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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas (classroom 

Action Research), yaitu suatu penelitian yang dikembangkan untuk memecahkan 

masalah pembelajaran di kelas guna meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil 

belajar siswa. Ahmad Sudrajat mengemukakan bahwa. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang 

mengangkat masalah-masalah actual yang dihadapi oleh guru dikelasnya 

sendiri bukan kelas orang lain untuk kemudin dipecahkan dan dicarikan 

solusinya dengan menerapkan berbagi ragam teori teknik pembelajarayang 

relevan secara kreatif.39 

 

 Berdasarkan pandangan sudrajat di atas dapat dipahami bahwa penelitian 

tindakan kelas hakikatnya adalah upaya kreatif dari guru untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi secara actual di kelas guna meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan bagian dari penelitian 

tindakan. Jadi sebelum, membahas penelitian tindakan perlu didefenisikan terlebih 

dahulu tentang penelitian secara umum. Penelitian adalah suatu kegiatan 

penyelidikan yang dilakukan menurut model ilmiah yang sistematis untuk 

menemukan informasi ilmiah atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau 

ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala 

social. Penelitian juga bisa diartikan kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan aturan  metodologi tertentu untuk mendapatkan data atau informasi 

                                                   

 39 Ahmad Sudrajat, peneliti tindakan kelas dan propesionalisme  guru, (Jakarta : 

cakrawala, 2011) h.34 
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yang bermanfaat untuk selanjutnya. Data tersebut dianalisis untuk dicari 

kesimpulannya. 40  Kusnandar dalam Ekawarna menjelaskan bahwa PTK adalah 

“suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang lain 

(kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran di kelas”.41 

 Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dimana peneliti bersama 

dengan guru mata pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah bekerjasama dengan 

pembagian peran, yaitu peneliti sebagai pelaksanan tindakan dan guru bidang 

studi sebagai mitra yang membantu peneliti mengobservasi jalannya pelaksanaan 

tindakan. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Peneliti 

 Peneliti ini dilaksanakan di MIN 1 Kendari. Pemelihan lokasi tersebut 

didasarkan atas pertimbangan relevensi masalah penelitian, dimana ditemukan 

adanya problematika pembelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, sekolah lebih 

muda dijangkau sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. 

2. Waktu peneliti 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di 

kelas Vb MIN 1 Kendari. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender 

akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan 

proses belajar mengajar yang efektif di kelas. 

 

                                                   

 40 Dr. Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h. 42-143 

 41 Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: GP. Press, 2009), h. 5 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas Vb MIN 1 

Kendari yang jumlah siswanya adalah 25. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil belajar yang diperoleh dari 

model pembelajaran kooperatif learning pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas Vb MIN 1 Kendari pada tahun ajaran 2018/2019. 

D. Instrumen penelitian 

 Instrument penelitian sangat perlu didalam suatu penelitian karena dapat 

digunakan unuk menentukan model yang akan digunakan. Hal ini akan dibahas 

tentang pengertian instrument penelitian dan proses pembentukan instrument 

penelitian. Instrument penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun social yang diamati”.42 Dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah: 

1. Peneliti 

Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, 

penafsir data, dan pelapor hsil penelitian 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi sebagai alat ukur untuk mengetahui aktivites guru 

maupun siswa saat proses pembelajaran. 

 

 

 

                                                   

 42Sugiono,  Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, dan R DAD, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 102 
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3. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk menetapkan informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sumber 

data. 

4. Lembar kerja siswa (LKS) 

Lembar kerja yang digunakan pada penelitian ini berupa soal yang 

diberikan kepada siswa setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data siswa dan 

gambaran awal dan akhir pada saat penelitian sebagai pendukung. 

E. Factor yang diselidiki 

 Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor siswa: untuk melihat langsung atau melakukan pemantauan dengan 

memperhatikan perkembangan peningkatan kemampuan siswa dalam 

mempelajari Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif learning. 

2. Faktor guru: melihat aktifitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran mengorganisir siswa dengan menerapkan metode 

pembelajaran aktif 

3. Faktor proses pembelajaran: melihat langsung proses pembelajaran dengan 

mengunkan metode kooperatif learning  apakah suda sesuai dengan 

prosedur yang akn dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  
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F. Prosedur Penelitian 

 Prosedur PTK ini terdiri dari empat tahapan yakni perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Keempat komponen tersebut membentuk satu siklus, 

sehingga yang dimaksud dengan satu siklus disini adalah suatu putaran kegiatan 

yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Untuk lebih 

jelasnya, prosedur peneliti ini dapat divisualisasikan dalam desain peneliti dengan 

mengadaptasi model siklus PTK yang dikemukakan oleh Iskandar sebagi 

berikut:43 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 43 Suharsimi Arikunto,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara 2010), h.137 
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Berdasarkan model siklus PTK diatas dapat dipahami bahwa dalam suatu siklus 

PTK terdapat 4 (empat) tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi/pengamatan, dan terakhir refleksi. Hasil dari refleksi pada suatu siklus 

akan dituangkan dalam perencanaan pada siklus berikutnya. Adapun jumlah siklus 

PTK tidak dapat ditetapkan  lebih awal, tetapi tergantung pada keberhasilan 

pelaksanaan tindakan kelas itu sendiri. Tahapan-tahapan dari siklus PTK akan 

dijelaskan lebih mendetail sebagai berikut. 

1. Perencanaan  

 Pada tahap ini peneliti merencanakan dan menyusun Persiapan untuk 

melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia serta menyusun instrument yang 

diperlukan untuk memperoleh data. Secara detail, hal-hal yang akan dilakukan 

peneliti pada tahapan ini adalah: 

1) Menelan materi/bahan ajar yang hendak diterapkan. Pada tahap ini 

peneliti memilih masalah yang dapat menarik  minat siswa dan sesuai 

dengan karateristik model yang hendak diterapkan yaitu model 

cooperative learning. 

2) Melakukan analisis bahan ajar untuk menetapkan indicator dan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

3) Menyiapkan sumber belajar untuk bahan atau materi yang hendak 

dibahas dalam pembelajaran 

4) Menyusun scenario pembelajaran yang dituangkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
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5) Menyusun intrumen peneliti berupa lembaran observasi untuk 

kegiatan guru dan siswa 

6) Menyiapkan alat evaluasi untuk mengukur ketuntasan belajar siswa 

atau ketercapaian tujuan pembelajaran 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan (action) merupakan tahapa pererapan rencana 

peneliti. Pada tahap ini, peneliti akan bertindak sebagai guru atau pengajar di 

kelas menerapkan tindakan seperti yang dituangkan dalam perencanaan yaitu 

melakukan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model 

cooperative learning. 

 Secara detail, langka-langka pelaksanaan model cooperative learning 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

b) Setelah itu, guru membagikan tugas yang sudah disiapkan oleh 

guru 

c) Siswa diminta untuk mengerjakan tugas yang sudah di bagikan 

oleh guru secara berkelompok 

d) Kemudian, guru meminta setiap kelompok untuk 

mempersentasikan hasil tugasnya di depan kelas. 

3. Pengamatan / observasi 

 Pengamatan atau observasi adalah melakukan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindak telah mencapai sasaran. Dalam 

penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai 
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mitra peniliti, dengan menggunakan lembaran observasi yang telah disediakan. 

Kegiatan observasi dilakukan selama peneliti menerapkan tindakan pembelajaran 

dikelas. Aspek-aspek yang hendak diobservasi adalah sebagai berikut: 

a) Tindakan peneliti selama pelaksanaan pembelajaran dikelas 

b) Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

c) Respon siswa terhadap model pembelajaran cooperative learning yang 

diterapkan 

4. Refleksi  

 Refleksi merupakan tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan 

berupa keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan kekurangan-kekurangan 

yang perlu diperbaiki. Dalam kegiatan refleksi ini, peneliti bersama kolaborator 

akan melakukan diskusi terkait dengan keberhasilan dan kekurangan yang perlu 

diperbaiki untuk kemudian dituangkan dalam perencanaan tindakan penelitian 

pada siklus berikutnya. 

G.  Kriteria Keberhasilan 

 Pelaksanaan tindakan kelas ini dipandang berhasil apabila: 

a) Secara individu, jika kemampuan belajar Bahasa Indonesia siswa yang 

menjadi subjek penelitian telah mencapai ketuntasan belajar ≥ 75 dari nilai 

ideal 100 atau 75 (KKM dari sekolah). 

b) Secara klasikal, jika jumlah siswa yang telah mencapai tingkat pencapaian 

ketuntasan belajar ≥ 70 dalam penelitian ini adalah minimal 75%. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes hasil 

belajar, dokumentasi dan diskusi  

1. Observasi  

 Teknik observasi adalah “kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Pengamatan sangat 

cocok untuk merekam data kualitatif, misalnya perilaku, aktivitas dan proses 

lainnya”.44 Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa 

kelas Vb MIN 1 Kendari dengan menggunakan pedoman observasi yang telah 

disusun. Pada penelitian ini peneliti akan dibantu oleh seorang kolaborator. 

2. Tes belajar 

 Tes hasil belajar yaitu seperangkat instrument yang disusun berdasarkan 

kompetensi dasar materi ajar Bahasa Indonsia setelah menggunakan pembelajaran 

cooperative learning (Diskusi). Tes kemampuan belajar digunakan untuk 

mendapatkan data kemampuan belajar siswa kelas Vb MIN 1 Kendari dengan 

menggunakan pembelajaran cooperative learning. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, 

dimana dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, rapat, catatan harian, 

dan dll.45 Dokemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto peneliti 

beserta guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 
                                                   

44Dr. Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas…, h. 143. 
45Suharsimi Aritunkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (jakarta: Rineka 

Cipta, 2006),  h.158. 



43 
 

 

model pembelajaran Kooperatif Lerning dan nilai-nilai hasil belajar siswa serta 

RPP dan Silabus pembelajaran Bahasa Indonesia. 

4. Wawancara 

Dilaksanakan baik pada saat observasi maupun setelah penggunaan  model 

pembelajaran kooperative learning. 

I.  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar Bahasa Indonesia yang 

diajar dengan menggunakan pembelajaran cooperative learning. Analisis 

deskriktif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat 

sendiri ataupun secara kelompok. Tujuan analisis deskriktif untuk membuat 

gambaran secara sistematis data yang secara faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti.46 

1. Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini dilakukan secara kulitatif dan kuantitatif. 

Kedua teknik ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Data Kualitatif 

 Data jualitatif diperoleh dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

lembar observasi. Hasil analisisnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mengetahui peningkatan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

 

                                                   
46 Ridwan, Sunarto, pengantar STATISTIKA untuk penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis,  (Bandung:ALFABETA,2009), h.38. 
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b. Data Kuntitatif 

 Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) dapat dianalisis secara deskriptif. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif. Misalnya, 

mencari nilai rata-rata, peresentasi keberhasilan dan lain-lain. 

2. Cara Pengambilan Data 

a. Data tentang situasi pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari 

lembar observasi 

b. Data keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan diperoleh dari 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Data hasil belajar diperoleh dari hasil evaluasi 

3. Analisis Data 

 Untuk mengetahui keberhasilan siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif learning dalam penelitian ini dianalisis dengan data 

kulitatif dan kuantitatif 

a. Analisis data hasil observasi 

 Data hasil observasi yang telah diperoleh dari analisis sehingga mampu 

memberikan gambaran secara jelas tentang pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti dan guru. Aspek ang di observasi meliputi aspek kemampuan belajar 

Bahasa Indonesia dan metode pembelajaran kooperatif learning. Pernyataan 

yang diberikan siswa berupa pertanyaan positif dengan kriteria skor 4 untuk 

jawaban tinggi, 3 untuk jawaban sedang, 2 untuk jawaban rendah, dan 1 untuk 

jawaban sangat rendah. 
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b. Analisis hasil Belajar 

 Tes ini diberikan pada setiap akhir pembelajaran baik per-tes pada siklus 1 

maupun siklus 2 kemudian hasil tes tersebut mampu mengetahui sejauh mana 

peningkatan kemampuan belajar siswa antara tidak menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif learning dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif learning. 

1. Menentukan nilai rata-rata kemampuan hasil belajar Bahasa Indonesia: 

X=  

Keterangan: 

⅀ x = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N   = Jumlah seluruh siswa dalam kelas 

2. Menentukan presentase ketuntasan belajar siswa: 

100  ketuntasan =  X 100 

Keterangan: 

⅀ x = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N   = Jumlah seluruh siswa dalam kelas 

3. Menentukan peningkatan hasil belajar 

P= X100  

P  = Presentase hasil belajar 

Posrate    = Nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate  = Nilai sebelum diberkan tindakan. 
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J. Indikator Keberhasilan  

 Keberhasilan dalam penerapan model cooperative learning dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dapat dilihat dengan indikator 

berikut.Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas (PTK)  ini adalah hasil 

belajar Bahasa Indonesia. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 

75 % hasil belajar siswa kelas Vb MIN 1 Kendari telah mencapai nilai ≥ 75 yaitu 

nilai KKM yan ditentukan sekolah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


