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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Lokasi  dan Subyek Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) yang dilakukan 

secara kolaboratif, artinya penulis sebagai peneliti berkolaborasi atau 

bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia yang mengajar kelas IV 

SDN Tlogo Kec Tuntang Kab Semarang. Guru dan peneliti 

mendiskusikan permasalahan penelitian dan menentukan rencana 

tindakan. Penelitian juga dilakukan secara partisipatif, artinya peneliti 

dengan dibantu rekan seangkatan secara langsung terlibat dalam 

penelitian. 

 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Tlogo Kec 

Tuntang Kab Semarang Propinsi Jawa Tengah. Alasan mengambil 

lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan, karena sekolah ini telah 

banyak menerima mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga dalam pelaksanaan PTK SD. Pengalaman itu yang membuat 

peneliti mendapatkan inspirasi untuk melakukan penelitian di SD 

Tlogo sehingga peneliti mempunyai relasi yang cukup baik dengan 

pihak sekolah dan memudahkan peneliti dalam mencari data, peluang  

waktu yang cukup dan subyek penelitian yang  sesuai dengan target 

peneliti. 
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3.1.3. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Tlogo Kec Tuntang Kab Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Dengan 

jumlah siswa 32 anak, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siwa 

perempuan dan Guru kelas 4 SDN Tlogo, kurniawan S.Pd selaku guru 

pelajarn bahasa Indonesia. Dalam hasil pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Indonesia masih ada beberapa siswa hasil belajar yang 

diperoleh masih belum memuaskan sehingga perlu diambil tindakan 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian adalah variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dapat disebut juga sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat dan disimbolkan dengan X. Dalam penelitian 

yang menjadi variabel X adalah model pembelajaran contextual teaching 

and learning. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau mengalami akibat dari variabel bebas, yang disimbolkan dengan Y. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Tlogo Kec Tuntang Kab Semarang. 

 

3.3.    Definisi Operasional Konsep 

Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia. Oleh 

Karena itu mata pelajaran bahasa Indonesia harus dikuasai oleh peserta didik 

sebagai persyaratan tentang criteria di tetapkan dan di sepakati bersama 

dalam bentuk penguasan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi peserta 

didik. 
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Pada prinsipnya pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar 

siswa terampil berbahasa karena bahasa ini mampu mengatasi segala macam 

perbedaan etnik. Mengcu pada latar belakang masalah rendahnya minat 

terhadap pelajaran bahasa Indonesia berimplikasi pada hasil belajar, banyak 

siswa belum tuntas dengan criteria KKM ketetapan yang di buat sekolah. 

Adapun penyebab kurangnya minat terhadap bahasa Indonesia karena salah 

satu penyebabnya yaitu pengajaran bahasa Indonesia dengan model yang 

konvensional atau monoton.   

Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Penggunaan CTL dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas dapat menarik perhatian siswa karena CTL memiliki 

berbagai komponen sehingga pembelajaran tidak membosankan dan Belajar 

akan lebih bermanfaat dan bermakna jika seorang siswa mengalami apa yang 

dipelajarinya bukan hanya sekedar mengetahui, menghafal tetapi siswa harus 

dapat mengonstruksikan pengetahuan yang dimiliki dengan cara 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki pada realita kehidupan sehari-

hari. 

Hasil Belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dapat di pengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor eksternl dan internal. Penggunaan model pembelajarn 

CTL adalah mempengaruhi faktor hasil belajar eksternal. 

 

3.4.Prosedur Penelitian 

Rencana tindakan dalam penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 

(Dua) siklus. Menurut Arikunto (2009) langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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a. Perencanaan  

Menurut Arikunto (2009) perencanaan merupakan suatu 

rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa. 

Mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut akan dilakukan.  

b. Pelaksanaan tindakan  

Menurut Arikunto (2009) pada tahap Pelaksanaan tindakan, 

rancangan strategi dan skenario penerpan pembelajran akan 

diterapkan. Rancangan tindakan yang dilakukan telah 

didiskusikan dengan pelaksana tindakan (guru).  

c. Observasi  

Menurut Arikunto (2009) observasi adalah kegiatan 

pengamatan (pengmbilan data) untuk memotret seberapa 

juh efek tindakan telah mencapai sasaran. 

d. Refleksi  

Menurut Arikunto (2009) refleksi adalah kegiatan mengulas 

secara kritis tentang perubahan yang terjadi (a) pada siswa, 

(suasana kelas), dan (c) guru. Refleksi mencangkup analisis, 

sintesis, dan penelitian terhadap hasil pengamatan atas 

tindakan yang dilakukan. 

Adapun desain penelitian tindakan yang direncanakan, 

dapat digambar melalui bagan di bawah ini: 
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Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Desain Langkah Penelitian Rencana Tindakan 

 

3.5. Teknik dan Instrumen  Pengumpulan Data Penelitian 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh rekan penulis 

selaku peneliti, dalam hal ini guru pendamping pelajaran bahasa 

Indonesia. Observasi yang akan dilakukan oleh guru pendamping 

ini adalah observasi pada proses pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran CTL ini, dimana pengamat akan mencatat hal-

hal yang akan menjadi masukkan dalam refleksi (evaluasi). 

 

 

Penyusunan Rencana Tindakan 

Penyusunan Rencana Tindakan 

 

Observasi 

 

Observasi 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan 

 

Refleksi I 

Refleksi II 
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2. Tes 

Tes adalah alat ukur untuk menilai bagaimana model pembelajaran 

ini dapat secara efektif meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia 

siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo dengan materi pengumuman. 

Kisi-kisi instrumen tes disajikan pada tabel berikut ini 

 

3.5.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian di atas, maka 

instrument pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah adalah lembar pengamatan yang berisikan 

langkah-langkah pembelajaran CTL, dimana melalui lembar ini 

guru melakukan evaluasi tentang sejauh mana penulis konsisten 

dengan langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud. Rincian 

lembar observasi tersebut disajikan dalam kisi-kisi lembar 

observasi. Berikut ini disajikan kisi-kisi lembar observasi 

pembelajaran melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 1 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

Tahap Kegiatan Aspek Yang 

Diamati 

Indikator 

Pendahuluan Membuka 

Pelajaran 
 Guru mengabsensi 

 Guru memberikan apersepsi 

 Guru menjelaskan kompetensi yang 

harus dicapai dan tujuan 

pembelajaran 

 Menjelaskan 

strategi 

pembelajaran 

 Guru menjelaskan prosedur 

pembelajaran CTL 

 Membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 

 Memberikan tugas kepada masing-

masing kelompok untuk melakukan 

observasi tentang materi dan mencatat 

hasil observasi 

 Melakukan tanyajawab dengan siswa 

seputar tugas yang diberikan 

Kegiatan Inti Penerapan 

model 

pembelajaran 

dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

 Meminta siswa melakukan observasi 

sesuai dengan tugas kelompok yang 

telah ditetapkan 

 Meminta siswa melakukan pencatatan 

pada hal-hal yang ditemukan  

 Memberikan kesempatan siswa 

mendiskusikan hasil temuannya 

dengan kelompok 

 Penilaian hasil 

belajar 
 Memberikan kesempatan siswa 

melakukan presentasi hasil diskusi 

kelompoknya 

 Memberikan kesempatan kelompok 

lain bertanya 

 Mengatur agar setiap anggota 

kelompok menjawab pertanyaan 

kelompok lain 

Kegiatan Penutup Menutup 

pelajaran 
 Bersama siswa menyimpulkan materi 

yang diajarkan 

 Memberikan test 

 Menutup pelajaran 
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Tabel 3. 2 

Lembar Observasi Siswa 

Tahap 

Kegiatan 

Aspek Yang 

Diamati 

Indikator 

Pendahuluan Membuka 

Pelajaran 
 Siswa siap belajar dapat 

menjawab apersepsi yang 

diberikan guru 

 Memahami kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai 

 Menjelaskan 

strategi 

pembelajaran 

 Siswa Menyimak 

Penjelasan prosedur 

pembelajaran CTL 

 aktif terlibat dalam pembagian  

kelompok 

 melakukan observasi tentang 

materi dan mencatat hasil 

observasi 

 Melakukan tanya jawab 

dengan guru seputar tugas 

yang diberikan 

Kegiatan 

Inti 

Penerapan model 

pembelajaran dan 

pemanfaatan 

sumber belajar 

 melakukan observasi sesuai 

dengan tugas kelompok yang 

telah ditetapkan 

 melakukan pencatatan pada 

hal-hal yang ditemukan 

selama observasi 

 mendiskusikan hasil 

temuannya dengan kelompok 

 Penilaian hasil 

belajar 
 melakukan presentasi hasil 

diskusi kelompoknya 

 Memberikan kesempatan 

kelompok lain bertanya 

 masing-masing anggota 

kelompok dapat menjawab 

pertanyaan kelompok lain 

Kegiatan 

Penutup 

Menutup pelajaran  Bersama guru menyimpulkan 

materi yang diajarkan 

 Menjawab test 
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2. Tes Tertulis 

Tes yang digunakan adalaha tes tertulis berbentuk pilihan ganda. 

Siswa yang menjawab benar akan diberikan nilai satu dan yang 

salah akan diberikan nilai nol. Pada penelitian ini tes yang diberikan 

adalah untuk mengetahui hasil belajar kognitif, khususnya 

bagaimaan model pembelajaran yang diterapkan efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada pelajaran bahasa 

Indonesia. 

Table 3.3 

Table Kisi-kisi Instrumen Tes Tertulis 

 

Standar 

kompetensi 

Kompet

ensi 

dasar  

 

inikator 

Penilaian 

Bentuk 

taraf 

berpikir 

Teknik 

penilaian 

Jenis 

penilaian 

7 Membaca 

 

Memahami 

teks melalui 

membaca 

intensif, 

membaca 

nyaring, dan 

membaca 

pantun 

. 

7.1Mem

baca 

nyaring 

suatu 

pengum

uman 

dengan 

lafal dan 

intonasi 

yang 

tepat 

 Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh,isi dan 

tujuan 

penggumuman 

 Siswa dapat 

menentukan 

kalimat utama 

dalam 

penggumuman 

 Siswa dapat 

melakukan 

percobaan 

untuk 

meneyelidki 

kalimat utama 

dan kalimat 

penjelas dalam 

penggumuman 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

Tes 

 

 

 

Tes dan 

non tes 

 

 

Non tes 

menyimak 

 

 

 

Diskusi dan 

menyimak 

 

Diskusi  
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3.6.   Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis kualitatif 

menggunakan model interaktif dari Milles dan Huberman (dalam S. Azwar, 

1997) yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan 

verifikasi penelitian, dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan 

data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Dalam melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil observasi 

ditulis dalam bentuk rekaman data, dikumpulkan, dirangkum, dan 

dipilih hal-hal yang pokok, kemudian dicari polanya. Rekaman data 

sebagai bahan data mentah singkat disusun lebih sistematis, ditonjolkan 

pokok-pokok yang penting sehingga lebih tajam. Hasil pengamatan 

dalam penelitian ini, juga mempermudah peneliti untuk mencatat 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi dan dikelompokkan dalam berbagai pola 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang berguna untuk melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian tertentu. Penyajian data ini ditulis 

dalam paparan data. 

c. Penarikan Simpulan, Verifikasi, dan Refleksi 

Data yang diperoleh dicari pola hubungan, atau hal-hal yang sering 

timbul dari data tersebut kemudian dihasilkan simpulan sementara yang 

disebut dengan temuan peneliti. Penarikan simpulan dilakukan terhadap 

temuan peneliti berupa indikator-indikator yang selanjutnya dilakukan 

pemaknaan atau refleksi sehingga memperoleh simpulan akhir. Hasil 

simpulan akhir dilakukan refleksi untuk menentukan atau menyusun 

rencana tindakan berikutnya. 
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3.7.   Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan bagi siswa dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah jika minimal 75% siswa yang diajar dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat memperoleh 

nilai lebih besar atau sama dengan 70 (Kriteria Ketuntasan Minimum). 

 

 


