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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom acation research) yang 

dilaksanakan di kelas V SD Negeri 6 Gedong Air Bandar Lampung tahun  2011 

terdiri dari 2 siklus. Penelitian tindakan kelas menurut Arikunto dalam Dewi 

(2008) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di dalam kelas. 

 

Penelitian tindakan kelas bersifat partisipartoris dan kolaboratoris. Penelitian 

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk mengamati permasalahan yang 

ada di kelas, yang dapat menghambat proses pembelajaran, peneliti dan 

kolabolator berusaha mencari solusi dan langkah-langkah yang dapat dianggap 

paling effektif dalam proses pembelajaran khususnya menulis atau mengarang 

deskripsi. Siklus penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara refleksi dengan melibatkan 

teman sejawat sebagai pengamat (observasi), adapun yang dijadikan subjek 

penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas V SD N 6 Gedong Air Tanjung 

Karang Barat pada program pembelajaran semester genap tahun 2010/2011.  
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3.2 Tempat dan Waktu 

A. Tempat penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD N 6 Gedong Air 

Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 

B. Waktu penelitian, penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada kelas V di 

semester genap tahun pelajaran 2010/2011. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, peneliti mengadakan test awal untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam mengarang deskripsi tidak menggunakan gambar. Peneliti 

melakukan pengoreksian pekerjaan siswa. Selanjutnya peneliti mengadakan 

test lagi yang berdasarkan instrument penelian yang memakai gambar dari 

buku, setelah peneliti melakukan pengoreksian yang memakai media gambar, 

ternyata mengarang deskripsi yang memakai media gambar akan lebih 

diminati oleh anak, dari pada tidak menggunakan gambar. 

 

3.4 Alat Pengumpulan Data (Instrumen) 

Alat pengumpulan data (instrumen) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi, media gambar dan buku tulis. Gambar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kinerja guru dan siswa selama 

proses pembelajaran. 

Media gambar digunakan untuk merangsang siswa dalam menemukan idea 

atau gagasan ke dalam bentuk tulisan atau karangan yang diharapkan. Buku 

tulis digunakan untuk siswa menulis karangan deskripsi yang telah ditentukn 

dengan menggunakan gambar. 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data 

hasil observasi tentang kinerja guru dan belajar siswa pada interaksi 

pembelajaran. Sedangkan analisis kuantitatif akan digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa, dengan menggunakan tekhnik penyetoran 

yang sudah disiapkan sebelumnya.  

 

3.6 Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap yang terdiri dari 2 siklus, 

setiap siklus menggunakan urutan tindakan.  

a. Perencanaan 

Setelah berdiskusi dengan kolaborator maka ditetapkan penulisan 

karangan deskripsi memakai gambar dalam proses pembelajaran. Peneliti 

dan kolaborator menentukan materi gambar yang akan ditiulis siswa dalam 

bentuk karangan deskripsi dalam tekhnik pelaksanaan penelitian. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari rencana yang telah 

dibahas sebelumnya. Dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran memakai 

media gambar sebagai media pembelajaran akan mudah diserap siswa, 

dalam penulisan karangan deskripsi dari pada tidak memakai gambar. 

Pelaksanaan ini sesuai standar yang telah ditentukan. 

c. Pengaman (observasi) 
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Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan kelas 

terkait bersama dengan prosesnya dalam Dewi (2008). Observasi 

dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas. Hasil observasi ini akan 

digunakan dalam refleksi penelitian sebagai dasar untuk menentukan 

tindakan sebelumnya. Peneliti dan kolabolator mengamati kegiatan 

pembelajaran di kelas dengan memfokuskan pada keaktivan siswa dalam 

pembelajaran. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan catatan 

yang dapat menggambarkan situasi kelas saat tindakan. 

d. Refleksi 

Dalam tahap ini peneliti menganalisis hasil tindakan berdasarkan hasil 

pengamatan yang tertuang dalam catatan lapangan hasil test. Peneliti dan 

kolabolator mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran dan menganalisa hasil evaluasi siswa untuk menentukan 

keberhasilan dalam siklus penelitian. Bila dalam satu siklus penelitian 

masih dikatakan belum berhasil maka penelitian akan melanjutkan pada 

tindakan selanjutnya, yaitu pada siklus selanjutnya, berdasarkan pada 

permasalahan yang dihadapi pada siklus sebelumnya. 
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Desain penelitian tindakan kelas yang telah dipaparkan tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Desain Penelitian Tindakan Kelas ( Arikunto 2006 : 16) 

 

A. Subjek dan Objek Penilitian 

Subjek penelitianini adalah siswa kelas Vb SD N 6 Gedung Air Bandar 

Lampung. Sedangkan objek penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas 

siswa pada penulisan karangan deskripsi menggunakan media gambar di 

kelas V SD Negeri Gedung Air Bandar Lampung. 
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B. Instrumen Penelitian  

Penelitian akan menggunakan catatan lapangan untuk melihat proses 

pembelajaran di kelas dan instrument test untuk mengukur kemampuan 

siwa baik sebelum diberikan tindakan dan sesudah tindakan. Per-testakan 

diberikan sebelum tindakan peneliti akan mengamati tingkat perubahan 

kemampuan siswa dan langkah-langkah dalam pemberian tugas di kelas. 

Disamping itu peneliti juga menggunakan catatanlapangan yang 

merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. Hasil 

pengamatan yang dilakukan peneliti dan kolabolator akan menjadi dasar 

peneliti terhadap keberhasilan proses pembelajaran. 

 

C. Pengumpulan Data 

  Untuk medapatkan data yang ada di lapangan, dilakukan dengan: 

1. Test  

Test dilakukan untuk melihat prestasi siswa dalam pembelajaran. Test 

dapat menunjukan tingkat keberhasilan penilaian dengan 

memperhatikan kenaikan prestasi siswa dalam memahami penulisan 

karangan deskripsi menggunakan media gambar, test dibuat peneliti 

berdasarkan tujuan yang diharapkan.  

2. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan dibuat untuk melihat proses pembelajaran yang ada 

di kelas. Catatan lapangan dapat menunjukan kelemahan-kelemahan 

selama penelitian dan dapat melihat tingjat keberhasilan peneliti dilihat 

dari keaktifan siswa. 
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D. Teknik Analisis Data 

Data yang akan dianalisis adalah catatan lapangan dan hasil test .Analisis 

deskripsi kualitatif akan dilakukan berdasarkan pada pengamatan peneliti 

dan kolabolator serta memperhatikan catatan lapangan yang ada. 

Peneliti juga akan melakukan analisis kuantitatif dengan memperhatikan 

hasil test siswa. Peneliti akan menganalisis rata-rata prestasi siswa dari 

sebelum dan sesudah tindakan. 

 

E. Indikator Keberhasilan  

Penilaian ini dakatakan berhasil bila dapat digunakan dalan upaya 

meningkatkan aktivitas pembelajaran penulisan karangan deskripsi 

menggunakan gambar yang dapat dilihat dari penguasaan siswa yaitu 

siswa menguasai 75% dari materi yang diajarkan. 

Peneliti menggunakan penelitian Acuan Patahan (PAP)yaitu dalam 

melakukan penelitian mengcu pada criteria pencapaian tujuan 

(instruksional) yang telah dirumuskan, nilai-nilai yang telah diperoleh 

siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan materi siswa 

tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan (instriksional) yang telah 

ditetapkan dalam Dewi (2008). 

 

Disamping penguasaan materi, penelitian ini juga dikatakan berhasilbila 

pada saat pembelajaran siswa menjadi aktif. Proses belajar menjadi siswa 

sentries bukanlah guru sentries, hal ini dapat dilihat dari siswa 

mengerjakan semua tugas yang diberikan siswa aktif berdiskusi dalam 
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membahas tugas di kelas dan siswa merespon pelajaran yang telah 

diterangkan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


