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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan yaitu penelitian pendidikan yang 

mengarahkan pengidentifikasian karakteristik kebutuhan praktis dari parktisi bidang 

pendidikan yaitu mengorganisasi penyelidikan reflektif ke dalam pengajaran di kelas 

(Emzir, 2008:233). Menurut Hopkin dalam Emzir, 2008:233) penelitian tindakan adalah 

suatu proses yang dirancang untuk memberdayakan semua partisipan dalam proses 

(siswa, guru, dan peserta lainnya) dengan maksud untuk meningkatkan praktik yang 

diselenggarakan di dalam pengalaman pendidikan. Menurut Arikunto (2009: 3) penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pemecahan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian yang dilakukan di kelas 

yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan supaya pembelajaran dapat berhasil 

dengan baik. Arikunto (2006:3) menjelaskan penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadin dalam sebuah kelas secara bersama. 

Sesuai dengan jenis penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model 

penelitianKemmis dan Taggart (Arikunto, 2010:16). Dalam model tersebut terdapat 

empat tahapan yang harus dilalui yaitu, menyusun rancangan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan dan refleksi. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di SDN Tulusrejo 2 berada di Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 dimulai dari 

tanggal 3 Oktober 2016. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah siswa kelas 2 semester I 

tahun ajaran 2016-2017 SDN Tulusrejo 2 Kota Malang. 

D. Jenis Tindakan 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian dengan bagan yang 

berbeda, namun secara garis besar tedapat empat tahapan yang lazim dilalui empat 

tahapan ini adalah ciri khas dari suatu PTK, yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) 

Pengamatan, (4) Refleksi. Adapun model dan penjelasam untuk masing-masing tahap 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS I Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS II 

Pengamatan Pengamatan 

HASIL 



22 
 

 

Gambar 3.1. Alur Siklus Peneitian Tindakan Kelas Model Kemmis Taggart 

(Arikunto, 2010:16) 

 

1. Pra Kegiatan 

Pada tahap ini, dilaksanakan dengan mengadakan identifiksi masalah yang sedang 

dihadapi dalam pembelajaran meningkatkan keterampilan menulis, pembelajaran 

tematik kelas 2 tema 3subtema 2pembelajaran 3. Penelitian pendahuluan diperoleh 

dengan mengadakan wawancara dengan pelaku pembelajaran yaitu guru dan siswa 

mengenai pembelajaran. Peneliti melakukan pendahuluan di SDN Tulusrejo 2. Dari 

hasil studi pendahuluan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran 

meningkatkan keterampilan menulis untuk siswa kelas II SDN Tulusrejo 2, masih 

perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, antara peneliti dengan Guru bersepakat untuk 

memberikan pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran menulis 

agar siswa mendapat nilai di atas KKM yang ditentukan yaitu dengan menggunakan 

sumber media, dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan guru kelas sebagau 

kolaborator dalam penelitian. 

Setiap siklus memiliki tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut: 

2. SIKLUS I 

a. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan dilakukan setelah mengadakan studi pendahuluan. 

Terdapat tiga langkah dalam perencanaan tindakan ini. Ketiga langkah tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1) Peneliti dan Guru melakukan analisis terhadap hasil studi 

pendahuluan yang telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa siswa 

memerlukan strategi dalam pembelajaran meningkatkan 

keterampilan menulis. 

2) Peneliti dan Guru bersama-sama merumuskan pembelajaran yang 

tepat untuk pembelajaran menulis  dan bersepakat untuk 

menggunakan media lingkungan sekolah untuk mengatasi hambatan-

hambatan pada pembelajaran meningkatkan keterampilan menulis. 

3) Peneliti bersama dengan guru menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) beserta materi pembelajaran, sumber belajar, 

media. 

Langkah-langkah pembelajaran adalah : 

1. Guru menjelaskan materi tentang menulis cerita pendek 

2. Guru membacakan contoh cerita pendek 

3. Guru membagi kelompok menjadi 5 kelompok, dibentuk kelompok agar lebih 

mudah dalam mengkondisikan siswa di luar kelas 

4. Setelah penjelasan di dalam kelas selesai guru mengarahkan siswa untuk belajar 

di luar kelas selama 30 menit 

5. Siswa diminta keluar kelas untuk mengamati di lingkungan sekolah kegiatan apa 

saja yang ada di lingkungan sekolah 

6. Siswa diminta membuat cerita pendek tentang kegiatan apa saja yang di amati di 

luar kelas 

7. Setelah pembelajaran di luar kelas selesai siswa diminta masuk ke kelas kembali 

8. Setiap siswa membacakan hasil cerita pendeknya di depan kelas 
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9. Siswa menuliskan hal-hal yang telah mereka pelajari,kesulitan yang mereka 

alami,serta hal apa yang ingin mereka pelajari lebih lanjut 

10. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

11. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

b. Pelaksanaan penggunaan lingkungan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada semester 2. Pada pelaksanaan 

tindakan ini peneliti membagi ke dalam tiga tahap dalam pembelajaran 

meningkatkan keterampilan menulis yaitu kegiatan pendahuluan, Guru 

memberikan pengantar singkat tentang teknik pembelajaran menulis, guru 

membagi kelompok, guru membagi selembar kertas. Selanjutnya yaitu inti, siswa 

diminta keluar keluar selama 45 menit, menulis apa saja yang dilihat di 

lingkungan sekolah. Dengan cara menulis apa yang dilihat siswa maka dapat 

menumbuhkan keterampilan siswa untuk menulis, karena siswa kelas 2 minat 

untuk menulis kurang sehingga dengan media lingkungan sekolah tersebut bisa 

menumbuhkan keterampilan menulis.Melalui pengamatan secara langsung siswa 

dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan, ide, mengembangkan daya 

pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. Sebagai upaya untuk meningkatkan 

keterampilan menulis, guru harus menerapkan pengetahuan mengenai teknik 

dalam mengajar seperti teknik objek langsung guna mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk keseluruhan kegiatan tercantum 

dalam RPP telah dilaksanakan dengan baik. 

c. Observasi  
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Tahapan ini berjalan seiring dengan kegiatan pelaksanaan tindakan berupa 

data kualitatif yang dilakukan oleh guru kelas untuk mengamati proses belajar 

siswa seperti keaktifan atau antusias siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran. 

d. Refleksi dan Evaluasi 

Refleksi dan evaluasi adalah tahapan akhir. Akan tetapi jika dalam tahapan ini, 

permasalahan yang menjadi objek penelitian belum terpecahkan atau belum 

mendapat hasil yang sesuai dengan target, maka yang dilakukan adalah 

melanjutkan ke siklus berikutnya sampai tujuan penelitian ini tercapai yaitu 

ketuntasan klasikal siswa mencapai 75%. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik  

wawancara, observasi, dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan sebelum dan setelah tindakan 

dilaksanakan. Wawancara ini dilaksanakan dengan guru kelas dan siswa. Bagi guru, 

peneliti menggunakan wawancara semitersruktur, dalam hal ini peneliti mula-mula 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah tersruktur, kemudian satu persatu 

diperdalam dalam menorek pertanyaan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang 

diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam. 

Bagi siswa peneliti menggunakan wawancara tak tersruktur tentang kesan-kesan 

siswa yang semua sangat bermanfaat untuk perbaikan proses pembelajaran 

berikutnya. 

b) Observasi  
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Data yang diperoleh melalui teknik observasi ini adalah dengan mengamati 

karakter siswa pada setiap siklus, karena di kelas II masih banyak siswa-siswi yang 

malas untuk menulis dan sering bergurau dengan teman-temannya sehingga guru 

harus bisa menarik perhatian dan mencari cara agar antusias menulis di kelas II 

bertambah banyak, dan nantinya akan digunakan untuk perbaikan dalam setiap siklus. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun instrumen-

instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi Proses Belajar Siswa 

Lembar observasi proses belajar siswa digunakan untuk mengetahui perbandingan 

minat belajar siswa sebelum menggunakan sumber media dan setelah menggunakan. 

Indikator yang diukur yaitu (1) perhatian, (2) keaktifan bertanya, (3) menjawab 

pertanyaan, (4) mencatat materi. 

2. Lembar Penilaian Hasil Menulis 

Lembar penilaian hasil menulis digunakan untuk menilai indikator yang harus 

dicapai.  

3. Lembar Observasi Guru 

Lembar observasi guru digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

mengajar siswa 

4. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa ini digunakan untuk siswa dalam menulis setelah siswa 

menggunakan sumber media. 

5. Lembar Mengukur Keterampilan Menulis 
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PENILAIAN PENULISAN CERITA PENDEK 

 

NAMA SISWA  : 

KELAS, NO ABSEN  : 

TANGGAL PENILAIAN : 

 

Tabel 3.1 Model Penilaian Menulis dengan Pembobotan masing-masing 

Unsur menurut Halim (Nurgiyantoro, 2009:306) 

 

No Unsur yang Dinilai Skor Maksimum Skor 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 35  

2 Organisasi isi 25  

3 Tata bahasa (tata bahasa dan pola 

kalimat) 

20  

4 Gaya (pilihan struktur dan 

kosakata) 

10  

5 Ejaan, tanda baca 10  

 Total Skor 100  

 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Penggunaan Sumber Media  

Untuk mengetahui proses pembelajaran dan penggunaan media lingkungan 

kontekstual sekolah dilakukan analisis deskriptif terhadap hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh observer menggunakan pedoman berupa observasi selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Hasil belajar 

Analisis data dilakukan berdasarkan prresentase pencapaian sesuai dengan KKM 

yang sudah ditentukan yaitu berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan 

pembeljaran menulis dengan menggunakan media lingkungan kontekstual sekola. 
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Peserta didik dianggap telah mencapai ketuntasan hasil belajar individu jika telah 

mencapai nilai diatas KKM yang ditentukan sekolah yaitu 70 sedangkan ketuntasan 

klasikal yaitu 75% dari peserta didik yang tuntas. 

Setelah siswa menulis pada siklus I dan II maka akan diperoleh skor dari masing-

masing siswa, selanjutnya aalah membandingkan nilai tersebut, maka dapat diketahui 

terjadi peningktan hasil belajar siswa pada materi menulis. 

      (Ardhana, dalam Muslich, 2011:162) 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Taraf Penguasaan Kemampuan 

(dalam %) 

Katagori Ketuntasan 

≥ 75 Tuntas 

≤ 75 Belum Tuntas 

Hasil presentase kemampuan siswa adalah jumlah indikator yang dilakukan siswa sesuai 

pedoman penilaian kemampuan menulis siswa, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dan 

dikalikan 100%. 

Pada tahap penyimpulan, untuk mengetahui presentase subjek yang mencapai ketuntasan 

belajar digunakan rumus: 

N = 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎
X 100 

𝑃 =
∑ T

∑ n 
X 100 
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Keterangan : 

P = presentase ketuntasan 

∑T = Jumlah siswa yang tuntas 

∑n = jumlah siswa 

Kriteria keberhasilan perolehan kemampuan kognitif dalam belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.2 Penguasaan Kemampuan Menulis Siswa 

Presentase Ketuntasan Belajar(%) Kualifikasi 

80%-100% Sangat baik 

50%-79% Baik  

0%-49% Kurang  

 

Keterangan : 

Presentase dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa, yaitu: 

1. Apabila hasil presentase menunjukkan 80% atau lebih maka siswa sudah dikatakan 

mampu, serta pembelajaran yang digunakan dapat berhasil. 

2. Apabila hasil presentase menunjukkan kurang dari 80% atau lebih dari 50% maka 

siswa dikatakan cukup, serta pembelajaran yang digunakan dapat dinyatakan kurang 

berhasil. 

3. Apabila hasil presentase menunjukkan kurang dari 50% maka siswa dapat dikatakan 

tidak mampu, serta pembelajaran yang digunakan dapat dinyatakan tidak berhasil. 


