap pertemuan sebanyak 4×35 menit. 

 

SIKLUS I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

 

SIKLUS II 

 

Pelaksanaan 

 

Pengamatan 

Refleksi 

 

? 
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a) Perencanaan 

Berdasarkan observasi pada kelas II SDN Kauman 2 Malang, maka 

peneliti merencanakan tindakan kelas untuk menerapkan model pembelajaran 

ARIAS dengan rencana tindakan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tema 7 (Merawat 

Hewan dan Tumbuhan), subtema 1 (Hewan Disekitarku), pembelajaran 2 

b. Membuat soal evaluasi, tugas perbaikan dan tugas pengayaan. 

c. Menyiapkan alat/bahan/sumber belajar yang diperlukan untuk pembelajaran 

d. Menyusun lembar observasi tentang aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran model ARIAS berlangsung.  

e. Membagi siswa terdiri dari kelompok asal dan kelompok pilihan yang 

beranggota 4 siswa dalam 1 kelompok. 

b) Pelaksanaan tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan kelas berupa penerapan kegiatan pembelajaran 

yang telah tersusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran ARIAS. Secara garis besar, pelaksanaan model 

pembelajaran ARIAS adalah sebagai berikut: 

Pertemuan Pertama 

Tahap Assurance 

a. Sebelum memulai pelajaran guru memberi salam kepada siswa. 

b. Guru memberikan motivasi awal kepada siswa 
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c. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

d. Guru menginformasikan subtemata yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

”Hewan Disekitarku”. 

e. Guru melakukan tanya jawab pada siswa tentang ”Hewan Disekitarku”. 

Tahap Relevance 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran ARIAS. 

b. Guru membagi siswa menjadi kelompok asal dan kelompok pilihan yang 

beranggotakan 4 siswa dalam 1 kelompok.  

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa belajar terlebih dahulu 

mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca untuk mempersiapkan 

materi dengan model pembelajaran ARIAS. 

d. Siswa berkumpul dengan kelompok asal 

e. Guru memberikan bacaan tentang ayam. 

Siswa membaca dan mengamati bacaan tentang ayam kemudian mendiskusikan 

huruf kapital dan tanda baca yang tepat dalam bacaan tersebut dengan kelompok. 

Tahap Interest 

a. Siswa berkumpul dengan kelompok pilihan dan membawa hasil diskusi 

dengan kelompok sebelumnya/kelompok asal.  

b. Siswa berdiskusi dengan kelompok pilihan, saling melihat hasil bacaan yang 

telah dikerjakan dan mengidentifikasi hasil bacaan secara bersama dengan 

berpatokan pada hal-hal penting yang telah dicatat pada buku masing-

masing mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca. 
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Tahap Assessment 

a. Siswa kembali berkumpul dengan kelompok asal membawa hasil diskusi 

dengan kelompok pilihan.  

b. Guru menjelaskan kembali mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca.  

c. Siswa berdiskusi dengan kelompok asal, mengidentifikasi kesalahan 

penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada bacaan yang telah dikerjakan.  

d. Setelah mengetahui kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca, 

siswa menuliskan kembali bacaan tersebut dengan menggunakan huruf 

kapital dan tanda baca yang benar secara individu. 

Tahap Statisfaction 

a. Guru memberikan penguatan dari kegiatan tes tersebut kepada siswa. 

b. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

c. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama-sama lalu memberikan 

salam kepada siswa. 

Pertemuan Kedua 

Tahap Assurance 

a. Sebelum memulai pelajaran guru memberi salam kepada siswa. 

b. Guru memberikan motivasi awal kepada siswa. 

c. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 
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d. Guru menginformasikan subtemata yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

”Hewan Disekitarku”. 

e. Guru melakukan tanya jawab pada siswa tentang ”Hewan Disekitarku”. 

Tahap Relevance 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran ARIAS. 

b. Guru membagi siswa menjadi kelompok asal dan kelompok pilihan yang 

beranggotakan 4 siswa dalam 1 kelompok.  

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa belajar terlebih dahulu 

mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca untuk mempersiapkan 

materi dengan model pembelajaran ARIAS. 

d. Siswa berkumpul dengan kelompok asal. 

e. Guru memberikan bacaan tentang ayam. 

f. Siswa membaca dan mengamati bacaan tentang ayam kemudian 

mendiskusikan huruf kapital dan tanda baca yang tepat dalam bacaan 

tersebut dengan kelompok. 

Tahap Interest 

a. Siswa berkumpul dengan kelompok pilihan dan membawa hasil diskusi 

dengan kelompok sebelumnya/kelompok asal.  

b. Siswa berdiskusi dengan kelompok pilihan, saling melihat hasil bacaan yang 

telah dikerjakan dan mengidentifikasi hasil bacaan secara bersama dengan 

berpatokan pada hal-hal penting yang telah dicatat pada buku masing-

masing mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca. 
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Tahap Assessment 

a. Siswa kembali berkumpul dengan kelompok asal membawa hasil diskusi 

dengan kelompok pilihan.  

b. Guru menjelaskan kembali mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca.  

c. Siswa berdiskusi dengan kelompok asal, mengidentifikasi kesalahan 

penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada bacaan yang telah dikerjakan.  

d. Setelah mengetahui kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca, 

siswa menuliskan kembali bacaan tersebut dengan menggunakan huruf 

kapital dan tanda baca yang benar secara individu. 

Tahap Statisfaction 

a. Guru memberikan penguatan dari kegiatan tes tersebut kepada siswa. 

b. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru memberikan pesan moral kepada siswa. 

c. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama-sama lalu memberikan 

salam kepada siswa. 

c) Observasi 

Tahap ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung dimaksudkan agar 

peneliti memperoleh gambaran dalam pelaksanaan refleksi. Adapun bentuk 

instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas guru dan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

d) Refleksi  

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa, diperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan pada siklus I. Hasil 

refleksi ini digunakan sebagai pedoman oleh peneliti dalam merevisi kelemahan-
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kelemahan dari pembelajaran siklus I dan digunakan sebagai acuan untuk rencana 

pembelajaran pada siklus II. Pada tahap ini akan diketahui apa yang terjadi dan apa 

yang perlu direvisi dengan menerapkan model pembelajaran ARIAS yang telah 

diterapkan. 

Tahap refleksi meliputi beberapa aktivitas seperti: (1) Menganalisis kegiatan 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) Menganalisis kekurangan antara 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan; (3) Memaparkan 

hambatan-hambatan yang telah diketahui sekaligus pemecahannya. 

 

3.8.2 Siklus II 

a) Perencanaan  

Tidak jauh berbeda dengan siklus I, dalam tahap ini juga dilakukan pem-

buatan RPP dengan penerapan model pembelajaran ARIAS, penyusunan perangkat 

uji kompetensi siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran, dan dokumentasi. 

Akan tetapi segala sesuatu yang dilakukan dalam tahap perencanaan pada siklus II 

ini berangkat dari hasil refleksi pada siklus I. 

b) Pelaksanaan Tindakan  

Tahap ini merupakan tahap perbaikan dari siklus I. Pelaksanaan tindakan 

tidak jauh berbeda dengan siklus I yaitu penerapan RPP yang telah dibuat 

sebelumnya dan pelaksanaan berdurasi selama 4 jam pelajaran (4×35 menit). 

Penelitian ini peneliti berusaha meningkatkan keberhasilan dari 

kekurangan proses pembelajaran dan hasil belajar pada siklus I dalam memahami 

materi menulis teks laporan sederhana dengan menerapkan model pembelajaran 
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ARIAS. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari ketuntasan siswa yang telah 

mencapai KKM yaitu, 75,00. 

c) Observasi 

Tahap ini dilakukan oleh observer pada saat pembelajaran berlangsung 

dimaksudkan agar peneliti memperoleh gambaran dalam pelaksanaan refleksi. 

sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti mngenai jalannya penelitian. Adapun 

bentuk instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas 

guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 

d) Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa diperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan pada siklus II. Kegiatan 

ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang kelebihan dan kekurangan proses 

pembelajaran dan hasil belajar pada siklus II. 

 




