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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka metode 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action 

Research (CAR) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan 

guru pada setiap aktivitas pembelajaran sebagai usaha untuk memperbaiki, 

menemukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kelas dalam 

meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru untuk mengkaji berbagai 

permasalahan yang muncul pada proses pembelajaran. PTK menuntut guru untuk 

mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi, mencari solusi kemudian 

memperbaiki dari permasalahan yang dihadapi karena guru berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan siswa. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Taniredja 

dkk (2010:16) menyatakan bahwa: 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang mengangkat 

masalah-masalah yang aktual yang dilakukan oleh para guru yang 

merupakan pencermatan kegiatan belajar yang berupa tindakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih 

professional. 

 

Maka dapat disimpulkan, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

melibatkan guru sebagai peneliti dalam meningkatkan dan memperbaiki masalah-

masalah pada proses pembelajaran siswa di kelas dengan membuat rencana 

terlebih dahulu, kemudian melaksanakan, mengamati dan memberi refleksi 

tindakan terhadap kegiatan melalui siklus.          

Model rancangan yang dikembangkan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah model spiral dari siklus yang satu ke siklus berikutnya oleh Kemmis dan 

McTaggrat. Model yang dikemukakan oleh Kemmis dan McTaggart pada 

hakekatnya berupa perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu 
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perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu ; perencanaan (Planning), tindakan 

(Action), pengamatan (Observation) dan refleksi (Reflection). Keempat komponen 

yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus (Arikunto, 2009:16). 

 Tahap-tahap penelitian tindakan kelas meliputi:  

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah membuat perencanaan 

tindakan untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian. Hal-hal yang 

direncanakan yaitu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

mempersiapkan media pembelajaran yang diperlukan di kelas. 

2. Pelaksanaan (action) 

Tahap ini merupakan penerapan isi rancangan yang telah dibuat dan disusun 

dalam RPP, yang meliputi langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan 

metode DRTA (Directed Reading Thingking Activity). 

3. Pengamatan (Observation) 

Pada tahap ini yang akan dilakukan berupa observasi terhadap tindakan siswa, 

yaitu mengamati dan memantau kegiatan siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. Tujuan dari pengamatan tersebut untuk mengetahui kesesuaian 

pelaksanaan tindakan dengan rencana yang telah disusun. Observasi dapat 

dilakukan oleh pihak lain selain dari peneliti. 

4. Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan mencakup kegiatan analisis hasil 

observasi, interpretasi, dan mengevaluasi hasil observasi yang diperoleh saat 

kegiatan pembelajaran. Hasil refleksi akan dibuat untuk perencanaan tindakan 

selanjutnya.  
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Perencanaan 

Pengamatan   

Refleksi 

Refleksi  

Siklus I 

Siklus II 

Siklus III 

Hasil Penelitian 

Refleksi  

Perencanaan 

Pelaksanaan   

Refleksi 

Refleksi  

Pelaksanaan   Pengamatan   

Perencanaan 

Pelaksanaan   Pengamatan   

Refleksi 

Refleksi  

 

 

Siklus tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat gambar bagan di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 
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Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc. Taggart (Taniredja 

dkk,2012:24) 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilakukan di sekolah dasar negeri 2 Suntenjaya 

kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat. Alasan mengambil lokasi tersebut 

dikarenakan kemampuan siswa yang perlu dikembangkan terutama pada siswa 

kelas V, sekolah ini juga menjadi tempat peneliti melaksanakan program latihan 

profesi (PLP) sehingga memudahkan dalam  pelaksaan penelitian.  

Peneliti bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru kelas V di sekolah 

dasar negeri 2 Suntenjaya yang mengetahui sifat dan karakteristik para siswa 

secara mendalam. Guru sebagai observer yang memberikan masukan bila terdapat 

kekurangan sehingga memudahkan dalam proses penelitian  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga bulan terhitung mulai bulan 

Maret sampai bulan Mei tahun 2013 pada semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian tindakan kelas membutuhan waktu yang cukup lama karena terdapat 

beberapa siklus dalam proses pembelajaran siswa di kelas. 

 

C. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V sekolah 

dasar negeri 2 Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tahun 

ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 26 siswa, terdiri dari 7 laki-laki dan 19 

perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

dalam membaca pemahaman. 

Alasan pemilihan kelas V dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

dengan beberapa pertimbangan bahwa kemampuan membaca pemahaman pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami kesulitan. Siswa tidak dapat 

memahami isi bacaan dengan baik yang terbukti dengan ketidakmampuan siswa 
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dalam menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan, menyimpulkan isi bacaan, dan 

menceritakan kembali isi bacaan dengan runtut. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Rancangan penelitian tindakan kelas dilakukan berdasarkan hasil observasi 

awal di sekolah dasar negeri 2 Suntenjaya pada siswa kelas V dengan 

mengidentifikasi pembelajaran membaca, maka penelitian ini dilaksanakan 

dengan memberikan tahap-tahap tindakan berupa: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Observasi 

4. Refleksi  

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dari Kemmis dan 

McTaggrat, yang terdiri dari III siklus namun apabila tujuan dalam penelitian 

telah tercapai pada II siklus maka peneliti hanya menggunakan II siklus. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan tindakan yang dilakukan yaitu: 

1) Analisis materi Pelajaran 

2) Membuat perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk siklus I dengan menerapkan metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman . 

3) Membuat lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan media pembelajaran yang mendukung. 

5) Menyiapkan lembar observasi. 

6) Mendiskusikan dengan teman sejawat dan guru yang diminta untuk 

menjadi observer. 

7) Menyiapkan instrumen penelitian. 

b. Pelaksanaan 



      

Ida Rahmawati, 2013 
Modifikasi Pembelajaran Aktivitas Permainan Bola Voli Untuk Meningkatkan Gerak Dasar 
Manipulasi Pada Siswa Kelas IV SDN Sukarasa 3 Dan 4 Kota Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

36 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat. Pelaksanaan pada siklus I dibantu oleh guru dan teman sejawat 

sebagai observer. 

 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data proses pembelajaran berupa 

lembar observasi bagi guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Selanjutya memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk mengukur hasil 

pembelajaran siswa yang akan diolah dan dianalisis.  

d. Refleksi 

Data yang telah diperoleh ketika proses observasi akan dianalisis kemudian 

dari hasil analisis akan dilakukan perencanaan tindakan untuk siklus yang 

kedua. 

   

2. Siklus II 

a. Perencanaan tindakan  

1) Identifikasi masalah pada siklus I 

2) Analisis materi Pelajaran 

3) Membuat perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk siklus I dengan menerapkan metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman . 

4) Membuat lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan media pembelajaran yang mendukung. 

6) Menyiapkan lembar observasi. 

7) Mendiskusikan dengan teman sejawat dan guru yang diminta untuk 

menjadi observer. 

8) Menyiapkan instrumen penelitian. 

b. Pelaksanaan  
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Pada tahap ini, peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang 

telah dikembangkan dari hasil refleksi siklus I. 

c. Observasi 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data proses pembelajaran berupa 

lembar observasi bagi guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Selanjutnya memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk mengukur hasil 

pembelajaran siswa yang akan diolah dan dianalisis. 

d. Refleksi 

Data yang telah diperoleh ketika proses observasi akan dianalisis kemudian 

dari hasil analisis akan dilakukan perencanaan tindakan untuk siklus yang 

ketiga. 

 

3. Siklus III 

a. Perencanaan tindakan 

1) Identifikasi masalah pada siklus II 

2) Analisis materi Pelajaran 

3) Membuat perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk siklus II dengan menerapkan metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman . 

4) Membuat lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan media pembelajaran yang mendukung. 

6) Menyiapkan lembar observasi. 

7) Mendiskusikan dengan teman sejawat dan guru yang diminta untuk 

menjadi observer. 

8) Menyiapkan instrumen penelitian. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang 

telah dikembangkan dari hasil refleksi siklus II. 

c. Observasi 
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Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data proses pembelajaran berupa 

lembar observasi bagi guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. 

Selanjutya memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk mengukur hasil 

pembelajaran siswa yang akan diolah dan dianalisis. 

 

 

d. Refleksi 

Data yang telah diperoleh ketika proses observasi akan dianalisis kemudian 

dari hasil analisis akan dibahas dari awal tindakan perencanaan untuk 

mengetahui hasil secara keseluruhan.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Data berperan penting dalam penelitian yang merupakan gambaran dari 

keberhasilan tindakan. Data berfungsi sebagai alat untuk menentukan hasil 

penelitian, maka cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:    

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dibuat untuk pengambilan data dengan tes 

yang berupa soal-soal mengenai pemahaman dan kemampuan siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu Lembar Kerja Siswa berfungsi 

sebagai alat evaluasi untuk mengukur hasil kemampuan membaca pemahaman 

siswa yang dilakukan pada setiap siklus. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi, 

data yang menjadi permasalahan dalam penelitian, dan data pengamatan atau 

observasi. 

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait yang memberikan 

informasi dengan instrument penelitian berupa pertanyaan pada setiap akhir 

pembelajaran. Instrument akan diberikan pada guru dan siswa kelas V SD Negeri 

2 Suntenjaya. 
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Tabel 3.1 

Lembar Wawancara untuk Guru 

Nama Guru  :……………... 

Waktu Wawancara : …………….. 

Tempat Wawancara : …………….. 

No  Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan 

metode DRTA (Directed Reading Thingking 

Activity) dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman pada siswa? 

 

2.  Apa yang Ibu ketahui tentang metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity)? 

 

3.  Kendala apa saja yang Ibu temui  selama 

pembelajaran membaca pemahaman 

menggunakan metode DRTA (Directed 

Reading Thingking Activity)? 

 

4.  Apakah ada perbedaan dari kemampuan 

membaca pemahaman siswa setelah 
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diteerapkan metode DRTA (Directed Reading 

Thingking Activity)? 

5.  Kelebihan apakah yang Ibu dapatkan setelah 

diterapkannya metode DRTA (Directed 

Reading Thingking Activity)? 

 

 

 

Tabel 3.2 

Lembar Wawancara untuk Siswa 

Nama Siswa  :……………... 

Waktu Wawancara : …………….. 

Tempat Wawancara : …………….. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

membaca pemahaman? 

 

2.  Apakah ada kendala yang kamu rasakan 

dalam memahami isi bacaan? 

 

3.  Ketika membaca pemahaman menggunakan 

metode DRTA (Directed Reading Thingking 

Activity), apakah memudahkan kamu dalam 

memahami dan menuliskan kembali isi 

bacaan?  

 

4.  Setelah mengikuti dan melakukan  
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pembelajaran seperti ini, apakah kamu lebih 

menyukai pembelajaran membaca? 

5.  Menurut kamu apakah pembelajaran 

membaca dengan metode DRTA (Directed 

Reading Thingking Activity) yang sudah 

dilakukan lebih menarik dibandingkan 

pembelajaran pada biasanya? 

 

 

 

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang mendeskripsikan 

aktivitas dan kegiatan siswa selama proses pelaksanaan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan menerapkan metode DRTA.  

Hal-hal yang diamati yaitu: 

a. Aktivitas guru pada proses pembelajaran dengan menerapkan metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) mulai dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

b. Aktivitas siswa pada proses pembelajaran dengan menerapkan metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) mulai dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir.   

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah deskripsi dari aktivitas pembelajaran siswa 

berupa catatan temuan penelitian selama terjadinya proses belajar mengajar yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauhmana aktivitas siswa berjalan sesuai dengan 

tujuan. Adapun format catatan lapangan dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Catatan Lapangan 
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Catatan Lapangan Pembelajaran Membaca Pemahaman Melalui Metode DRTA 

(Directed Reading Thingking Activity) 

Catatan Lapangan       Kendala/Kesulitan Solusi/Saran 

 

 

 

5. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti data-data saat 

pelaksanaan penelitian. Dokumen berupa foto-foto siswa yang menjadi laporan 

suatu peristiwa sebagai penunjang data. Maka digunakan kamera untuk 

pengambilan gambar saat proses pembelajaran berlangsung.   

F. Analisis dan Interpretasi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisis dan diolah 

menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif berupa 

hasil nilai rata-rata keberhasilan siswa saat proses pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca pemahaman. Sedangkan 

analisis kualitatif berupa informasi untuk mengetahui respon siswa saat proses 

kegiatan pembelajaran menggunakan metode DRTA (Directed Reading Thingking 

Activity) berlangsung. Hasil analisis data kualitatif berasal dari observasi, 

wawancara, dan catatan lapangan yang dilakukan.  

Data kualitatif yang telah diperoleh dan dianalisis kemudian diolah dengan 

cara dideskripsikan. Kemudian perolehan data kuantitatif dari hasil belajar siswa 

diolah dan dihitung presentasi ketuntasan belajar dan nilai rata-rata siswa setelah 

proses pembelajaran dilaksanakan pada setiap siklus.  

Tabel 3.4 

Penilaian Membaca Pemahaman Siswa 

No Aspek yang dinilai Skala Skor 

  

Skor 

Maksimum 

Skor :  
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Arti skala skor: 

1 = Sangat Kurang (SK) 

2 = Kurang (K) 

3 = Cukup (C) 

4 = Baik (B) 

5= Sangat Baik (B) 

1 2 3 4 5                           

                     
      

 

1. Menjelaskan pesan 

yang terkandung 

pada teks bacaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  

2 Menjelaskan isi 

cerita (tokoh, watak 

dan latar) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 5  

3 Menyimpulkan isi 

dari bacaan dengan 

bahasa sendiri 

   

 

 

 

 

 

 5  

4. Menceritakan 

kembali isi cerita 

secara runtut 

dengan bahasa 

sendiri  

     5  

5.  Memprediksi isi 

cerita 

     5  

Jumlah Skor Maksimum 25  
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⬚

𝑥
=
 𝑥

 𝑁
 

 

 Penilaian ini dilakukan untuk menghitung nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan :   
 

   = Nilai rata-rata 

    = Jumlah semua nilai siswa 

                           = Jumlah siswa 

Hasil perolehan persentase aktivitas siswa kemudian dimasukkan dan 

dikelompokkan dengan menggunakan standar penilaian berikut: 

 

Tabel 3.5 

Kategori Penilaian  

Nilai Kategori 

91 ≤ A ≤ 100 SB 

76 ≤ B ≤ 90 B 

65 ≤ C ≤ 75 C 

41 ≤ D ≤ 64 K 

0 ≤ E ≤ 40 SK 

 

Rumusan perhitungan persentase menggunakan rambu-rambu analisis 

sebagai berikut: 
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 =
 

 
     

P = Persentase 

f = Jumlah siswa yang memenuhi kategori 

n = Jumlah keseluruhan siswa 

 

  

 

 

 

 


