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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus 

dengan jumlah siswa 11 terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 7 dan siswa perempuan 

sebanyak 4 siswa.  

Latar belakang siswa sangat bervariasi berdasarkan pekerjaan orang tua ada 

yang bekerja sebagai buruh, wiraswasta. Berdasarkan pendidikan orang tua ada  

siswa yang orang tuanya hanya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. 

Pemilihan sekolah ini karena peneliti sebagai guru kelas V di SDN 1 Bacin 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas yang dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning 

Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan 

konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia 

nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupanmereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat (Suprijono, 2011:79) 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

Hasil belajar adalah pengalaman dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran.  

 

3.3 Rencana Tindakan 

Penelitian ini dirancang dalam dua siklus, masing-masing siklus dengan 

tahap perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interprestasi, analisis dan 

refleksi. 

3.3.1 Kondisi Awal 

1. Menentukan mata pelajaran yang akan diteliti, 
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2. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

digunakan dalam penelitian, 

3. Menentukan teknik/metode untuk mengatasi masalah yang diteliti, 

4. Menentukan hari dan tanggal rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I, 

5. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai materi yang dipilih 

siklus I,  

6. Menyiapkan media yang digunakan, 

7. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan ijin 

dan dukungan baik saran maupun izin penggunaan sarana sekolah, 

8. Menunjuk dan melakukan komunikasi dengan pengamat yang akan 

memberikan refleksi berupa kekuatan  dan kelemahan pembelajaran yang 

penulis laksanakan. 

3.3.2 Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Menentukan mata pelajaran yang akan diteliti, 

b. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

digunakan siklus I, 

c. Menentukan teknik/metode untuk mengatasi masalah yang diteliti, 

d. Menentukan hari dan tanggal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

siklus I, 

e. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai materi yang 

dipilih siklus I,  

f. Menyiapkan media yang digunakan, 

g. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan ijin 

dan dukungan baik saran maupun izin penggunaan sarana sekolah, 

h. Menunjuk dan melakukan komunikasi dengan pengamat yang akan 

memberikan refleksi berupa kekuatan  dan kelemahan pembelajaran 

yang penulis laksanakan. 

2. Pelaksanaan 

a. Pertemuan I 

1) Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan 

nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru 
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untuk membantu siswa agar yang dipelajari bermakna. Dengan 

melakukan Tanya jawab undangan yang pernah dibaca siswa 

dalam kehidupan sehri-hari. 

2) Experiencing, belajar adalah kegiatan mengalami. Siswa 

berproses secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya 

melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji berusaha 

menemukan dan menciptakan hal baru dari apa yang 

dipelajarinya. Dengan membagikan bentuk undangan ulang tahun 

kepada kelompok untuk diidentifikasi. 

3) Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan 

pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya. 

Siswa bersama kelompoknya mendemonstrasikan surat undangan 

yang diterimanya dan telah diidentifikasi untuk dilaporkan sebagai 

konsumsi diskusi kelas. Guru menunjukkan surat undangan ulang 

tahun kemudian bersama-sama siswa mengidentifikasi bagian-

bagianya. 

4) Cooperating, belajar merupakan proses kolaborasi dan kooperatif 

melalui belajar berkelompok, komunikasi interpersonal atau 

hubungan intersubjektif. Siswa bersama kelompoknya 

mendemonststrasikan surat undangan yang diterimanya dan telah 

diidentifikasi untuk dilaporkan sebagai konsumsi diskusi kelas 

5) Transfering, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 

Setelah mengetahui bentuk surat undangan siswa mempraktikkan 

menuliskan surat undangan sesuai dengan kreasinya sendiri. 

b. Pertemuan II 

1) Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan 

nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru 

untuk membantu siswa agar yang dipelajari bermakna. Dengan 

melakukan Tanya jawab macam-macam undangan resmi yang 

pernah dibaca siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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2) Experiencing, belajar adalah kegiatan mengalami. Siswa berproses 

secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan 

eksplorasi terhadap hal yang dikaji berusaha menemukan dan 

menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya. Dengan 

membagikan bentuk surat undangan dari sekolah kepada kelompok 

untuk diidentifikasi. 

3) Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan 

pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya. 

Siswa bersama kelompoknya mendemonstrasikan surat undangan 

dari sekolah yang diterimanya dan telah diidentifikasi untuk 

dilaporkan sebagai konsumsi diskusi kelas. Guru menunjukkan surat 

undangan dari sekolah kemudian bersama-sama siswa 

mengidentifikasi bagian-bagianya. 

4) Cooperating, belajar merupakan proses kolaborasi dan kooperatif 

melalui belajar berkelompok, komunikasi interpersonal atau 

hubungan intersubjektif. Siswa bersama kelompoknya 

mendemonststrasikan surat undangan dari sekolah yang diterimanya 

dan telah diidentifikasi untuk dilaporkan sebagai konsumsi diskusi 

kelas 

5) Transfering, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 

Setelah mengetahui bentuk surat undangan resmi siswa 

mempraktikkan menuliskan surat undangan resmi sesuai dengan 

kreasinya sendiri. 

c. Pertemuan III 

Melakukan Tes Formatif 

3. Pengamatan 

a. Pengamat yang merupakan teman seprofesi yang membantu 

penelitian memberikan penilaian pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan lembar pengamatan pembelajaran. 
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b. Peneliti melakukan penilaian untuk mengetahui hasil belajar dengan 

menguji siswa mengerjakan soal-soal sesuai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

4. Refleksi  

Peneliti melakukan kegiatan analisis hasil pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti maupun pengamat pada siklus I. 

3.3.3 Siklus II 

1. Perencanaan 

a. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

digunakan siklus II, 

b. Menentukan teknik/metode untuk mengatasi masalah yang diteliti, 

c. Menentukan hari dan tanggal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

siklus II, 

d. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai materi yang 

dipilih siklus II,  

e. Menyiapkan media yang digunakan, 

f. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan 

ijin dan dukungan baik saran maupun izin penggunaan sarana 

sekolah, 

g. Menunjuk dan melakukan komunikasi dengan pengamat yang akan 

memberikan refleksi berupa kekuatan  dan kelemahan pembelajaran 

yang penulis laksanakan. 

2. Pelaksanaan 

a. Pertemuan I 

1) Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan 

nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru 

untuk membantu siswa agar yang dipelajari bermakna. Dengan 

melakukan dialog dengan teman sebangku besar uang saku jika 

berangkat sekolah. 

2) Experiencing, belajar adalah kegiatan mengalami. Siswa berproses 

secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan 

eksplorasi terhadap hal yang dikaji berusaha menemukan dan 
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menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya. Dengan 

membagikan teks percakapan untuk diidentifikasi. 

3) Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan 

pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya. 

Siswa bersama kelompoknya mendemonstrasikan melakukan 

percakapan sesuai teks yang dibawanya. 

4) Cooperating, belajar merupakan proses kolaborasi dan kooperatif 

melalui belajar berkelompok, komunikasi interpersonal atau 

hubungan intersubjektif. Siswa bersama kelompoknya secara 

bergiliran mendemonstrasikan melakukan percakapan sesuai teks 

yang dibawanya, kelompok yang lain kemudian menanggapi. 

5) Transfering, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 

Setelah mengetahui aturan membuat percakapan siswa menulis 

percakapan dengan tema kegiatan yang dilakukan jika liburan 

sekolah. 

b. Pertemuan II 

1) Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan 

nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru 

untuk membantu siswa agar yang dipelajari bermakna. Dengan 

melakukan dialog dengan teman sebangku tentang perbincangan 

masalah menanam. 

2) Experiencing, belajar adalah kegiatan mengalami. Siswa berproses 

secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan 

eksplorasi terhadap hal yang dikaji berusaha menemukan dan 

menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya. Dengan 

membagikan teks percakapan untuk diidentifikasi. 

3) Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan 

pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya. 

Siswa bersama kelompoknya mendemonstrasikan melakukan 

percakapan sesuai teks yang dibawanya. 



7 
 

4) Cooperating, belajar merupakan proses kolaborasi dan kooperatif 

melalui belajar berkelompok, komunikasi interpersonal atau 

hubungan intersubjektif. Siswa bersama kelompoknya secara 

bergiliran mendemonstrasikan melakukan percakapan sesuai teks 

yang dibawanya, kelompok yang lain kemudian menanggapi. 

5) Transfering, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 

Setelah mengetahui aturan membuat percakapan siswa menulis 

percakapan dengan tema kegiatan bercocok tanam. 

c. Pertemuan III 

Melakukan Tes Formatif 

3. Pengamatan 

a. Pengamat yang merupakan teman seprofesi yang membantu 

penelitian memberikan penilaian pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan lembar pengamatan pembelajaran. 

b. Peneliti melakukan penilaian untuk mengetahui hasil belajar dengan 

menguji siswa mengerjakan soal-soal sesuai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

4. Refleksi  

Peneliti melakukan kegiatan analisis hasil pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti maupun pengamat pada siklus II. 

 

3.4 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Ada 2 data dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang terinci sebagai 

berikut: 

1. Data hasil belajar siswa ,alat pengumpulan data berupa rekapitulasi nilai siswa. 

2. Data aktivitas guru dalam pembelajaran dan alat pengumpulan data berupa 

lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. 

3. Data dokumen, alat pengumpul data berupa dokumentasi. 
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3.5 Indikator Kinerja 

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator kinerja adalah minimal 85% hasil 

belajar siswa mencapai KKM Bahasa Indonesia yang telah ditentukan yaitu 75. 

 

1.6 Analisis Data 

Penelitian menggunakan deskripsi komparatif dalam menganalisa data hasil 

belajar siswa dianalisis dengan menggunakan teknik diskripsi komparatif yang 

dilanjutkan refleksi. Diskripsi komparatif dengan membandingkan data hasil belajar 

siswa pada pra siklus, siklus I, dan siklus II, sebagai pedoman untuk melanjutkan 

tindak lanjut dan refleksi pada tiap siklus. 

Gambar Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru: 

Belum menerapkan 

model pembelajaran 

contextual teaching and 

learning 

 

Siswa: 

hasil belajar  

bahasa Indonesia 

rendah 

 

KONDISI 

AWAL 

Hasil belajar 

siswa pada 

kompetensi dasar  

4.2 Menulis surat 

undangan (ulang 

tahun, acara 

agama, kegiatan 

sekolah, kenaikan 

kelas, dll) dengan 

kalimat efektif 

dan 

memperhatikan 
penggunaan 

ejaan sedikit 

meningkat 

SIKLUS I: 

Guru menerapkan 

model pembelajaran 

contextual teaching and 

learning 

pada kompetensi dasar  

menjelaskan undangan 

(ulang tahun, acara 

agama, kegiatan sekolah, 

kenaikan kelas, dll) 

dengan kalimat efektif 

dan memperhatikan 

TINDAKA

N 

Diduga melalui 

penerapan 

penerapkan model 

pembelajaran 

contextual teaching 

and learning dapat 

meningkatkan 

hasil belajar 

bahasa Indonesia 

bagi siswa kelas V 

SD  
 

KONDIS

I 

AKHIR 

SIKLUS II: 

Guru menerapkan 

model pembelajaran 

contextual teaching and 

learning pada 

kompetensi dasar  .3 

Menulis dialog 

sederhana antara dua 

atau tiga tokoh dengan 

memperhatikan isi serta 

perannya 

 


