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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa 

kelas III Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau Jambu, yang berjumlah 29 orang 

siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Sedangkan 

objek penelitian ini adalah penerapan media kartu kata untuk meningkatkan 

aktivitas siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

011 Pulau Jambu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar  khususnya kelas 

III. Mata pelajaran yang diteliti adalah Bahasa Indonesia. Waktu penelitian 

pada bulan Februari – April 2018 (Semester Genap). 

C. Rancangan Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

penelitian tindakan kelas dilakuan agar terjadi perubahan mengajar kearah 

yang lebih baik dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Secara garis 

besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui empat tahap yaitu: 

perencaan, pelaksaan, pengamatan dan refleksi. Ada pun siklus PTK adalah 

sebagai berikut: 
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   Gambar : Alur Penelitian Tindakan Kelas.
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Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Pada siklus pertama dalam penelitian ini, penelitian akan 

mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran, 

yaitu:   

a. Silabus yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan media kartu kata berpaku, alokasi waktu, 

sumber belajar dan penilaian. 

Perencanaan  

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan  

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi  Pelaksanaan  

Refleksi  Pelaksanaan  

? 



29 

 

 

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian.  

c. Membuat media kartu kata. 

d. Menyusun soal setiap siklus untuk mengetahui aktivitas belajar 

siswa. 

e. Meminta kesedian guru kelas menjadi observer. 

2. Implementasi 

1) Pembukaan 

a. Guru menggawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, 

menyampaikan apersepsi, indikator, dan tujuan pemebelajaran 

serta memotivasi siswa. 

b. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, memeriksa 

kehadiran. 

c. Guru memeriksa kesiapan siswa dan mengajak bernyanyi 

d. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Menjelaskan langkah-langkah media kartu kata. 

2) Kegiatan Inti 

a.  Eksplorasi 

a) Guru mendemontrasikan/menyajikan materi pelajaran  

b) Guru membagikan kartu kata  
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c) Guru memberikan contoh membaca kartu yang telah 

dibagikan 

d) Guru meminta siswa memilih dua kata dari kartunya 

e) Guru meminta siswa untuk membuat kalimat yang logis 

dari kartu  kata yang telah dipilih siswa  

f) Guru meminta siswa membacakan kalimat yang sudah 

di buat 

b. Elaborasi 

a) Guru meminta siswa dari masing-masing kelompok 

kemudian mengumumkan pada kelas, bahwa orang  ini 

akan menyampaikan ceritanya dengan dua kata yang 

dipilih 

b) Guru meminta siswa untuk membalikkan badan setelah 

semuanya mengungkapkan ceritanya 

c) Guru dan siswa di dalam kelas memilih siapa yang 

terbaik pertama, kedua, ketiga, dan keempat 

c.   Konfirmasi  

a) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. 

b) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 
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3) Penutup 

a) Guru mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah   

dipelajari dengan mengadakan evaluasi di kelas 

b) Guru memberi penghargaan hasil belajar individual dan 

kelompok 

c) Guru melakukan tindak lanju 

d) Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

Pelaksanaan pembelajaran tindakan pada siklus-siklus berikutnya 

dapat berupa kegiatan yang sama dengan kegiatan sebelumnya, akan tetapi 

pada umumnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua, 

ketiga dan seterusnya mempunyai tambahan perbaikan dari pelaksanan 

siklus terdahulu yang merupakan hasil refleksi dari siklus sebelumnya. 

3. Observasi 

Observasi mencakup prosedur pengumpulan data tentang proses dan 

hasil implementasi tindakan yang dilakukan.
35

 Observasi menggunakan 

lembaran observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Refleksi 

Data yang diperoleh dari tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Apakah kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa atau tidak. Jika keaktifan belajar siswa masih belum 

menunjkkan peningkatan, maka hasil observasi dianalisis untuk mengetahui 
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di mana letak kekurangan dan kelemahan guru dalam proses pembelajaran 

untuk dilakukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data tentang aktivitas guru dan siswa serta data 

tentang aktivitas belajar siswa dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: 

1.  Teknik Observasi, digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dengan penggunaan media kartu kata untuk 

setiap kali pertemuan. 

2. Teknik wawancara  

3. Teknik Dokumentasi, untuk memperoleh data tentang profil sekolah, 

keadaan guru, keadaan siswa,sarana dan prasarana, serta kurikulum 

yang digunakan. 

E.   Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskiptif kualitatif dengan persentase. Yang bertujuan untuk 

menngambarkan data tentang aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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1. Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

Setelah data dikumpulkan melalui observasi data tersebut diolah 

dengan menggunakan rumus persentase,
36

 yaitu sebagai berikut: 

  
  
      

Keterangan: 

P  = Angka persentase aktivitas guru dan siswa 

F  = Frekuensi aktivitas guru 

N  = Jumlah indikator 

100% = Bilangan tetap 

Keberhasilan guru dan siswa dengan penerapan strategi diskusi stix 

dikatakan berhasil apabila mencapai interval 85-100% dengan kategori baik, 

hal ini sesuai dengan kategori sebagai berikut: 

KATEGORI AKTIVITAS GURU DAN SISWA 

No Interval (%) Kategori 

1. 85-100 Baik 

2. 71 - 84 Cukup 

3. 65 - 70 Kurang 

4. Kurang dari 65 Tidak Baik 

Modifikasi Tim Pustaka Yustisia. 
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2. Aktivitas Belajar Siswa 

Pada lembar observasi, setiap siswa melakukan aktivitas diberi 

kode “√”, sedangkan siswa yang tidak melakukan aktivitas dikosongkan. 

Interval dan kategori aktivitas belajar siswa adalah sebagai berikut.
37

 

KATEGORI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

No Interval (%) Kategori 

1. 76-100 Tinggi 

2. 56 - 75 Cukup Tinggi 

3. 40 - 55 Kurang Tinggi 

4. Kurang dari 65 Tidak Tinggi 
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