
 

BAB III 

PELAKSANAAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Perumnas Way Halim 

Semester Genap tahun ajaran 2010 – 2011. Penelitian  dilakukan pada bulan 

November 2010 sampai dengan Januari 2011. Kelas 1 tersebut terdiri dari 20 siswa, 

yaitu 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian 

bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi dan kejadian 

(Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, 1983: 55). Metode deskriptif juga 

melukiskan atau menggambarkan secara sistematik, fakta atau karakteristik populasi 

tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan (action 

research) karena bertujuan untuk memperoleh penemuan yang signifikan secara 

operasional sehingga dapat digunakan ketika kebijakan dilaksanakan. 

 

3.3 Desain Penelitian 

Menurut Nasutiom (2006: 23) desain penelitian merupakan rencana tentang 

cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis 

serta serasi dengan tujuan penelitian itu. Model penelitian pada penelitian ini 

merujuk pada proses pelaksanaan penelitian yang dikemukakan oleh Arikunto (2007: 

16-19), yang meliputi menyusun rancangan tindakan (planning), pelaksanaan 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

 



 

 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan model pembelajaran tematik dengan menggunakan media 

gambar direncanakan beberapa kegiatan, yaitu : 

1) Pembuatan persiapan pembelajaran tematik dengan menggunakan media 

gambar pada kelas 1 SD. 

2) Menyiapkan / menyusun lembar observasi 

3) Identifikasi permasalahan dalam pembelajaran tematik. Kegiatan ini 

dilakukan agar mengetahui permasalahan apa yang akan dihadapi oleh siswa 

dan dapat menentukan cara menyelesaikan masalah tersebut. 

4) Menentukan cara atau metode dalam melaksanakan pembelajaran tematik. 

5) Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun serangkaian kegiatan secara menyeluruh 

berupa siklus tindakan kelas. 

b. Tindakan dan observasi I 

1) Kegiatan awal 

Pretes : Guru bertanya kepada siswa, pertanyaannya adalah ”Bagaimana cara 

mencuci tangan dengan baik?. Tahap selanjutnya guru memberikan contoh 

gambar cara mencuci tangan dengan baik dan memberi penjelasan. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menampilkan gambar-gambar alat indera seperti gambar tangan, mata, 

mulut, hidung, telinga, kaki. 

b) Siswa diberi waktu untuk memperhatikan gambar dan menjelaskan isi 

gambar tersebut. 

c) Guru memberikan penjelasan bahwa tentang kegunaan masing-masing panca 

indera. 

3) Kegiatan Akhir 

Pemberian postes berupa tugas kepada masing-masing siswa untuk menjelaskan 

kegunaan daripada panca indera dalam kehidupan sehari-hari. 



 

 

c. Refleksi I 

Dalam kegiatan refleksi ini, peneliti melakukan analisis untuk melihat kendala 

yang dialami siswa dalam pembelajaran tersebut, dan mencari solusi bagaimana 

cara yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. Yang terpenting,  dalam 

refleksi ini peneliti melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, 

apakah telah sesuai dengan rancangan skenario yang telah dibuat. Jika ternyata 

belum sesuai dengan yang diharapkan maka perlu adanya rancangan ulang 

berupa perbaikan, modifikasi dan atau jika dirasakan sangat perlu, maka akan 

disusun skenario baru untuk melakukan siklus berikutnya. 

 

2. Sikulus II 

Putaran kedua atau siklus II dilakukan apabila apa yang dilakukan pada putaran 

pertama belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tahap Refleksi/Siklus II 

meliputi : 

a. Perencanaan (Planning) 

1) Hasil refleksi dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya perbaikan 

untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya. 

2) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran 

3) Merancang perbaikan II berdasarkan refleksi siklus I 

b. Tindakan (Action) 

1) Melakukan analisis pemecahan masalah 

2) Melaksanakan tindakan perbaikan II dengan memaksimalkan penerapan 

model pembelajaran interaktif dengan media gambar. 

c. Mengamati (observation) 

1) Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran 

interaktif dengan media gambar. 

2) Mencatat perubahan yang terjadi 

3) Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat pembelajaran 

dan memberikan balikan. 



 

 

d. Refleksi (Reflection) 

1) Merefleksi proses pembelajaran interaktif dengan media gambar 

2) Merefleksi hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 

interaktif dengan media gambar. 

3) Menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian 

Apabila hasil prestasi siswa belum sesuai maka dapat dilakukan siklus III dan 

seterusnya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam hal ini menggunakan 

observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan dengan menggunakan 

pedoman instrument pengamatan.  

b. Metode Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan untuk memperoleh data awal tentang aktivitas dan hasil 

belajar siswa mata pelajaran tematik pada siswa kelas 1 SDN 03 Perumnas 

Way Halim semester genap tahun pelajaran 2010-2011.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (1998: 151), instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini 

digunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan pedoman 

wawancara. 



 

 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul 

dan akan diamati. Lembar observasi yang dibuat oleh peneliti dengan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi 

struktur, yaitu mula-mula peneliti menginterview menggunakan sederetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut satu persatu diperdalam guna mengorek keterangan lebih . 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil jika banyaknya siswa tuntas 

sekurang-kurangnya 85%. 

 



 

 

 


