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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (action research in

classroom) yaitu meneliti tentang peningkatan minat belajar melalui penerapan model

pembelajaran Group Investigation. Dalam hal ini adalah melakukan tindakan-

tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan cara membaca murid.

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu peneliti berupaya meningkatkan kemampuan

membaca permulaan murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi

melalui penggunaan kartu kata

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada murid RA Khadijah Desa Nario Indah

Kecamatan Wawotobi. Waktu penelitian dilaksanakan pada Juni sampai Agustus

2011. Adapun jadwal pelaksanaan peningkatan kemampuan membaca permulaan

sebagai berikut :

1. Melakukan test awal kemampuan membaca permulaan

Sebelum dilakukan test, guru memberikan kartu kata dan diajarkan kepada

murid. Setelah proses belajar mengajar selesai, guru melakukan evaluasi kepada

murid dengan memberikan tes kemampuan membaca. Dari hasil tes ini, guru

melakukan interpretasi terhadap kemampuan membaca yang diperoleh murid.

Hasilnya dijadikan bahan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah selesai
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dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain memperbaiki atau merevisi kartu

kata, menyempurnakan fase-fase pengajaran langsung yang belum sempurna serta

memberikan latihan membaca terhadap murid yang belum memperoleh standar

kemampuan membaca yang diharapkan.

2. Siklus I

Bila hasil dari kemampuan membaca murid pada pemberian tindakan yang

diberikan belum mencapai standar yang dipersyaratkan yaitu 75% pada test awal

kemampuan membaca, maka guru selanjutnya menuju pada tindakan yaitu siklus

pertama (I) dengan membuat lagi sejumlah kartu kata kemudian mengajarkannya

kembali kepada murid. Setelah itu, dilakukan tes kemampuan membaca.

3. Siklus II

Jika pada proses siklus pertama belum tercapai juga sesuai standar

kemampuan membaca yang dipersyaratkan, maka dilanjutkan lagi pada siklus

kedua sampai batas kriteria yang dipersyaratkan tercapai yaitu 75%.

C. Faktor yang Diteliti

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, ada beberapa faktor

yang ingin diteliti, faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor murid yaitu untuk melihat kemampuan membaca permulaan murid.

2. Faktor guru yaitu untuk melihat bagaimana guru dalam melaksanakan

peningkatan kemampuan membaca permulaan murid melalui penggunaan kartu

kata.
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D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terbagi dalam beberapa siklus, tiap siklus

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai seperti apa yang telah didesain

dalam faktor yang diselidiki. Untuk dapat mengetahui kemampuan membaca murid

sebelum diberikan tindakan, terlebih dahulu diberikan tes awal sebagai bahan acuan

pada pembentukan kelompok dan untuk melihat peningkatan minat belajar.

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi awal maka pelaksanaan penelitian ini

mengikuti prosedur berikut : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi

dan evaluasi, dan (4) refleksi. Secara rinci prosedur penelitian ini dijabarkan sebagai

berikut :

a. Perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu;

1) Membuat skenario pembelajaran/SKH

2) Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar

di kelas ketika penerapan model pembelajaran dilaksanakan.

3) Mendesain alat evaluasi untuk melihat penggunaan kartu kata, apakah telah di

kuasai oleh murid.

b. Pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan tahap ini yaitu melaksanakan

skenario pembelajaaran/SKH yang telah dibuat.

c. Observasi dan evaluasi, pada tahap ini dilaksanakan observasi pelaksanaan

tindakan dan evaluasi.

d. Refleksi, hasil yang telah diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi

dikumpulkan serta dianalisis. Dalam tahap ini kelemahan atau kekurangan-
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Permasalahan
Pelaksanaan
tindakan I

Refleksi I

Permasalahan

Belum
Terselesaikan Siklus selanjutnya

Terselesaikan

Terselesaikan

kekurangan yang terjadi pada siklus pertama akan diperbaiki pada siklus kedua

dan selanjutnya.

Skema 3.1. Desain Rencana Pelaksanaan Tindakan

Siklus I

Siklus II

(Nasution, 2009:9)

Alternative pemecahan
(Rencana tindakan I)

Observasi
(Monitoring)Analisis Data I

Pelaksanaan
Tindakan II

Alternative pemecahan
(Rencana tindakan II)

Observasi
(Monitoring)

Analisis
Data II

Refleksi II
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E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung

terhadap kemampuan murid kelas RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan

Wawotobi dalam membaca.

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara

langsung dengan guru untuk mendapatkan informasi peningkatan kemampuan

membaca permulaan bagi murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan

Wawotobi.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengcopy

laporan yang telah dipublikasikan oleh pihak RA Khadijah Desa Nario Indah

yang dianggap ada relevansinya dengan penelitian ini.

F. Tehnik Analisis Data

Kemampuan membaca permulaan murid RA Khadijah Desa Nario Indah

Kecamatan Wawotobi dianalisis berdasarkan indikator kemampuan anak

(kompetensi) dalam memahami teks pendek, menyimpulkan isi teks pendek,

menjelaskan isi bacaan serta menjawab seluruh pertanyaan dengan benar.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan mengacu pada kurikulum kelas II SD sebagai berikut :

1. Memahami teks pendek dengan membaca lancar.
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2. Menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) yang dibaca dengan membaca

lancar.

3. Menjelaskan isi bacaan anak yang dibaca.

4. Menjawab seluruh pertanyaan dengan benar.


