
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Karakteristik dari

penelitian ini merupakan tindakan (aksi) tertentu untuk melihat sejauh mana proses

pembelajaran dengan menggunakan Model Kontextual terhadap Kemampuan

membaca siswa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di MIS Wawotobi Kecamatan Wawotobi

Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara pada semester Ganjil Tahun Pelajaran

2011/2012 dalam kurun waktu 2 bulan, yakni bulan September s/d Oktober 2011.

Siswa yang menjadi sasaran penelitian ini berjumlah 21 siswa terdiri dari 9 orang

siswa putra dan sebanyak 11 orang siswa putri.

C. Faktor yang diselidiki

Untuk lebih memudahkan dlaam pemecahan masalah, ada beberapa faktor yang

akan diselidiki antara lain :

1. Faktor siswa, yaitu; akan dilakukan pemantauan dengan memperhatikan

perkembangan Kemampuan membaca siswa dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia dengan menggunakan pembelajaran Partisipatif.

2. Faktor guru, yaitu; akan dilakukan pemantauan dan memperhatikan guru dalam

menyajikan materi pelajaran dalam menerapkan model pembelajaran



3. Faktor sumber pelajaran, yaitu; dengan melihat sumber atau bahan pelajaran yang

digunakan apakah sudah sesuai dengan tujuan, Relevansi materi yang hendak

dicapai dalam pembelajaran Partisipatif.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

pelaksanaannya sebanyak dengan menggunakan pola siklus, dimana setiap siklus

membutuhkan 3 kali pertemuan dan tingkat penyelesaian penelitian tergantung pada

sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran yang disesuaikan dengan

standar penilaian. Sebelum pelaksanaan tindakan terlebuhd ahulu diberikan tes awal

yaitu utnuk melihat kemampuan awal siswa mengenai materi pelajaran yang akan

diajarkan oleh guru. “Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan:

1) perencanaan; 2) pelaksanaan tindakan; 3) observasi dan evaluasi, serta 4) refleksi.42

secara rinci setiap tahapan kegiatan dijelaskan berikut ini :

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (i) membuat skenario

pembelajaran, (ii) membuat lembar observasi, (iii) membuat alat bantu

pembelajaran, (iv) membuat alat evaluasi, dan (v) menyiapkan jurnal untuk

refleksi diri.

2. Pelaksanaan tindahakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario

pembelajaran, yaitu 3 (tiga) kelai pertemuan untuk setiap siklus

3. Observasi dan evaluasi



Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti melakukan pengamatan pada saat

pelaksanaan tindakan, yaitu melihat apakah pelaksanaan tindakan sesuai skenario

pembelajaran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi, yaitu utnuk melihat

keberhasilan pelaksanaan tindakan.

4. Refleksi

Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi,

didiskusikan dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus dan

akan diperbaiki pada perencanaan siklus berikutnya.

Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut

dapat dilihat pada rancangan berikut ini43.
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E. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data adalah siswa kelas V MIS Wawotobi. Data dalam penelitian ini

terdiri atas Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dan adapun Tehnik pengumpulan data

yaitu Data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data kuantitaif dan data

kualitatif. Data kuantitaif diambil dengan menggunakan tes Kemampuan membaca,

sedangkan data kualitatif diambil dengan menggunakan lembar observasi dan jurnal

refleksi diri.

Tehnik pengumpulan data yaitu data tentang pelaksanaan pembelajaran

partisipatif diperoleh melalui lembar observasi, sedangkan data tentang Kemampuan

membaca siswa diperoleh melalui tes Kemampuan membaca siswa.

F. Tehnik Analisa Data

Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), ada dua jenis data yang dapat

dikumpulkan penelitia,

1. Data kuantitatif, (nilai kemampuan membaca) yang dapat dianalisis secara
deskriktif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriktif.
Misalnya, mencari nilai rerata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain.

2. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi
gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman tefhadap suatu mata
pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru
(afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias, dalam belajar,
kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat dianalisis secara
kualitatif44.

B. Indikator Kinerja

Sebagai standar keberhasilan penelitian ini adalah meningkatkan Kemampuan

Membaca siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIS Wawotobi Kecamatan

Wawotobi Kabupaten Konawe. Yaitu jika pemahaman siswa terhadap Membaca bacaan



materi yang disajikan yakni 85%, maka siswa telah dinatakan mencapai ketuntasan belajar

secara klasikal dan dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar secara perorangan apabila

siswa telah mendapatkan nilai 7,5 keatas45.


