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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas Kolaborasi. Di 

mana peneliti bekerjasama dengan guru kelas. Tujuan utama Penelitian Tindakan 

Kelas adalah untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. Dalam 

kegiatan ini semua yang tergabung dalam penelitian ini terlibat secara penuh 

dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum kegiatan 

dilaksanakan terlebih dahulu meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Sebelum perencanaan dilaksanakan, perlu dilakukan survey di kelas I 

SDN Gilingsari Kabupaten Temanggung. Dalam survey ditemukan beberapa 

kondisi yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Kenyataan yang 

terjadi seperti siswa yang selalu pasif saat pembelajaran berlangsung, guru 

yang selalu menggunakan metode konvensional (ceramah) sehingga 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Hal ini dapat dilihat pada 

perolehan nilai pada pembelajaran sebelumnya yaitu lebih dari sebagian besar 

siswa mendapatkan nilai rendah di bawah KKM. 

Dari kendala yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah, maka 

persiapan perencanaan pembelajaran yang dilakukan adalah: 

Mengidentifikasi kebutuhan siswa 

a) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru dan siswa saat 

pembelajaran. 

b) Merumuskan indikator yang akan dicapai. 

c) Merancang pembelajaran berorientasi pada model active learning dengan 

penggunaan media gambar  dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

melalui penyusunan RPP. 

d) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

e) Membuat lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung. 
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b. Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 3 kali 

pertemuan dan siklus 2 terdiri dari 3 kali pertemuan. Tindakan siklus I dan 

siklus II dilaksanakan sesuai perencanaan, yaitu :  

1) Melaksanakan pembelajaran melalui model active learning dengan 

penggunaan media gambar  pada mata pelajaran bahasa Indonesia di 

kelas I  

2) Melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran oleh observer pada guru 

(praktikan dan siswa dengan lembar observasi). 

3) Melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran berlangsung. 

c. Pengamatan (observasi) 

Observasi merupakan pengamatan dengan tujuan tertentu. Observasi 

dilakukan secara langsung pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di 

kelas dengan tujuan mengumpulkan data secara kualitatif mengenai aktivitas 

guru dan siswa bertujuan untuk mencatat masalah yang terjadi pada saat 

pelaksanaan siklus pembelajaran yang kemudian akan menjadi refleksi 

sebagai tindak lanjut. Instrumen pedoman observasi dapat dilihat pada 

lampiran. 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi merupakan kegiatan peninjauan kembali terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi ini dilakukan dengan 

melihat segala aktivitas pembelajaran yang telah diamatinya. Dengan refleksi, 

segala kegiatan yang telah baik hendaknya di pertahankan dan kegiatan yang 

masih mengalami kekurangan dapat di perbaiki oleh guru supaya dalam 

pembelajaran berikutnya semua kekurangan-kekurangan tersebut tidak 

terulang kembali. 
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3.2 Setting Penelitian 

1. Setting Waktu 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan pada bulan-bulan efektif 

dalam kegiatan belajar mengajar semester 2 tahun pelajaran 2012-20113. 

2. Setting Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas I (satu) Semester 2 tahun 

pelajaran 2012-2013 di SDN Gilingsari Kabupaten Temanggung. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

Kolaborasi. Persoalan penelitian merupakan persoalan yang berhubungan 

dengan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian terdapat beberapa 

variabel. Variabel dibedakan sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

yang sifatnya tidak berdiri sendiri. Variabel terikatnya adalah hasil 

belajar bahasa Indonesia siswa kelas I. 

Setelah menerapkan model active learning dengan penggunaan 

media gambar dalam pembelajaran bahasa Indoneisa di kelas I, maka 

akan diperoleh hasil belajar. Hasil belajar disini dapat diartikan sebagai 

perubahan kemampuan yang dimiliki seseorang baik kemampuan 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih baik. Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan.. Hasil belajar tersebut dapat diketahui 

melalui tes tertulis pilihan ganda yang diberikan setelah proses 

pembelajaran selesai. Kemampuan kognitif dapat diukur melalui tes 

pilihan ganda. Pencapaian hasil belajar dapat diketahui dalam bentuk 

nilai 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain 

yang sifatnya berdiri sendiri. Variabel bebasnya adalah model active 
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learning dengan penggunaan media gambar. Model active learning 

dengan penggunaan media gambar dijadikan salah satu pembelajaran 

yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar, karena media ini 

diyakini dapat membuat siswa aktif, terlibat langsung, antusias, 

termotivasi, bersemangat, aktif dan mudah memahami materi.  Dengan 

menggunakan model active learning dengan penggunaan gambar siswa 

terlibat aktif dalam kelas, mudah mengingat materi maka mereka akan 

mudah dalam memahami materi. Ketika siswa paham maka hasil 

belajar siswa pun menjadi lebih baik. 

 

3.4  Prosedur Penelitian  

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti membuat RPP dengan identitas mata 

pelajaran, kelas, semester dan alokasi waktu. Komponen RPP terdiri 

dari aspek, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, skenario pembelajaran, metode, 

pendekatan, sumber belajar, jenis penilaian, dan dilengkapi dengan 

lampiran RPP berupa uraian materi pembelajaran dan instrumen 

penilaian.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

- Tindakan yang dilakukan pada siklus I  (3 kali pertemuan) 

- Kegiatan awal 

1) Membuka pelajaran dengan salam 

2) Melakukan absensi siswa 

3) Melakukan appersepsi dan motivasi 

- Kegiatan inti 

a) Eksplorasi: 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/ tema materi bahasa Indonesia 
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2) Menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran bahasa 

Indonesia tentang membaca 

3) Guru menyediakan potongan gambar yang dihubungkan 

dengan materi 

b) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

Meminta Peserta didik berkomentar dengan bebas secara bergiliran. 

c) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Meminta siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dimengerti 

2) Memberikan penguatan kepada siswa atas pekerjaan yang 

mereka kerjakan 

3) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang 

atau belum berpatisipasi aktif.  

- Kegiatan akhir 

1) Menyimpulkan hasil pelajaran 

2) Melakukan evaluasi akhir pertemuan 

3) Melakukan refleksi 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II (3 kali pertemuan) 

- Kegiatan awal 

1) Membuka pelajaran dengan salam 

2) Melakukan absensi siswa 

3) Melakukan appersepsi dan motivasi 

- Kegiatan inti 

a) Eksplorasi: 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/ tema materi bahasa Indonesia 

2) Menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran bahasa 

Indonesia tentang membaca 
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3) Guru menyediakan potongan gambar yang dihubungkan 

dengan materi 

b) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

Meminta Peserta didik berkomentar dengan bebas secara bergiliran. 

c) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Meminta siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dimengerti 

2) Memberikan penguatan kepada siswa atas pekerjaan yang 

mereka kerjakan 

3) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang 

atau belum berpatisipasi aktif.  

- Kegiatan akhir 

1) Menyimpulkan hasil pelajaran 

2) Melakukan evaluasi akhir pertemuan 

3) Melakukan refleksi 

- Observasi  

Observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan pembelajaran dengan media 

gambar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Observer 

menggunakan lembar observasi untuk mencatat kegiatan 

pembelajaran. 

 

3.5 Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data observasi (data 

kualitatif) dan hasil tes evaluasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah : 

1) Tes 

Guru memberi tes  sebagai sarana mengevaluasi siswa guna mengukur 

tingkat keberhasilan siswa belajar melalui media gambar. Tes hasil belajar 
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diselenggarakan setelah pembelajaran Bahasa Indonesia usai. Alat 

pengumpulan data berupa teknis tes lisan. Test lisan adalah tes yang 

menuntut siswa memberikan jawaban secara lisan.  tes lisan juga dapat 

diartikan sebagai suatu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta 

didik (Sari, 2011).  

2) Observasi 

Data observasi sebenarnya berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap ini, guru sebagai peneliti melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan 

lembar instrumen observasi/ evaluasi yang telah disusun. Termasuk juga 

pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario pembelajaran dari waktu ke 

waktu dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. 
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Kisi-kisi Instrumen Observasi Model Active Learning Dengan Media Gambar 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
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Kegiatan Inti 

1. Memperkenalkan 

materi pelajaran 

2. Mengaitkan materi 

dengan 

pengetahuan siswa 

3. Melibatkan siswa 

dalam 

penggunaaan 

media 

4. Menjelaskan 

materi pelajaran 

5. Tanya jawab siswa 

dan guru tentang 

materi pelajaran 

Kegiatan Inti 

1. Memperkenalkan materi pelajaran 

kepada siswa? 

2. Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan siswa? 

3. Membagikan materi kepada siswa? 

4. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya? 

5. Apakah guru mengarahkan dan 

membimbing siswa saat pelajaran? 

6. Apakah guru menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa? 

7. Apakah ada tanya jawab siswa dan 

guru tentang materi pelajaran? 
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Kegiatan Akhir 

1. Menyimpulkan 

hasil pelajaran 

2. Melakukan 

evaluasi akhir 

pertemuan 

3. Melakukan 

refleksi 

Kegiatan Akhir 

1. Apakah guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pelajaran? 

2. Apakah guru melaksanakan 

kegiatan evaluasi di akhir 

pertemuan? 

3. Melakukan analisis terhadap 

evaluasi? 

4. Apakah guru melakukan refleksi? 
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Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru 

Langkah 

pembelajaran 

Langkah-langkah 

pembelajaran 

model Active 

Learning media 

Gambar 

Indikator  No 

Pra 

Pembelajaran 

 Guru menyusun RPP 1,2,

3,4 

Guru mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran 
5 

Kegiatan Awal 

1. Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

siswa 

Guru memberi salam 6 

Guru melakukan presensi siswa 7 

Guru melakukan apersepsi 8 

Guru memotivasi siswa 9 

Kegiatan Inti 

2. Menyajikan/ 

menyampaikan 

materi  

3. Mengorganisas

ikan siswa 

dalam 

kelompok-

kelompok 

belajar 

4. Membimbing 

kelompok 

kerja dan 

belajar 

Guru memperkenalkan materi 10 

Guru mengaitkan materi dengan 

pengetahuan siswa 
11 

Guru melibatkan siswa aktif dalam 

pembelajaran 
12 

Guru menjelaskan materi pelajaran 

dengan media gambar 
13 

Guru bertanya jawab dengan siswa 14 

Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa saat diskusi 
15 

Guru meminta siswa menyampaikan 

hasil diskusi di depan kelas 
16 

Kegiatan Akhir 

 Guru dan siswa menyimpulkan 

materi pelajaran. 

17 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

18 

Guru melakukan refleksi 19 

Guru menutup pelajaran dengan 

salam penutup 

20 
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Kisi-kisi Observasi Kinerja Siswa 

Langkah 

pembelajaran  
Indikator No  

Pra Pembelajaran Siswa menempati tempat duduk masing-masing 1 

Kegiatan Awal 

Kesiapan siswa menerima pembelajaran 2 

Siswa mampu menjawab apersepsi 3 

Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan 

kompetensi/tujuan yang akan dicapai 
4 

Kegiatan Inti 

Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi 

pembelajaran 
5 

Aktif bertanya saat proses pelajaran materi 6 

Siswa terlibat aktif dalam belajar 7 

Siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dengan benar 
8 

Siswa mengikuti pelajaran dengan santai dan tidak ada 

tekanan 
9 

Adanya interaksi positif antara siswa dengan  model 

pembelajarn yang digunakan guru 
10 

Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan 

model Active Learning dengan penggunaan media 

Gambar 

11 

Siswa dapat bekerjasama dalam menyelesaikan 

lembar kerja secara berkelompok 
12 

Siswa melakukan diskusi saat menyelesaikan lembar 

kerja kelompok 
13 

Siswa merasa senang pada saat pembelajaran 

berlangsung 
14 

Siswa merasa terbimbing 15 

Siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan guru 
16 

Kegiatan Akhir Mampu membuat simpulan dari materi pembelajaran. 17 

 

Untuk menghitung hasil observasi Guru dan Siswa menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

Skor  yang  diperoleh

Skor  maksimal
 x 100% 

Dengan kriteria nilai: 51-72 = A  Keternagan: 

    37-50 = B  A = Sangat baik 

    23-36 = C  B = Baik 

    < 22 = D  C = Cukup baik 

       D = Kurang 
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Instrumen Penilaian 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas 1 SDN Gilingsari Tahun 2012/2013 

Aspek yang dinilai 
Kriteria 

Ketepatan jawaban  Keberanian  

1 2 3 4 1 2 3 4 4= Baik Sekali 

3= Baik 

2= Cukup 

1= Kurang 

        

 

Keterangan : 

1. Aspek yang dinilai yaitu ketepatan jawaban 

Skor 4 apabila semua jawaban siswa benar 

Skor 3 apabila sebagian besar jawaban siswa benar 

Skor 2 apabila sebagian kecil jawaban siswa benar 

Skor 1 apabila semua jawaban siswa salah 

2. Aspek yang dinilai yaitu keberanian dalam menjawab 

Skor 4 apabila siswa berani menjawab pertanyaan 

Skor 3 apabila siswa cukup berani menjawab pertanyaan 

Skor 2 apabila siswa kurang berani menjawab pertanyaan 

Skor 1 apabila siswa tidak berani menjawab pertanyaan 

Untuk menghitung skor dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑁 =
jumlah skor

jumlah maksimal
 X 100 

 

3.6  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang 

berbentuk test untuk mengukur hasil belajar dan instrumen non tes untuk 

mengukur kepemimpinan. Kedua instrumen tersebut diuji validitas dan 

reliabilitasnya menggunakan SPSS 16.0. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui tingkat kevalitan soal 
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yang akan di ujikan kepada siswa, maka sebelum dibagikan kepada peserta didik, 

terlebih dahulu soal evaluasi tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang 

valid. Uji coba ini dilakukan di sekolah lain pada tingkatan kelas yang sama. 

Validitas menunjukkan sejauhmana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur.  

Adapun validitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran relative 

konsisten jika dikenakan pada suatu objek. Instrument dikatakan valid artinya 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Tingkat validitas suatu instrumen dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan 

setiap skor pada butir instrumen dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya 

sendiri (corrected item to total correlation). Kriteria yang digunakan sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Ali ( 1982 ) sebagai berikut: 

r < 0,20   : Tidak ada validitas 

0,20 ≤ r < 0,40  : Validitas rendah 

0,40≤ r < 0,60  :  Validitas sedang 

0,60≤ r <0,80  : Validitas tinggi 

0,80≤ r < 1,00  : Validitas sempurna 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila soal-soal tersebut menunjukkan hasil-

hasil yang mantap. Antara validitas dengan reliabelnya suatu soal berhubungan 

erat, yaitu untuk memenuhi syarat reliabilitas, suatu soal harus valid dulu. Untuk 

menguji reliabilitas instrument dilakukan analisis factorial dengan konstruk satu 

faktor untuk setiap perangkat dengan merujuk teori koefisien reliabilitas alpha 

dari Cronbach (Nugraheni, Y. 2011: 24). Kriteria untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrument digunakan pedoman yang dikemukakan oleh George dan 

Mallery (Nugraheni, Y. 2011: 24) sebagai berikut: 

≤ 0,7   : Tidak dapat diterima 

0,7 < a ≤ 0,8  : Dapat diterima 

0,8 < a ≤ 0,9   : Reliabilitas bagus 

> 0,9   : Reliabilitas memuaska  

Hasil uji validitas dari 10 item soal semuanya valid. Untuk selanjutnya 

akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk reliabilitas diperoleh angka koefisien 

alpha 0,852 yang artinya instrument memiliki tingkat reliabilitas dapat diterima. 
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Dengan demikian instrument tes yang penulis susun dapat dipergunakan dalam 

penelitian ini. Hasil uji validitas dan reliabilitas instument tes dapat dilihat pada 

lampiran.   

 

3.7  Indikator Kinerja 

Untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap siklus dalam penelitian tindakan 

kelas ini, tolok ukurnya adalah ketuntasan belajar yaitu pencapaian nilai KKM 

≥67. Maka dikatakan berhasil atau tuntas dan apabila ≥80% dari 20 siswa telah 

mencapai KKM. 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komparatif untuk data kuantitatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, 

nilai tes setelah siklus 1, dan nilai tes setelah siklus 2. Data yang diolah adalah 

nilai mata pelajaran bahasa Indonesia melalui model active learning dengan 

penggunaan media gambar. 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau presentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes pada setiap akhir putaran. Analisis ini 

menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1) Untuk menilai ulangan atau tes formatif 

Peneliti melakukan penjumlahan terhadap hasil tes siswa setelah itu dibagi 

dengan jumlah siswa sehingga memperoleh rata-rata tes formatif. 

2) Untuk ketuntasan belajar  

Ada dua kategori dalam ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan 

klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 

(Daryanto, 2011: 192) yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah 

mencapai skor 65% atau nilai 65. Dan kelas itu dikatakan tuntas ketika 

mendapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 

65%.  
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  P =
jumlah  siswa  tuntas  belajar  

jumlah  siswa
x 100% 

 

 


