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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di kelas I SD Negeri Kalisalak 01 Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang. Adapun jadwal penelitian adalah seperti yang tertera pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
Maret 2012 

1 2 3 4 5 

 Siklus I      

1 Perencanaan Tindakan x     

2 Pelaksanaan Tindakan x x    

3 Observasi  x    

4 Evaluasi  x    

5 Refleksi  x    

 Siklus II      

1 Perencanaan Tindakan   x   

2 Pelaksanaan Tindakan   x x  

3 Observasi    x  

4 Evaluasi    x  

5 Refleksi    x  

 

3.2. Variabel yang Akan Diteliti 

3.1.1. Variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini mengambil 

variabel bebas adalah media gambar seri, karena pembelajaran dengan melalui gambar 

lebih menarik bagi siswa sehingga hasil belajar meningkat. 

3.1.2. Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel  terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia meningkat. 
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3.3. Rencana Tindakan 

 Penelitian ini akan dilakukan dalam dua siklus dengan berbagai kemungkinan 

perubahan yang dianggap perlu. 

3.3.1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I peneliti: 

1) Memilih kompetensi dasar yang akan dilakukan perbaikan pembelajaran 

2) Menetapkan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar 

3) Menyusun scenario pembelajaran atau RPP siklus I, beserta instrument-instrumen 

yang diperlukan dalam kegiatan perbaikan pembelajaran berupa lembar observasi, 

alat tes formatif (LKS), lembar penilaian, gambar-gambar seri, serta analisis penilaian. 

4) Menetapkan/memilih teman sejawat sebagai pengamat  dalam kegiatan perbaikan 

pembelajaran. 

  Setelah rencana perbaikan pembelajaran siklus I (RPP I) disetujui oleh supervisor, 

penulis meminta izin kepada  sekolah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. 

Untuk mengumpulkan data, penulis meminta bantuan teman sejawat untuk 

menyamakan persepsi guru peneliti dan pengamat sebelum pelaksanaan 

pembelajaran dimulai, guru peneliti dan pengamat membicarakan aspek-aspek 

perbaikan yang perlu diperhatikan. 

 

b. Pelaksanaan  

 Secara umum prosedur pelaksanaan perbaikan pembelajaran berjalan melalui 

tahap-tahap kegiatan awal (apersepsi), kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Secara 

khusus, kegiatan perbaikan pembelajaran dilakukan melalui serentetan aktivitas yang 

tercantum dalam kegiatan inti RPP I. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus I. 

c. Observasi 

   Dalam pelaksanaannya, rekan sejawat duduk di belakang dan mengamati seluruh 

jalannya perbaikan pembelajaran. Untuk mencatat informasi mengenai penampilan 

perbaikan pembelajaran inti, pengamat mengisi lembar observasi dan lembar penilaian 

(terlampir). 
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d. Evaluasi 

 Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana materi yang telah disampaikan 

dapat diterima siswa, guru memeriksa pekerjaan siswa. 

e. Refleksi  

   Setelah perbaikan pembelajaran pada  siklus I selesai, penulis dan pengamat 

melakukan dialog mengenai pelaksanaan perbaikan. Hasil dialog ini menjadi bahan 

refleksi bagi penulis. Penampilan aktivitas perbaikan yang telah baik dipertahankan dan 

yang belum baik ditingkatkan pada siklus berikutnya. 

 

3.3.2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap perncanaan siklus II peneliti: 

 Menyusun RPP untuk kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II beserta instrument-

instrumen yang diperlukan dalam kegiatan perbaikan pembelajaran berupa lembar 

observasi, alat tes formatif (LKS), lembar penilaian, gambar seri serta analisis 

penilaian. 

b. Pelaksanaan  

  Pada siklus II penulis menyusun aktivitas-aktivitas perbaikan pembelajaran 

sebagai kegiatan pelaksanaan perbaikan atau peningkatan pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran siklus I. Aktivitas-aktivitas perbaikan pembelajaran yang dilakukan 

padasiklus II penulis menyusun aktivitas-aktivitas perbaikan pembelajaran sebagai 

perbaikan pembelajaran atau peningkatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 

II. Aktivitas-aktivitas perbaikan pembelajaran yang dilakukan sebagai berikut: 

c. Observasi 

 Dalam pelaksanaannya, rekan sejawat duduk di belakang dan mengamati seluruh 

jalannya perbaikan pembelajaran. Untuk mencatat informasi mengenai penampilan 

perbaikan pembelajaran inti, pengamat mengisi lembar observasi dan lembar penilaian 

(terlampir). 

d. Evaluasi 

   Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana materi yang telah disampaikan 

dapat diterima siswa, guru memeriksa pekerjaan siswa. 
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d. Refleksi 

  Setelah perbaikan pembelajaran pada masing-masing siklus selesai, penulis dan 

pengamat melakukan dialog mengenai pelaksanaan perbaikan. Hasil dialog ini menjadi 

bahan refleksi bagi penulis.  

 

3.4. Indikator Kinerja 

         Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar siswa, 

yang ditandai dengan tercapainya KKM 75 yaitu 100% telah mendapatkan nilai di atas 

KKM. 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

Analisis data yang pertama merupakan analisis dari data primer yaitu analisis hasil belajar 

Bahasa Indonesia. Hasil belajar Bahasa Indonesia dianalisis dengan diskriptif komparatif 

yaitu membandingkan nilai data awal tes antar siklus dengan indkator kinerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan analisis data yang kedua adalah analisis data 

sekunder berupa hasil pengamatan melalui lembar pengamatan. Data dari hasil observasi 

tindakan dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif dan dilakukan refleksi dari beberapa 

kejadian dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


