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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Metode dan Model Desain Penelitian 

1.    Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang difokuskan kepada 

situasi kelas dengan tehnik penelitian tindakan kelas atau PTK (classroom action 

research). Ruswandi Hermawan dkk (2007 : 62) menjelaskan bahwa ”PTK adalah 

suatu upaya untuk menjelaskan berbagai aspek dari hubungan antar-

ketergantungan materi-subjek, pembelajar, dan pengajar sehubungan dengan isu 

totalitas dan logika-internal dari tugas sosial mengkontruksi pengetahuan dari 

PBM”. Sedangkan menurut Arikunto, at al(2008:58), Penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan oleh guru 

dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelasnya. Berdasarkan 

uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki 

pembelajaran didalam kelas. 

Penelitian tindakan kelas memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila dilaksanakan dengan 

baik dan benar, artinya pihak yang terlibat dalam PTK (guru) mencoba dengan 

sadar mengembangkan kemampuan dengan mendeteksi dan memecahkan  

masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran didalam kelas melalui tindakan 
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bermakna yang dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi secara 

cermat, mengamati pelaksanaan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan masalah-

masalah yang terjadi ketika pembelajaran, dengan cara memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja guru sehingga pemahaman dan hasil belajar siswa 

meningkat. Sedangkan manfaat PTK bagi dunia pendidikan yaitu sebagai (1) 

inovasi pembelajaran; (2) pengembangan kurikulum ditingkat sekolah dan tingkat 

kelas; (3) Peningkatan profesionalisme guru.  

Melalui PTK, guru berupaya memperbaiki pembelajaran yang 

dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan PTK dilakukan atas dasar refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian guru 

merupakan orang yang paling tepat untuk melakukan PTK karena (1) mempunyai 

otonomi untuk menilai kinerjannya; (2) temuan peneliti biasa/formal sering sukar 

diterapkan untuk memperbaiki pembelajaran; (3) pendidik merupakan orang yang 

paling akrab dengan kelasnya; (4) interaksi guru – siswa berlangsung secara unik; 

(5) keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan inovatif yang bersifat 

pengembangan mempersyaratkan guru mampu melakukan penelitian di kelasnya 

(Wardani, 2002: 12).    

2.    Model Desain Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini dipilihlah model Spiral: Kemmis dan 

Mc Targgart (1988) dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: 

I. Perencanaan/Persiapan 

1. Permitaan ijin dari kepala sekolah. Permitaan ijin ini dengan mudah dapat 

diperoleh karena: (a) Peneliti adalah seorang guru sukwan di SD tersebut.  
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2. Observasi dan wawancara. Kegiatan ini telah dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran awal tentang SD Percobaan secara keseluruhan 

dan keadaan PBM Bahasa Indonesia khusunya di kelas V. 

3. Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pengajaran bahasa 

Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mengkaji KTSP kelas V mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Dari telaah tujuan pembelajaran, isi materi, 

buku sumber, metode, serta media yang dapat berfaat untuk menumbuhkan 

pemahaman siswa. 

4. Merumuskan spesifikasi media dan model pembelajaran bahasa Indonesia. 

5. Menyusun rencana penelitian. Pada tahap ini serangkai kegiatan secara 

menyeluruh yang berupa siklus tindakan sebagai berikut : 

II 1.   Siklus I 

a. Setelah persiapan beres maka dibuatlah rencana tindakan I dengan 

membuat kegiatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Melakukan pemantauan (observasi) PBM Bahasa Indonesia apakah 

siswa paham tentang materi unsur intrisik cerita rakyat. 

c. Melakukan evaluasi hasil PBM dengan menggunakan media audio 

visual. 

d. Melakukan perbaikan media berdasarkan evaluasi hasil pemantauan. 

e. Refleksi I.  
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2. Siklus II 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk persiapan 

tindakan II. 

b. Melakukan pemantauan (observasi) PBM Bahasa Indonesia apakah 

siswa paham tentang materi unsur intrisik cerita rakyat. 

c. Melakukan evaluasi hasil PBM dengan menggunakan media visual 

audio visual. 

d. Melakukan perbaikan media berdasarkan evaluasi hasil pemantauan. 

e. Refleksi II.  

3. Siklus III 

a. Untuk pembelajaran ketiga materi unsur intrinsik cerita rakyat “Malin 

Kundang” digunakan media audio visual dalam pembelajaran unsur 

intrinsik cerita rakyat “Malin Kundang” dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

b. Melakukan pemantauan (observasi) PBM Bahasa Indonesia apakah 

siswa paham tentang materi unsur intrisik cerita rakyat. 

c. Melakukan evaluasi hasil PBM dengan menggunakan media audio 

visual dan memberikan motivasi dalam PBM. 

d. Melakukan perbaikan media berdadarkan evaluasi hasil pemantauan. 
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     Perencanaan 

        Refleksi 

     Perencanaan 

       Refleksi 

     Perencanaan 

       Refleksi 

      Tindakan 

      Observasi 

      Tindakan 

      Observasi 

      Tindakan 

      Observasi 

Model Spiral Kemmis dan Mc Targgart (1988) dapat digambarkan sebagai 

berikut:             

 Gambar 3.1. Spiral Kemmis dan Mc Targgart (1988) 

 

Siklus I   
 
 

 
 
Siklus II 

 
. 
 
 

Siklus III 
 

 

B. Rencana dan Prosedur Penelitian  

 Merencanakan suatu kegiatan merupakan aktivitas sehari-hari bagi setiap 

guru, seperti dalam melakukan PTK harus ada perencanaan. Namun tanpa 

tindakan, rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak pernah jadi 

kenyataan . Selajutnya agar tindakan kita lakukan dapat kita ketahui kualitasnya 

(apakan sudah sesuai dengan rencana) kita perlu melakukan pengamatan. 

Pengamatan dilakukan selama proses tindakan berlangsung ,maka refleksi 

merupakan langkah yang dilakukan setelah tindakan terakhir. Dalam 

merencanakan dan melakukan tindakan dengan empat langkah utama, yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh guru. 

2. Menganalisis masalah sehingga dapat merumuskan masalah yang tepat. 

3. Merencanakan berbaikan berdasarkan berdasarkan masalah yang telah 

ditetapkan. 
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4. Melaksanakan PTK yang  dalam pelaksananya peneliti melakukan penelitian 

dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Tahap perencanaan tindakan 

Bagai mana rancangan awal penulisan tindakan berisi rencana tindakan yang 

akan dilaksanakan dalam memecahkan masalah yang ditetapkan. Hal-hal 

yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Melakukan kajian terhadap KTSP 

2) Pembuatan skenario pembelajaran 

3) Menyiapkan media dan alat peraga 

4) Menyusun dan menetapkan ketentuan penelitianyang akan dipakai sebagai 

alat pengumpulan data. 

5) Mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan teman sejawat. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Dalam pelaksanan tindakan ini penulis bertugas melakukan simulasi pelajaran 

dikelas tahap ini dilakukan dengan melakukan siklus yang terdiri dari proses 

belajar mengajar, latihan dan refleksi. 

c. Tahap observasi 

Prosedur atau langkah-langkah observasi terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1) 
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