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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas (classroom action research), metode ini dipilih peneliti 

berdasarkan masalah yang ditemukan peneliti di kelas pada saat studi 

pendahuluan. Dengan metode ini, peneliti ingin memperbaiki kualitas proses dan 

kualitas hasil belajar sekelompok peserta didik di kelas. Selain itu, peneliti 

menerapkan penelitian tindakan kelas sebagai sebuah kegiatan penelitian yang 

dilakukan di kelas terhadap proses belajar mengajar penulisan cerpen 

menggunakan teknik transformasi naskah drama dengan dua siklus. Masing-

masing siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan partisipan, yaitu orang 

yang akan melakukan tindakan haruslah terlibat dalam proses penelitian dari awal, 

baik siswa maupun observer. Penelitian ini dilakukan secara partisipan karena 

peneliti berperan sebagai pengkaji permasalahan, pendiagnosis masalah, 

perencana tindakan pengamat, dan pelaksana tindakan. Dalam penelitian 

partisipan ini, peneliti mengamati apa yang dikerjakan siswa, mendengarkan apa 

yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.  

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat langkah 

atau tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan atau pelaksanaan, (3) pengamatan, 

dan (4) refleksi. Secara utuh, tindakan yang diterapkan dalam penelitian tindakan 

kelas ini seperti digambarkan dalam bagan, melalui langkah atau tahapan sebagai 

berikut: 
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a. Rencana Tindakan 

Bagan 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifikasi Desain Penelitian Kemmis & McTaggart (Arikunto, 2010, hlm. 137) 

 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tiap siklus adalah: 

1) planning (perencanaan) 

2) action (pelaksanaan tindakan) 

3) observation (observasi) 

4) reflection (perenungan) 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan ini, penerapan isi rancangan dengan menggunakan 

tindakan kelas dilaksanakan. Pelaksana atau guru harus ingat dan taat pada apa 

Refleksi 2 

Refleksi 1 

Perencanaan 

Siklus II 

Permasalahan anak 

kesulitan menentukan 

tema menulis cerpen  

Perencanaan I 

Penggunaan 

“Teknik 

Transformasi” 

Observasi 1 

Melihat dan mengamati 

peningkatan kemampuan menulis 

cerpen siswa 

Pelaksanaan tindakan I 

Observasi 2 

Melihat dan mengamati 

peningkatan kemampuan menulis 

cerpen siswa 

Pelaksanaan tindakan II 

...  



21 

 

Fristhya Pratiwi, 2014 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK 
TRANSFORMASI NASKAH DRAMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar. 

Modifikasi diperbolehkan selama tidak mengubah prinsip, dan hindari kekakuan. 

c. Pengamatan/ Observasi 

Pada tahap pengamatan, pelaksanaan penelitian diamati atau diobservasi 

oleh rekan sejawat dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengamat atau 

observer bertugas mencatat, menganalisa, mengkaji, dan menafsirkan perilaku 

guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan 

format catatan lapangan yang telah disediakan peneliti apabila ada kejadian yang 

tidak tertuang dalam format observasi.  

d. Refleksi  

Tahap akhir, yaitu refleksi digunakan peneliti untuk memperoleh berbagai 

informasi mengenai dampak pelaksanaan tindakan dan kelemahan apa yang 

dijumpai selama proses pelaksanaan tindakan tersebut. Kegiatan refleksi dalam 

penelitian tindakan kelas ini diawali dengan melihat hasil evaluasi belajar yang 

dilaksanakan di akhir kegiatan belajar mengajar dan meninjau kembali 

pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan diskusi dengan observer. 

Kemudian data hasil observasi dianalisa untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan yang dialami guru sehingga dapat diperbaiki kembali pada 

pelaksanaan tindakan selanjutnya. Data tersebut berupa data deskripsi yang telah 

disusun observer selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

X-1 yaitu sebanyak 24 orang siswa dari 33 orang siswa. Adapun data siswa kelas 

X-1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data Siswa Subjek Penelitian 

No. NAMA SISWA JK SUBJEK 

1 Abdi Aziez Sya’bani L - 

2 Abitya Fauzan L 1 

3 Ajeng Gustari P 2 
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4 Ana Lestari P - 

5 Arief Faturachman Ali L 3 

6 Dea Eka Herista P 4 

7 Denisa Pitriyani P - 

8 Dini Nadhiroh P 5 

9 Elda Fiani P 6 

10 Elena Thahirah P 7 

11 Erid Rizky Fauzy L 8 

12 Fahmi Nur Yulianto L 9 

13 Frida Damayanti Barokah P - 

14 Iman Setiadi L 10 

15 Iqlima Mega Susilowati P 11 

16 Kiki Selawati P - 

17 Mario L 12 

18 Muh Ridwan Yuliansyah L 13 

19 Nadya Andini Putri P 14 

20 Ninit Agustin P - 

21 Oktafiani Bagja S P 15 

22 Pery Sutisna L 16 

23 Ray Ilham Akbar L 17 

24 Regi Dwi Yanuarsah L 18 

25 Rena Wulan Kusuma P 19 

26 Rival Rivansyah L 20 

27 Runtut Setyanto L 21 

28 Silvia Mustika P - 

29 Tenny Tiara Hardy P 22 

30 Tessa Anggraeni P - 

31 Ulfa Fitriani Utami P 23 

32 Virly Adhitya Barlianda L - 

33 Yulifan Aditia L 24 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan tentang instrumen penelitian yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu: (1) pedoman wawancara, (2) angket, (3) 

RPP, (4) lembar observasi, (5) lembar tes kemampuan siswa, dan (6) lembar 

instrumen penilaian cerita pendek. 

3.4.1 Instrumen Pra-Observasi 
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a. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini digunakan peneliti ketika mewawancarai seorang 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Pasundan 3 Bandung, Ibu Nanan 

Rachminawati, S.Pd. 

Tabel 3.2 

Pedoman Wawancara Guru 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Bagaimana pengalaman ibu dalam mengajarkan 

bahasa Indonesia? 
 

2 
Bagaimana kemampuan belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia?  
 

3 
Apakah ada kesulitan saat mengajar bahasa 

Indonesia?  
 

4 
Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis 

cerpen? 
 

5 
Kira-kira kesulitan apa yang dialami siswa saat 

menulis cerpen? 
 

6 

Bagaimana usaha Ibu dalam mengurangi 

kesulitan siswa dalam menguasai keterampilan 

berbahasa tersebut? 

 

7 
Kendala apa yang sering ibu alami saat 

mengatasi kesulitan siswa? 
 

8 

Apakah ibu sering menggunakan teknik 

pembelajaran yang berbeda pada setiap materi 

yang diajarkan? 

 

9 

Teknik pembelajaran apa yang sering ibu 

gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

(khususnya menulis cerpen)? 

 

10 

Apakah ibu pernah menggunakan teknik 

transformasi sebelumnya? Jika sudah, 

bagaimana hasilnya? 

 

 

b. Angket 

Berikut ini merupakan angket yang disebar peneliti secara acak pada siswa 

kelas X-1 SMA Pasundan 3 Bandung berjumlah 19 lembar. 
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Tabel 3.3 

Angket Ketertarikan Siswa dalam Menulis Cerpen 

No Pertanyaan  Ya Kadang-kadang Tidak Ket 

1 

Apakah Anda menyukai 

kegiatan menulis cerpen di 

sekolah? 

    

2 

Pernakah Anda melakukan 

kegiatan menulis cerpen di 

luar sekolah (misalnya di 

rumah, di majalah)? 

    

3 

Apakah menurut Anda 

menulis cerpen adalah 

kegiatan yang sulit? 

    

4 

Apakah kegiatan menulis 

cerpen merupakan hobi bagi 

Anda? 

    

5 

Apakah dalam pembelajaran 

menulis cerpen di kelas Anda 

sering menggunakan teknik 

tertentu? 

    

6 

Apakah di sekolah Anda 

dilakukan bimbingan menulis 

cerpen secara intensif? 

    

7 

Apakah kegiatan menulis 

cerpen di sekolah dilakukan 

hanya untuk memenuhi tugas 

dari guru? 

    

8 

Senangkah Anda jika di 

sekolah dilakukan bimbingan 

penulisan cerpen? 

    

9 

Apakah Anda seringkali 

menemukan kesulitan-

kesulitan atau kendala dalam 

menulis cerpen? Jika ya 

sebutkan kesulitan-kesulitan 

yang Anda temukan saat 

menulis cerpen! 

   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



25 

 

Fristhya Pratiwi, 2014 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK 
TRANSFORMASI NASKAH DRAMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

10 

Apakah Anda sudah pernah 

menulis cerpen? Jika ya 

sebutkan judul cerpen yang 

pernah Anda tulis! 

   1. 

2. 

3. 

4. 

 

3.4.2 Instrumen Observasi 

a. RPP 

RPP dirumuskan oleh peneliti untuk merealisasikan rencana peningkatan 

pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas X-1 SMA Pasundan 3 Bandung 

dengan menggunakan teknik transformasi naskah drama. RPP yang digunakan di 

setiap siklusnya berbeda, karena disusun berdasarkan refleksi dan harus ada 

perbaikan. (terlampir) 

 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan peneliti adalah lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. Lembar observasi diisi oleh dua orang observer 

atau pengamat, yaitu Nanan Rachminawati, S. Pd dan Siti Aisyah. Berikut ini 

adalah format lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

Tabel 3.4 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Nama Observer : 

Pertemuan ke-  : 

Tanggal  : 

Petunjuk   : isi dengan memberikan tanda checklist (√) 

No Penampilan Mengajar 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Kemampuan membuka pelajaran: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memotivasi siswa 

c. Membuat kaitan materi yang akan diajarkan 

d. Memberi acuan materi ajar yang akan 
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diajarkan 

2 Sikap praktikan dalam proses pembelajaran: 

a. Kejelasan suara dalam komunikasi dengan 

siswa 

b. Tidak melakukan gerakan dan atau 

ungkapan yang mengganggu perhatian 

siswa 

c. Antusiasme mimik dan gestur dalam 

penampilan 

d. Mobilitas posisi tempat dalam kelas/ruang 

praktik  

  

 

 

3 Penguasaan materi pembelajaran: 

a. Kejelasan memosisikan materi ajar yang 

disampaikan dengan materi lainnya yang 

terkait 

b. Kejelasan menerangkan berdasarkan 

tuntutan aspek kompetensi (kognitif, 

psikomotor, afektif) 

c. Kejelasan dalam memberikan 

contoh/ilustrasi sesuai dengan tuntutan 

aspek kompetensi 

d. Mencerminkan penguasaan materi ajar 

secara proporsional 

  

 

 

4 Implementasi langkah-langkah pembelajaran 

(skenario): 

a. Penyajian materi ajar sesuai dengan 

langkah-langkah yang tertuang dalam RPP 

b. Proses pembelajaran mencerminkan 

komunikasi antara guru dan siswa dengan 

berpusat pada siswa 

c. Antusias dalam menganggapi dan 

menggunakan respon dari siswa 

d. Cermat dalam memanfaatkan waktu, sesuai 

dengan alokasi yang direncanakan 

  

 

 

5 Penggunaan media pembelajaran: 

a. Memperhatikan prinsip penggunaan jenis 

media 

b. Tepat saat penggunaan 

c. Terampil dalam mengoperasikan  
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d. Membantu melancarkan proses pembelajar 

6 Evaluasi: 

a. Melakukan evaluasi berdasarkan tuntutan 

aspek kompetensi 

b. Melakukan evaluasi sesuai dengan butir 

soal yang telah direncanakan dalam RPP 

c. Melakukan evaluasi sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 

  

 

 

7 Kemampuan menutup pelajaran: 

a. Meninjau kembali/menyimpulkan materi 

kompetensi yang diajarkan 

b. Memberi kesempatan bertanya 

c. Menugaskan kegiatan ko-kurikuler 

d. Menginformasikan materi ajar berikutkan 

  

 

 

 

(Sumber: Buku Panduan Program Pengalaman Lapangan Kependidikan dan 

Tenaga Pendidik. 2014) 

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 = baik  

2 = cukup 

1 = kurang 

 

Tabel 3.5 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Nama Observer : 

Pertemuan ke-  : 

Tanggal  : 

Petunjuk   : isi dengan memberikan tanda checklist (√) 

No Aspek yang Diamati 
Penilaian 

1 2 3 4 

Komentar mengenai aktivitas guru: 
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1 Antusias siswa dalam menerima pelajaran     

2 Keaktifan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan mengenai permasalahan yang 

diajukan guru 

    

3 Berani mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas 

    

4 Menjawab dan menanggapi pertanyaan guru 

atau siswa lain 

    

5 Mampu merefleksi dan menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

    

(Sumber: Buku Panduan Program Pengalaman Lapangan Kependidikan dan 

Tenaga Pendidik. 2014) 

 

Keterangan: 

4 = sangat baik 

3 = baik  

2 = cukup 

1 = kurang 

 

c. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa diberikan kepada siswa setelah siswa mendapatkan 

pembelajaran. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui respon serta gambaran siswa 

setelah mendapatkan proses pembelajaran kemudian data tersebut digunakan 

dalam upaya perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. 

Jurnal yang digunakan adalah jurnal tertutup yang berbentuk skala 

bertingkat yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukan 

tingkatan. Siswa tinggal membubuhkan tanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai, misalnya sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak 

setuju (STS). 

Tabel 3.6 

Jurnal Siswa terhadap Pembelajaran Menulis Cerita Pendek dengan 

Menggunakan Teknik Transformasi Naskah Drama 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya senang menulis cerita pendek.     

2 
Saya senang menulis cerita pendek dengan 

menggunakan teknik transformasi naskah drama. 

    

3 

Pembelajaran menulis cerita pendek dengan 

menggunakan teknik transformasi naskah drama yang 

saya ikuti menarik. 

    

4 

Saya merasa mudah dan terbantu dalam menulis cerita 

pendek dengan menggunakan teknik transformasi 

naskah drama. 

    

5 

Pembelajaran menulis cerita pendek dengan 

menggunakan teknik transformasi naskah drama  

menumbuhkan daya imajinasi saya. 

    

6 

Pembelajaran menulis cerita pendek dengan 

menggunakan teknik transformasi naskah drama  

membuat saya lebih rileks saat menulis cerita pendek. 

    

7 
Saya senang pembelajaran seperti ini dibandingkan 

dengan pembelajaran biasa. 

    

 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ditulis oleh observer segera setelah proses pembelajaran 

berakhir. Catatan lapangan dimaksudkan untuk mengungkapkan aktivitas siswa 

dan guru yang tidak dapat diungkapkan dengan menggunakan lembar observasi 

dan sebagai bahan refleksi untuk tindakan selanjutnya.  

Tabel 3.7 

Catatan Lapangan 

Hari/tanggal : 

Observer : 

Catatan Lapangan Kendala/Kesulitan Saran Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Lembar Tes Kemampuan Siswa 
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Lembar tes kemampuan siswa ini akan diberikan kepada siswa di setiap 

siklusnya. Lembar instrumen ini berisi uraian bebas yang diberikan sebanyak tiga 

kali. Tes pertama, diberikan di awal sebagai tes awal (pra-siklus) untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. 

Tabel 3.8 

 

Tes kedua dan ketiga diberikan pada setiap siklus yang akan dilakukan. 

Tabel 3.9 

Soal Tes 

Petunjuk Umum 

1. Tuliskan nama dan kelas pada lembar kerja Anda secara lengkap. 

2. Tulisan harus rapi, bersih, dan dapat dibaca. 

3. Waktu pengerjaan yang diberikan adalah 60 menit. 

 

Petunjuk Khusus 

Buatlah sebuah cerpen bertema bebas dengan merujuk pada ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Beri judul yang menarik pada cerpen Anda. 

2. Perhatikanlah unsur-unsur pembentuk cerpen. 
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f. Lembar Penilaian  

Hasil penulisan cerita pendek siswa di setiap siklusnya akan dianalisis 

berdasarkan kriteria penilaian penulisan cerita pendek berikut ini. 

Tabel 3.10 

Kriteria Penilaian Menulis Cerita Pendek 

No Aspek 
Kriteria dan skor 

25 20 15 10 

1. Kelengkapan 

aspek formal 

cerpen 

Memuat 

1) judul,  

2) nama pengarang,  

3) dialog, dan  

4) narasi 

Hanya 

memuat tiga 

subaspek 

Hanya 

memuat dua 

subaspek 

Hanya 

memuat 

satu 

subaspek 

  Bobot : 1    

Soal Tes 

Petunjuk Umum 

1. Tuliskan nama dan kelas pada lembar kerja Anda secara lengkap. 

2. Tulisan harus rapi, bersih, dan dapat dibaca. 

3. Waktu pengerjaan yang diberikan adalah 60 menit. 

 

Petunjuk Khusus 

Buatlah sebuah cerpen bertema bebas dengan merujuk pada ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Beri judul yang menarik pada cerpen Anda. 

2. Penilaian meliputi kelengkapan aspek formal cerpen: 

a. Judul; 

b. Alur; 

c. Pengolahan tokoh; 

d. Deskripsi latar; 

e. Teknik penceritaan; dan 

f. Penggunaan bahasa (diksi dan ejaan). 
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2. Kelengkapan 

unsur 

intrinsik 

cerpen 

Memuat 

1) fakta cerita (plot, tokoh, 

dan latar) 

2) sarana cerita (sudut 

pandang, penceritaan,  

gaya bahasa) 

3) pengembangan tema 

yang relevan dengan 

judul. 

Memuat 

ketiga 

subaspek, 

namun tidak 

lengkap 

Hanya 

memuat dua 

subaspek 

Hanya 

memuat 

satu 

subaspek 

  Bobot : 1    

3. Keterpaduan 

unsur cerpen 

Struktur disusun dengan 

memperhatikan 

1) kaidah plot (kelogisan, 

rasa ingin tahu, kejutan 

dan keutuhan) dan 

penahapan plot (awal, 

tengah, akhir) 

2) dimensi tokoh dan 

penggambaran tokoh 

(psikologis, dan 

sosiologis) 

3) dimensi latar (tempat, 

waktu, dan sosial) 

Memuat 

ketiga 

subaspek, 

namun tidak 

lengkap 

Hanya 

memuat dua 

subaspek 

Hanya 

memuat 

satu 

subaspek 

  Bobot : 2    

4. Kesesuaian 

penggunaan 

bahasa 

cerpen 

Menggunakan: 

1) kaidah EYD 

2) keajegan penulisan 

3) ragam bahasa yang 

disesuaikan dengan 

dimensi tokoh dan latar. 

Memuat 

ketiga 

subaspek, 

namun tidak 

lengkap 

Hanya 

memuat dua 

subaspek 

Hanya 

memuat 

satu 

subaspek 
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  Bobot : 1    

(Sumber: Sumiyadi. 2010. Kriteria Penilaian Menulis Cerita Pendek) 

Penilaian: 

Nilai =
Skor Siswa

Skor Total Ideal (125)
 x Standar Nilai (100) 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai beberapa teknik yang digunakan 

peneliti dalam proses pengumpulan data penelitian, diantarannya: (1) observasi, 

(2) wawancara, (3) angket, dan (4) tes tulis. 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data secara observasi ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan data yang akurat dengan cara peneliti melihat secara langsung 

proses pembelajaran menulis cerpen di dalam kelas. Dengan teknik observasi ini 

peneliti mendapatkan data yang benar-benar akurat dan data dapat dijadikan data 

pendukung dari hasil wawancara yang telah didapatkan. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Pasundan 3 Bandung 

tentang kesulitan yang dihadapi guru saat mengadakan pembelajaran menulis 

cerpen, dan teknik apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. 

c. Angket 

Peneliti menggunakan angket sebagai teknik pengambilan data untuk 

mengetahui bagaimana ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen 

di kelas, dan apakah ada kesulitan yang mereka alami ketika menulis cerpen. 

d. Tes Tulis 

Teknik pengumpulan data secara tes tertulis ini dimaksudkan untuk 

mengumpulkan tugas-tugas siswa, yaitu cerpen yang mereka tulis dengan 

menggunakan teknik transformasi. Tugas-tugas tersebut nantinya dinilai 

berdasarkan aspek-aspek yang tertera pada format kriteria penilaian kemampuan 

siswa. 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teknik pengolahan data dalam 

penelitian. Pengolahan data ini berupa analisis data juga kategori data dan 

interpretasi data. 

 

3.6.1 Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah 

didapatkan, kemudian semua data yang terkumpul seperti hasil wawancara, 

angket, observasi, dan hasil kerja siswa dalam menulis cerpen ditelaah. Hasil 

analisis data yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif terlebih dahulu diteliti 

dan kemudian dideskripsikan dengan menunjukkan hasil akhir yang digambarkan 

melalui grafik, bagan, atau tabel, dan selanjutnya dipresentasikan kemudian 

direfleksikan. Begitu seterusnya yang dilakukan dalam setiap siklusnya, sehingga 

peneliti mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus 

dipertahankan. 

 

3.6.2 Kategori Data dan Interpretasi Data 

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai 

dengan kategori fokus penelitian dan diinterpretasikan. Langkah-langkah yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan tindakan setiap siklus; 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan tindakan setiap siklus; 

c. Menganalisis data yang dihasilkan dari siswa, yaitu hasil tes menulis cerpen 

berdasarkan format penilaian yang telah ditentukan, dan kemudian 

dikategorikan menggunakan skala penilaian sistem PAK oleh Burhan 

Nurgiyantoro; 

d. Menganalisis data yang dihasilkan dari observer, yaitu lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa; 

a) Menganalisis hasil observasi aktivitas guru 

Untuk menganalisis lembar hasil pengamatan guru adalah sebagai berikut. 
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Setelah diperoleh nilai penampilan aktivitas guru dari masing-masing 

observer, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung rata-rata nilai 

observasi dari observer pertama dan kedua dengan rumus sebagai berikut. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑔𝑢𝑟𝑢 =
𝛴01 +  𝛴02

2
 

Keterangan: 

01 = nilai penampilan dari observer pertama 

02 = nilai penampilan dari observer kedua 

Nilai tersebut selanjutnya dikategorikan menggunakan skala penilaian 

sistem PAK (Penilaian Acuan Kriteria atau Criterion Referenced Evaluation), 

jumlah dari penilaian tersebut dikategorikan ke dalam bentuk perhitungan skala 

empat berikut ini. 

Tabel 3.11 

Pedoman Penilaian Observasi Aktivitas Guru 

Nilai Observasi 
Kategori Nilai 

Keterangan 
A – D 

86 - 100 A Baik Sekali 

76 - 85 B Baik 

56 - 75 C Cukup 

10 - 55 D Kurang 

(Sumber: Burhan Nurgiyantoro. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis 

Kompetensi) 

 

b) Menganalisis hasil observasi aktivitas siswa 

Untuk menganalisis lembar hasil pengamatan aktivitas siswa sama halnya 

dengan menganalisis hasil pengamatan aktivitas guru, yaitu sebagai berikut. 

 



36 

 

Fristhya Pratiwi, 2014 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK 
TRANSFORMASI NASKAH DRAMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Setelah diperoleh nilai aktivitas siswa di dalam kelas dari masing-masing 

observer, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung rata-rata nilai 

observasi dari observer pertama dan kedua dengan rumus sebagai berikut. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
𝛴01 +  𝛴02

2
 

Keterangan: 

01 = nilai penampilan dari observer pertama 

02 = nilai penampilan dari observer kedua 

Nilai tersebut selanjutnya dikategorikan menggunakan skala penilaian 

sistem PAK (Penilaian Acuan Kriteria), jumlah dari penilaian tersebut 

dikategorikan ke dalam bentuk perhitungan skala empat berikut ini. 

Tabel 3.12 

Pedoman Penilaian Observasi Aktivitas Siswa 

Nilai Observasi 
Kategori Nilai 

Keterangan 
A – D 

86 - 100 A Baik Sekali 

76 - 85 B Baik 

56 - 75 C Cukup 

10 - 55 D Kurang 

(Sumber: Burhan Nurgiyantoro. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis 

Kompetensi) 

 

e. Memberikan kesimpulan dari hasil analisis data setiap siklus dan kemudian 

merefleksikannya. 


