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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). PTK atau yang biasa dikenal dengan classroom action 

research merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru 

yang dilakukan oleh siswa. Dengan demikian, PTK dapat didefinisikan sebagai 

bentuk penelaahan penelitian yang sifatnya reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu yang diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran di 

kelas.  

Penelitian tindakan kelas berawal dari adanya masalah dalam 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

siklus, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus ini 

dilaksanakan sampai hasil belajar siswa meningkat sesuai dengan harapan guru. 

Sifat pelaksanaan siklus ini berulang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. 

Siklus yang dilaksanakan paling sedikit dua siklus. Siklus ini bisa dihentikan jika 

masalah yang muncul sudah teratasi.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan bentuk penelitian yang bersifat reflektif dan bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas, mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan guru dalam mengatasi permasalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas, serta memberikan pengalaman 

mengenai pembelajaran reflektif kepada siswa dan guru.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan 

kelas, penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 
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Taggart, yaitu berbentuk spiral dari siklus satu ke siklus berikutnya. Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang 

sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan tersebut dapat dilihat 

pada bagan berikut.  
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Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2014: 16) 
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B. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X MIA 6 SMA Negeri 11 Bandung pada 

bulan Maret hingga Mei. Berikut pemaparan setting penelitian ini. 

1. Lokasi Penelitian 

Sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian adalah SMAN 11 Bandung 

yang lokasinya terletak di Jalan Kembar Baru Nomor 23 Bandung 40253. 

Lingkungan sekolah berada di kawasan perumahan sehingga suasana di sekolah 

cukup kondusif. Tempat parkir pun berada di luar lingkungan sekolah sehingga 

tidak bising oleh suara kendaraan. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah pun 

cukup memadai. Sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata sehingga keadaan 

sekolahnya bersih dan hijau. Hal ini membuat siswa menjadi nyaman untuk 

belajar. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2014 sampai dengan 

Mei 2014 sesuai dengan siklus yang dibutuhkan. Waktu penelitian disesuaikan 

dengan jadwal pelajaran bahasa Indonesia di kelas X MIA 6  SMAN 11 Bandung. 

Adapun rincian jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

Kegiatan Mar-14 Apr-14 Mei-14 Jun-14 Jul-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observasi 

Awal                                         

Penyusunan 

Instrumen 

Penelitian                                         

Pelaksanaan                                         
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Penelitian 

Analisis 

Data                                         

Penyusunan 

Laporan 

Penelitian                                         

Pelaporan                                         

C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini lebih memusatkan kajiannya pada peningkatan kemampuan 

siswa kelas X MIA 6 SMAN 11 Bandung dalam menulis teks eksposisi. Kelas X 

MIA 6 berjumlah 40 siswa dengan rincian 19 siswa putra dan 21 siswa putri. Hal 

yang melatarbelakangi penelitian ini adalah hasil penelitian awal yang 

menunjukkan bahwa siswa kelas X MIA 6 mengalami kesulitan dalam 

menuangkan argumen ketika menulis teks eksposisi. Selain itu, siswa cenderung 

tidak produktif untuk menulis karena sulit untuk mengembangkan ide dan malas 

untuk mencari atau memanfaatkan sumber yang ada untuk menulis. Pengamatan 

hasil tulisan siswa pun menunjukkan bahwa siswa masih sering melakukan 

kesalahan ejaan dan tanda baca. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model 

pembelajaran proyek sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

memproduksi teks eksposisi. Model ini akan memacu kemampuan siswa untuk 

menulis lebih baik agar dapat dikomunikasikan.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatoris dengan guru 

tetap sekolah yang kelasnya menjadi objek penelitian tindakan kelas. Berikut 

pemaparan prosedur penelitian ini. 
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1. Studi Pendahuluan 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

studi pendahuluan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber permasalahan 

yang dihadapi siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia terutama 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi. Untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru bahasa 

Indonesia SMAN 11 Bandung, yaitu Ibu Anggie Anggraini, S.Pd. dan 

memberikan angket kepada 40 orang siswa kelas X MIA 6.  

Hasil wawancara dengan guru bidang studi menunjukkan bahwa 

keterampilan menulis dianggap sebagai keterampilan yang sulit dipahami siswa. 

Siswa cenderung malas atau enggan menulis. Mereka beralasan bahwa saat 

menulis, mereka sulit menemukan ide. Setelah ide ditemukan pun, mereka masih 

mengalami kesulitan untuk mengembangkan ide menjadi teks. Kesulitan tersebut 

disebabkan oleh kompleksnya kegiatan menulis, yaitu menata dan mengorganisasi 

ide menjadi tulisan disertai dengan kaidah bahasa yang tepat. Dalam pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi, siswa kesulitan untuk memaparkan argumen dan 

menggunakan kaidah ejaan serta tanda baca yang benar. Argumen yang disajikan 

terkadang belum disertai fakta-fakta pendukung, tidak jarang terjadi dualisme 

argumen yang membuat teks tidak ideal. Selain itu, kemampuan tata tulis siswa 

juga masih belum baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, 

terungkap bahwa kemampuan mereka dalam memproduksi teks eksposisi secara 

tertulis masih belum memuaskan. Hal ini senada dengan hasil angket yang 

diberikan kepada siswa. Menurut mereka, terdapat beberapa kerumitan dalam 

memproduksi teks eksposisi. Kerumitan ini terjadi ketika mereka akan 

menjelaskan argumen mereka tentang permasalahan yang diangkat. 
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2. Perencanaan Tindakan 

Peneliti melakukan perencanaan tindakan sebagai persiapan sebelum 

melakukan penelitian. Ketika menyusun perencanaan tindakan, peneliti harus 

melakukan penelitian untuk mengidentifikasi semua hal yang menyangkut 

permasalahan pembelajaran memproduksi teks eksposisi. Tahapan dalam 

perencanaan tindakan adalah meneliti kelas untuk menentukan dan merumuskan 

masalah penelitian, menentukan tindakan, menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta 

menentukan waktu penelitian. Uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Peneliti mengamati kelas yang memiliki masalah dalam memproduksi teks 

eksposisi. 

b) Dalam melakukan tindakan ini, peneliti akan menggunakan model 

pembelajaran proyek agar kemampuan siswa dalam memproduksi teks 

eksposisi meningkat. 

c) Peneliti membuat dan merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

tindakan dalam penelitian. 

d) Masalah yang diteliti adalah kemampuan siswa dalam pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi. Peneliti melakukan observasi dengan 

menentukan beberapa aspek pengamatan, yaitu perhatian siswa saat peneliti 

menerangkan tentang memproduksi teks eksposisi, partisipasi siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran tentang memproduksi teks eksposisi yang 

ditugaskan peneliti, semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

serta kemampuan siswa dalam memproduksi teks eksposisi. 

e) Penelitian yang akan dilakukan disesuaikan dengan jadwal matapelajaran 

bahasa Indonesia yang ada di sekolah tersebut. 
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3. Pelaksanaan Tindakan  

Setelah tahap perencanaan, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun sebelumnya dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai 

perancang RPP dan sebagai praktisi. Oleh karena itu, selain merancang RPP, 

peneliti juga bertugas untuk melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah 

disusun mengenai pembelajaran menulis eksposisi dengan menggunakan 

pembelajaran proyek sebagai model pembelajarannya. Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan oleh mitra peneliti dan guru tetap sebagai observer. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, guru dan observer diberikan format observasi untuk 

mencatat pengamatannya mengenai proses pembelajaran. Hasil observasi tersebut 

akan menjadi bahan diskusi untuk melaksanakan siklus selanjutnya. 

 

4. Pengamatan 

Pengamatan akan dilakukan pada saat proses penelitian atau pada saat 

pembelajaran berlangsung. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah observasi 

partisipatif. Peneliti akan ikut serta dalam kegiatan atau situasi yang dilakukan 

sehingga dapat memunculkan keuntungan, yaitu pada saat proses penelitian, siswa 

yang sedang diteliti akan bersikap wajar dan tidak akan menyadari bahwa mereka 

sedang diteliti dan pembelajaran akan terkesan sebenarnya, tidak dibuat-buat. 

Peneliti melibatkan dua observer dalam penelitian ini, yaitu Drs. Saepullah dan  

Anggie Anggraini, S.Pd,. Kedua observer bertugas mengamati aktivitas siswa dan 

guru selama proses pembelajaran di dalam kelas. Data yang diperoleh peneliti 

akan direfleksi dan dijadikan acuan perbaikan siklus berikutnya. 

  

5. Refleksi 

Pada tahapan refleksi,  peneliti melakukan identifikasi untuk memperbaiki 

pembelajaran pada tindakan siklus selanjutnya. Refleksi dilakukan berdasarkan 
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hasil observasi aktivitas kelas dan evaluasi terhadap langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pelaksanaan refleksi dilakukan oleh peneliti 

dengan observer di setiap siklusnya hingga mencapai hasil yang diharapkan.  

 

E. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini tidak memunculkan penafsiran yang salah atas istilah-

istilah yang disebutkan dalam penelitian, penulis menjelaskan definisi operasional 

penelitian sebagai berikut. 

1. Model Pembelajaran Proyek  

Model pembelajaran proyek adalah salah satu model pembelajaran yang 

menggunakan proyek sebagai media. Model ini menuntut siswa untuk bekerja 

di dalam kelompok yang memiliki minat yang sama. Model ini dilaksanakan 

melalui serangkaian aktivitas. Selain itu, model ini juga melatih siswa untuk 

menemukan informasi secara mandiri yang akan membimbing siswa dalam 

sebuah proyek kolaboratif sehingga berpotensi besar untuk memberi 

pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. 

2. Kemampuan Memproduksi Teks Eksposisi 

Kemampuan memproduksi teks eksposisi merupakan kemampuan 

menghasilkan teks eksposisi secara tertulis dan lisan. Namun, fokus dalam 

penelitian ini adalah kemampuan memproduksi teks secara tertulis. Teks 

eksposisi yang dihasilkan bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan 

kepada pembaca tanpa mempengaruhi pendirian pembaca untuk meyakini 

pendapat penulis atau melakukan pendapat penulis. Pola pengembangan teks 

eksposisi mencakup tiga unsur yaitu pernyataan pendapat (tesis), argumentasi, 

dan penegasan ulang. Tesis menunjukkan posisi penulis mengenai hal yang 

dipaparkan. Argumentasi yang berisi tentang argumen-argumen atau pendapat 

yang dapat mendukung pernyataan awal penulis. Dalam argumentasi, penulis 

menyertakan fakta-fakta untuk mendukung argumennya. Argumen yang 



36 
 

 
 
Wiwin Haryani, 2014 
Peningkatan kemampuan siswa kelas X MIA 6 dalam memproduksi teks eksposisi dengan 
model pembelajaran proyek  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

disajikan harus disajikan secara berurutan mulai dari argumen yang paling 

kuat menuju argumen yang paling lemah atau sebaliknya. Penegasan ulang 

berisi tentang penegasan penulis mengenai sesuatu hal yang diungkapkan 

tersebut berdasarkan argumen-argumen yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik tes dan teknik 

nontes. Teknik tes menggunakan tes tertulis, sedangkan teknik nontes 

menggunakan beberapa teknik, di antaranya wawancara, angket, observasi, dan 

jurnal siswa. Berikut ini merupakan pemaparan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini. 

 

1. Teknik Tes 

Teknik tes yang dilakukan berupa penugasan kepada siswa untuk 

membuat teks eksposisi. Teknik ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui 

perkembangan keterampilan setiap siswa dalam menulis teks eksposisi. Hasil tes 

yang dikerjakan siswa akan menjadi dasar pada tahap refleksi pembelajaran. 

 

2. Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan antara lain wawancara, angket, observasi, 

dan jurnal siswa. Berikut ini akan diuraikan teknik nontes yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

a) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pedoman 

wawancara yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara 
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untuk guru atau observer. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada guru dan 

siswa saat studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 

dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi. 

 

b) Angket 

Angket merupakan alat penelitian berupa daftar pertanyaan untuk 

memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Peneliti menggunakan angket 

sebagai teknik pengambilan data untuk mengetahui respons siswa terhadap 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi. Pengambilan data melalui angket ini 

dilakukan pada saat studi pendahuluan. 

 

c) Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran memproduksi teks eksposisi dengan menggunakan 

model pembelajaran proyek. Peneliti menggunakan dua alat observasi, yaitu 

observasi pelaksanaan pengajaran dan observasi kegiatan belajar. Observasi 

pelaksanaan pengajaran bertujuan untuk menilai kemampuan guru selama 

menerapkan model pembelajaran proyek dalam pembelajaran memprosuksi teks 

eksposisi. Selain observasi pelaksanaan, peneliti juga menggunakan observasi 

kegiatan belajar untuk mengetahui perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung.  

 

d) Jurnal Siswa 

Jurnal siswa digunakan untuk mengetahui respons siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran proyek sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan memproduksi teks eksposisi.  
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G. Instrumen Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

menulis teks eksposisi menggunakan model pembelajaran proyek. Instrumen yang 

digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara, angket, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar observasi, jurnal siswa, dan lembar tes kemampuan 

siswa. Berikut penjelasan masing-masing instrumen. 

 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambaran umum proses pembelajaran bahasa Indonesia, terutama 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi. Pedoman wawancara ini digunakan 

untuk mewawancarai seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMAN 11 

Bandung, yaitu Ibu Anggie, S.Pd. Format pedoman wawancara terdapat pada 

lampiran. Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman wawancara. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru 

Rumusan Masalah Aspek yang Ditanyakan 

Perencanaan Model 

Pengajaran Proyek 

dalam Pembelajaran 

Memproduksi Teks 

Eksposisi 

Kemampuan siswa dalam memproduksi teks 

Penyebab kesulitan siswa dalam menulis 

Upaya untuk mengurangi kesulitan siswa 

Kendala saat melakukan upaya perbaikan 

Kemampuan siswa setelah adanya upaya perbaikan 

Penggunaan model pengajaran proyek sebelum 

penelitian 
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2. Angket 

Peneliti menggunakan angket sebagai salah satu instrumen penelitian. 

Angket yang digunakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

kendala yang dihadapi siswa kelas X MIA 6 SMAN 11 Bandung dalam 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi sebelum penelitian. Peneliti 

memberikan angket kepada 40 orang siswa di kelas X MIA 6. Format angket 

terdapat pada lampiran.  

 

3. Lembar Observasi 

Peneliti menggunakan observasi pelaksanaan pengajaran dan observasi 

kegiatan belajar. Observasi pelaksanaan pengajaran bertujuan untuk menilai 

kemampuan guru selama menerapkan model pembelajaran proyek dalam 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi. Di samping observasi pelaksanaan, 

peneliti juga menggunakan observasi kegiatan belajar untuk mengetahui perilaku 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Aktivitas guru yang perlu diamati selama 

proses pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) kemampuan membuka pembelajaran; 

b) sikap guru saat proses pembelajaran dengan model pembelajaran proyek; 

c) evaluasi; 

d) kemampuan menutup pembelajaran. 

Format observasi aktivitas guru terdapat pada lampiran. Berikut ini 

merupakan kisi-kisi penyusunan lembar observasi dalam penelitian ini. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Observasi Aktivitas Guru 

Rumusan 

Masalah 

Aspek 

yang 

Diukur 

Indikator 
Aspek yang 

Diobservasi 

Proses Aktivitas Kemampuan membuka a) Menarik perhatian 
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pembelajaran 

memproduksi 

teks eksposisi 

dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

proyek 

guru pembelajaran siswa 

b) Memberikan 

motivasi 

c) Memberikan tujuan 

pembelajaran 

d) Memberikan 

apersepsi 

Sikap guru dalam proses 

pembelajaran 

memproduksi teks 

eksposisi dengan 

menggunakan model 

pembelajaran proyek 

a) Membimbing siswa 

dalam membagi 

kelompok 

b) Membimbing siswa 

untuk membicarakan 

topik-topik yang 

menarik minat siswa 

c) Membimbing siswa 

untuk merencanakan 

proyek 

d) Membimbing siswa 

dalam 

mengembangkan 

topik menjadi teks 

eksposisi 

e) Memonitor kegiatan 

siswa saat 

mengerjakan proyek 

f) Membimbing siswa 

untuk memperbaiki 

hasil karya lalu 
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memublikasikannya 

g) Mengevaluasi 

pengalaman siswa 

selama mengerjakan 

proyek 

Evaluasi 

a) Melakukan evaluasi 

berdasarkan tuntutan 

aspek kompetensi 

b) Penilaian sesuai 

dengan butir soal 

yang ada dalam RPP  

c) Melakukan evaluasi 

sesuai dengan alokasi 

waktu yang 

direncanakan 

d) Melakukan evaluasi 

sesuai dengan bentuk 

dan jenis yang 

dirancang 

Kemampuan menutup 

pembelajaran 

a) Meninjau 

kembali/menyimpulk

an materi kompetensi 

yang diajarkan 

b) Memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya 

c) Memberi tugas 

d) Menyampaikan 

bahan untuk 
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pertemuan 

selanjutnya 

 

 Adapun aktivitas siswa yang perlu diamati selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung adalah antusiasme siswa dalam memproduksi teks eksposisi dengan 

menggunakan model pembelajaran proyek. Format observasi aktivitas siswa 

terdapat pada lampiran. Berikut ini merupakan kisi-kisi penyusunan lembar 

observasi dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Pedoman Aktivitas Siswa 

Rumusan 

Masalah 

Aspek yang 

Diukur 
Indikator Aspek yang Diamati 

Proses 

pembelajaran 

memproduksi 

teks eksposisi 

dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

proyek  

Aktivitas siswa  

Antusiasme saat 

mengikuti 

pembelajaran 

memproduksi teks 

eksposisi dengan 

menggunakan model 

pembelajaran proyek 

a) Mengikuti 

instruksi guru 

b) Tekun 

melaksanakan 

kegiatan belajar  

c) Mencari hal-hal 

penting yang 

mendukung teks 

eksposisi 

d) Mencatat pokok-

pokok penting 

yang diperoleh 
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Memperhatikan 

penjelasan guru saat 

memproduksi teks 

eksposisi  

a) Menyimak 

penjelasan guru 

b) Tidak membuat 

kegaduhan selama 

pembelajaran 

c) Mencatat hal-hal 

yang penting dari 

penjelasan guru 

d) Memahami 

contoh teks 

eksposisi yang 

dijadikan contoh 

 

 Selan mengamati aktivitas siswa di dalam kelas, observer juga mengamati 

sikap siswa selama mengikuti pembelajaran. Format panilaian sikap terdapat pada 

lampiran. Berikut ini merupakan kisi-kisi dalam penyusunan lembar pengamatan 

sikap siswa dalam penelitian ini.  

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Pedoman Penilaian Sikap 

No. Aspek yang Diamati Indikator 

1 Kepedulian 

Siswa memperhatikan pelajaran dan toleran 

terhadap teman saat diberi tugas 

memproduksi teks eksposisi 

2 Kesantunan 
Siswa santun dalam menggunakan bahasa 

saat diberi tugas memproduksi teks eksposisi 

3 Kerja sama 
Siswa bekerja sama dengan teman saat diberi 

tugas memproduksi teks eksposisi 
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4 Kedisiplinan 
Siswa disipilin saat mengumpulkan tugas 

memproduksi teks eksposisi 

 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti dibantu oleh seorang guru dan 

teman peneliti yang dijadikan observer dan kolaborator. 

    

4. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa diberikan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, data tersebut digunakan 

dalam upaya perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Format jurnal 

siswa terdapat dalam lampiran.  

 

5. Lembar Tes Kemampuan Siswa 

Lembar tes kemampuan ini akan diberikan kepada siswa di setiap 

siklusnya. Lembar tes ini berisi perintah kepada siswa untuk berlatih menulis teks 

eksposisi. Penugasan ini disesuaikan dengan materi yang telah didapatkan oleh 

siswa sebelumnya. Format pedoman tes memproduksi teks eksposisi terdapat pada 

lampiran. Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman tes. 

 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Pedoman Tes Memproduksi Teks Eksposisi 

Rumusan 

Masalah 

Aspek yang 

Diukur 
Indikator  Aspek Penilaian 
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Proses 

pembelajaran 

memproduksi teks 

eksposisi dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

proyek 

Memproduk

si teks 

eksposisi 

Menyusun teks 

eksposisi sesuai 

dengan ciri 

struktur dan 

bahasa yang 

tepat 

a) Ketepatan jenis teks 

b) Kekuatan argumen 

c) Kelengkapan 

struktur 

d) Kepaduan teks 

e) Kefektifan kalimat 

f) Ketepatan 

penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

g) Estetika mading 

  

H. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilaksanakan setelah kegiatan pengumpulan data selesai. 

Data yang terkumpul berupa hasil wawancara, angket, observasi, jurnal siswa, dan 

hasil kerja siswa. Setelah itu, hasil data yang terkumpul dianalisis untuk  

mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan sebagai 

tindak lanjut siklus tindakan. Adapun langkah-langkah pengolahannya sebagai 

berikut ini. 

 

1. Analisis Data 

Analisis data mula-mula dengan menelaah seluruh data yang tersedia, 

yaitu tes memproduksi teks eksposisi, observasi, dan jurnal siswa. Setelah itu, 

pengolahan data dilanjutkan dengan mengategorisasikan data. Pada tahap analisis, 

data kualitatif  dan kuantitatif dianalisis terlebih dahulu, kemudian dideskripsikan 

dengan menampilkan hasil data yang digambarkan dengan data atau tabel. Setelah 

data dianalisis dan dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah refleksi untuk 

menarik kesimpulan.  
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2. Kategorisasi dan Inventarisasi Data 

Semua data yang diperoleh dikategorisasikan sesuai dengan fokus 

penelitian. Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan data yang telah 

dikumpulkan. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan peneliti: 

a) mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan tindakan; 

b) mendeskripsikan pelaksanaan tindakan setiap siklus; 

c) menganalisis data berupa hasil belajar siswa dilihat dari skor format kriteria 

penilaian memproduksi teks eksposisi. 

 

3. Interpretasi Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah berikut. 

a) Mendeskripsikan perencanaan tindakan 

Peneliti mendeskripsikan persiapan pembelajaran, menyangkut waktu 

pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran, dan media pembelajaran. 

b) Mendeskripsikan pelaksanaan tindakan 

Peneliti memberikan gambaran umum mengenai keberlangsungan 

pembelajaran, baik dari aktivitas guru maupun aktivitas siswa. Peneliti juga 

menjabarkan temuan-temuan yang nantinya ditindaklajuti pada tahap refleksi. 

c) Menganalisis teks eksposisi karangan siswa 

Perkembangan keterampilan siswa dalam menulis teks eksposisi akan terlihat 

dari penilaian pada setiap siklus. Perhitungan menulis teks eksposisi 

menggunakan skala 1-4 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun 

cara menghitung nilai setiap siswa adalah sebagai berikut. 

 

Nilai teks eksposisi siswa = 
                   

             
 x 100 
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Persentase  = 
               

           
 x 100% 

 

Setelah nilai siswa dihitung, nilai tersebut akan dikategorikan berdasarkan 

kategori penilaian teks eksposisi. Peneliti menentukan batas ketuntasan pada 

nilai 75.  

 

Tabel 3.7 

Kategori Penilaian Teks Eksposisi 

Nilai Rentang Nilai Katerangan 

A 91-100 Sangat Baik 

B 81-90 Baik 

C 71-80 Cukup 

D <70 Kurang 

(Diadaptasi dari Kunandar, 2013: 284) 

d) Menganalisis hasil observasi aktivitas guru dan siswa 

Hasil observasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran yang dilakukan 

oleh ketiga observer akan dideskripsikan oleh peneliti. 

e) Menganalisis jurnal siswa  

Jawaban siswa pada jurnal dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian. 

Adapun cara untuk menghitung persentase jawaban siswa pada jurnal tersebut 

adalah sebagai berikut.  


