
1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV tahun

pelajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 13

orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Objek dalam penelitian ini adalah

penerapan strategi imagine untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam

menuliskan ide-ide.

B. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri

004 Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun waktu

penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober sampai dengan Desember 2013. Mata

pelajaran yang diteliti adalah pelajaran Bahasa Indonesia.

C. Rancangan Penelitian

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan yang

mengganggu kelancaran penelitian, maka peneliti menyusun tahapan-tahapan yang

dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: perencanaan/persiapan tindakan,

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Tahapan-tahapan tersebut dapat

digambarkan pada bagan berikut.1

1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rineka Cipta,  2007, hlm. 16
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Gambar 1: Daur Siklus PTK

1. Perencanaan/persiapan tindakan

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan Standar

Kompetensi adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara

tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, cerita dan surat. Sementara

kompetensi dasarnya adalah melengkapi bagian cerita yang hilang (rampung)

dengan menggunakan kata/kalimat yang tepat sehingga menjadi cerita yang

padu.

b. Mempersiapkan materi pembelajaran.

c. Mempersiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa

selama proses pembelajaran dengan penerapan strategi imagine.

d. Meminta teman sejawat menjadi observer, dan menjelaskan kegiatan yang

harus dilakukan observer sesuai dengan lembar observasi

Refleksi Awal Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Refleksi Pelaksanaan

Refleksi Pelaksanaan
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2. Implementasi Tindakan

a. Guru memperkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu menuliskan ide-ide

untuk melengkapi bagian cerita yang hilang.

b. Guru membaca cerita narasi yang belum lengkap

c. Guru melakukan latihan pemanasan, yaitu meminta siswa untuk menutup

mata dan membersihkan pikiran-pikiran yang dalam benak siswa untuk

berimajinasi atau menghayalkan cerita narasi yang belum lengkap yang

dibacakan guru tersebut.

d. Guru memberikan selang waktu hening dan bertanya kepada siswa, yaitu: apa

kalimat yang cocok untuk melengkapi cerasi narasi tersebut, dan apa yang

dapat kamu simpulkan dari cerita tersebut.

e. Guru mengakhiri imajinasi atau khayalan siswa dengan meminta siswa untuk

mengingat imajinasi mereka.

f. Guru meminta siswa menyusun imajinasi atau khayalan mereka dengan baik.

g. Guru meminta siswa untuk menuliskan ide-ide mereka untuk melengkapi

bagian cerita yang hilang tersebut.

h. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran.

3. Observasi

Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari

pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama

pembelajaran berlangsung, hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan

pendapat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga
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masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki

pembelajaran pada siklus II. Pengamatan ditujukan untuk melihat aktivitas guru

dan siswa selama proses pembelajaran.

4. Refleksi

Tahapan ini dicapai setelah melakukan observasi langsung. Refleksi

dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi atau analisis yang dilakukan

peneliti dengan cara berdiskusi kepada observer terhadap berbagai masalah yang

muncul di kelas. Penelitian yang diperoleh dari analisa data sebagai bentuk dari

pengaruh tindakan yang dirancang atau dari hasil pembelajaran dalam penelitian

ini, sekaligus menyusun rencana perbaikan pada siklus berikutnya.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Kuantitatif

Data kualitatif diperoleh melalui hasil pengamatan aktivitas guru dan hasil

pengamatan aktivitas siswa.

b. Data Kualitatif

Data kuantitatif penelitian ini diperoleh dari hasil tes kemampuan siswa

dalam menuliskan ide-ide.
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2. Teknik Pengumpulan Data

a. Tes Kemampuan

Tes kemampuan dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa

dalam menuliskan ide-ide, bentuk tes dilakukan adalah tes tertulis.

b. Observasi

Adapun data dalam penelitian ini adalah data tentang:

1) Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran dengan strategi

imagine diperoleh melalui lembar observasi.

2) Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan strategi

imagine diperoleh melalui lembar observasi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah

berdirinya sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, dan kurikulum yang

digunakan.

E. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas Guru

Aktivitas guru selama kegiatan belajar mengajar yang diolah dengan

menggunakan rumus: 2

P 100%
N

F
x

2 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.
43
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Tabel. 1

Kategori Aktivitas Guru3

No Interval (%) Kategori
1 76 - 100 Baik
2 56 - 75 Cukup Baik
3 40 - 55 Kurang Baik
4 < 40 Tidak Baik

2. Aktivitas Belajar Siswa

Pada lembaran observasi, setiap siswa melakukan aktivitas diberi kode 1,

sedangkan siswa yang tidak melakukan aktivitas diberi kode 0. Interval dan

kategori aktivitas siswa adalah sebagai berikut.4

Tabel 2.

Kategori Aktivitas Siswa

No Interval (%) Kategori
1 76 - 100 Tinggi
2 56 - 75 Cukup Tinggi
3 40 - 55 Kurang Tinggi
4 < 40 Tidak Tinggi

3. Kemampuan siswa dalam menuliskan ide-ide

Adapun aspek yang dinilai dari kemampuan siswa dalam menuliskan ide-

ide adalah sebagai berikut:

a. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian awal

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

b. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian tengah

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
1998. hlm.  246

4Ibid, hlm. 416
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c. Siswa dapat menuliskan ide atau gagasan untuk melengkapi bagian akhir

cerita yang hilang hingga menjadi cerita yang utuh dan lengkap.

Setelah data kemampuan terkumpul melalui tes, data tersebut diolah

dengan menggunakan rumus:

Konversi nilai : Skor Yang didapat x 100 = ………
Skor Maksimum

Skor maksimum = 90

Bobot skor per indikator: 5

a. Menuliskan ide atau gagasan di bagian awal cerita diberi skor 10 – 30

b. Menuliskan ide atau gagasan di bagian tengah cerita diberi skor 10 - 30

c. Menuliskan ide atau gagasan di bagian akhir cerita diberi skor 10 – 30

5 Safari, Penulisan Butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis Kompetensi, Jakarta:
Depdiknas, 2005, hlm. 95


