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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Room Action 

Research) atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan 

menerapkan pembelajaran melalui penggunaan Media Buku Cerita Bergambar  

Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

membaca siswa kelas III di SDN Galu kecamatan Anggalamoare Kabupaten 

Konawe. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Galu Kecamatan Anggalamoare 

Kabupaten Konawe pada semester ganjil bulan Februari – April tahun 2019 

dengan subjek penelitian yang berjumlah 20 orang untuk semua siswa kelas III 

SDN Galu Kecamatan Anggalamoare Kabupaten Konawe 

C. Subyek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SDN Galu, sedangkan 

objek penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang 

diperoleh dari pembelajaran dalam menggunakan media buku cerita bergambar  

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

membaca siswa. 

D. Faktor yang diteliti 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian 

ini, maka ada 3 faktor yang diselidiki dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Faktor siswa yaitu melihat aktivitas belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran selama penerapan pendekatan model penggunaan media buku 

cerita bergambar berlangsung. 

2. Faktor guru yaitu melihat kemampuan guru mengelolah pembelajaran 

penggunaan media buku cerita bergambar dalam peningkatan pengetahuan 

membaca siswa 

3. Faktor hasil belajar yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode media buku cerita bergambar 

setelah mengikuti pembelajaran membaca melalui penerapan pendekatan 

model pembelajaran media buku cerita bergambar. 

E. Prosedur penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dan dilaksanakan sebanyak 

2 (dua) siklus. Sebelum pelaksanaan tindakan terlebih dahulu diberikan tes awal 

yaitu untuk melihat kemampuan awal murid mengenai metode membaca yang 

akan diajarkan guru, yaitu persiapan membaca. Setiap siklus dalam penelitian ini 

terdiri dari tahap kegiatan: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; 

(3) observasi; dan (4) refleksi. Secara rinci setiap tahap kegiatan dijelaskan 

berikut ini:
1
 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan adalah persiapan perencanaan tindakan dengan 

mengunakan metode media cerita persiapan membaca melalui penerapan 

metode media cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

                                                             
1
 Wardani. Prosedur Penelitian Tindakan. (Bandung: Upi Press. 2007), h. 18 



30 

 

a. Menyamakan persepsi antara peneliti dengan guru tentang konsep dengan 

tujuan penerapan  dalam penggunaan metode cerita. 

b. Secara kalaboratif menyusun rencana tindakan pembelajaran yang akan 

digunakan. 

c. Menentukan bahan dan media pembelajaran yang akan digunakan 

d. Menyusun rambu-rambu instrument data keberhasilan guru maupun 

instrument data keberhasilan siswa berupa: format observasi, tes, maupun 

foto pelaksanaan tindakan. 

e. Membuat jurnal penelitian. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan yaitu tahap pengimplementasikan rencana yang 

telah disusun. Kegiatan yang dilakukan adalah guru melaksanakan tindakan 

pembelajaran membaca dengan menggunakan penerapan model  buku cerita  

bergambar 

3. Pengamatan (observasi) 

Tahap observasi adalah mengamati seluruh proses tindakan dan pada saat 

selesai tindakan fokus observasi adalah aktivitas guru dan siswa. Aktivitas 

guru dapat diamati mulai pada tahap awal pembelajaran, saat pembelajaran, 

dan akhir pembelajaran. Data aktivitas guru dan siswa diperoleh dengan 

menggunakan format observasi, pedoman wawancara dan hasil pembelajaran 

4. Refleksi 

Langkah terakhir dalam prosedur penelitian tindakan ini adalah 

mengadakan refleksi (renungan terhadap hasil yang telah dicapai pada setiap 
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siklus). Refleksi dilakukan dengan mengacu pada hasil observasi selama 

proses dan pada saat selesai pembelajaran yang terdiri atas aktivitas guru 

maupun siswa. Hasil temuan dalam setiap pertemuan maupun akhir siklus, 

dimusyawarakan bersama dan menjadi simpulan sebagai dasar tindakan 

pelaksanaan siklus berikutnya 

 

Model Siklus Pelaksanaan Penelitian Kemmis dan Mc Taggart.
2
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan buku cerita  bergambar. 

Dalam melakukan observasi, peneliti  dibantu oleh seorang observer. 

                                                             
2 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian  : Suatu Pendekatan  Praktik. (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), h.16. 
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a. Tes hasil belajar yaitu seperangkat instrument yang disusun berdasarkan 

kompetensi dasar materi ajar Bahasa Indonesia setelah menerapkan 

pembelajaran buku cerita  bergambar. Tes hasil belajar digunakan untuk 

mendapatkan data hasil belajar Bahasa Indoneisa siswa kelas III SDN 

Galu Kecamatan Anggalamoare Kabupaten Konawe, dan data tentang 

refleksi diambil dengan menggunakan jurnal. 

b. Dokumentasi yaitu pengambilan data-data penting yang berhubungan 

dengan kegiatan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengungkap 

fakta selama kegiatan penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar Bahasa Indonesia yang 

diajar dengan menggunakan media buku cerita bergambar. 

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

 =  

Keterangan: 

 

Ʃxi  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

n     = Jumlah seluruh siswa dalam kelas.
3
 

 

 

 

                                                             
3Ridwan, Akdon, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika, (Bandung Alfabeta, 2008), 

h. 28. 
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2. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa: 

p =   

Keterangan: 

P = presentasi ketuntasan belajar 

Ʃfi= jumlah siswa yang tuntas belajar 

 

3. Menentukan peningkatan hasil belajar 

P= x 100 % 

Keterangan:  

P      = Peningkatan hasil belajar 

Post rate    =  Nilai sesudah diberikan tindakan 

Base rate   =  Nilai sebelum diberikan tindakan.
4
 

H. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar 

Bahasa Indonesia. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 70 %  

hasil belajar siswa kelas III telah mencapai nilai 70 yaitu nilai KKM yang 

ditentukan sekolah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

 

                                                             
4Zainal Akib dkk, Penelitian Tindakan Kelas Guru SMA, SMP dan SMK, (Jakarta: Alam 

Widya, 2001), h. 53. 
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