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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian, refleksi diri, dan tindakan terhadap proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV B SD 

Negeri Ciburial. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). 

Menurut Kemmis, (Sanjaya, 2010, hlm. 24) penelitian tindakan merupakan suatu bentuk 

penelitian reflektif dan kolektif yang  dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk 

meningkatkan penalaran sosial mereka. 

Menurut Burn, (Sanjaya, 2010, hlm. 25) penelitian tindakan adalah penerapan berbagai 

fakta yang ditemukan untuk memecahkan masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan 

kualitas tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti  dan 

praktisi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian tindakan merupakan suatu penelitian dimana seorang guru atau peneliti terjun 

langsung untuk menemukan fakta atau mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang 

dihadapi siswa, untuk selanjutnya mencari solusi untuk permasalahan tersebut dan diaplikasikan 

dalam pembelajaran, dengan tujuan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat 

menjawab masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. 

Adapun proses dalam melakukan PTK yaitu terdiri dari diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dengan adanya langkah-langkah sistematis dalam PTK 

tersebut maka dapat memberikan solusi dari masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran 

dan adanya tahap refleksi yang dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik karena 

senantiasa memperbaiki kekurangannya.  

 

B. Model Penelitian 



 

Rina Esa Septianti, 2014 
PENERAPAN METODE SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MEMBACA PEMAHAMAN TEKS DESKRIPTIF PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Di dalam penelitian tindakan, ada beberapa model penelitian tindakan yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan penelitian tindakan. Beberapa model 

tersebut yaitu model Kemmis dan Mc. Taggart, model Kurt Lewin, model Ebbut, model Elliot, 

model Hopkins. 

Model penelitian tindakan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu model Kemmis 

dan Mc. Taggart. Hal ini karena model kemmis dan Mc. Taggart berorientasi pada siklus spiral 

refleksi yang memiliki beberapa komponen diantaranya  perencanaan, tindakan, pengamatan, 

refleksi serta perencanaan kembali untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya.  

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh pada setiap siklus menurut model Kemmis 

dan Mc. Taggart adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan pertama kali yaitu membuat perencanaan 

tindakan. Rencana tindakan dilaksanakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan. Perencanaan dalam hal ini hampir sama dengan perencanaan operasional dalam 

pembelajaran yang dikenal dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Dalam tahap ini, rencana yang telah disusun diujicobakan sesuai dengan langkah yang telah 

dibuat, yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan metode SQ3R sebagai 

metode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

c. Observasi (Observing) 

Dalam tahap ini, penelitian melakukan observasi terhadap tindakan yang sedang dan telah 

dilakukan. Observasi dapat dilakukan oleh peneliti sendiri atau pihak lain yang telah diberi 

tugas untuk hal itu. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan 

tindakan yang telah disusun sebelumnya dengan pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

sebenarnya. 

 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi yang diperoleh saat 

melakukan kegiatan observasi. Data yang terkumpul saat observasi dianalisis dan 



 

Rina Esa Septianti, 2014 
PENERAPAN METODE SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MEMBACA PEMAHAMAN TEKS DESKRIPTIF PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

diinterpretasi untuk mencari penyelesaian yang efektif. Hasil dari refleksi kemudian dibuat 

perencanaan tindakan selanjutnya.  

(Sukmawati, 2013, hlm. 20). 

Langkah-langkah penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Adaptasi Model Kemmis dan Mc. Taggart (2009) 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di SD Negeri Ciburial yaitu 

dikarenakan sekolah tersebut merupakan tempat dimana peneliti melakukan Program Latihan 

Profesi (PLP). Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan pada tahun pelajaran 

2013/2014 semester II. Penelitian ini dilakukan ketika peneliti sedang melakukan PLP di bulan 

Februari dengan mengobservasi pembelajaran dalam kelas dan memberikan tes kepada siswa. 

Kemudian peneliti menemukan permasalahan dalam kemampuan membaca pemahaman siswa 
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pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dalam tahap observasi yang dilaksanakan pada bulan 

Februari peneliti menemukan faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca 

pemahaman siswa lalu mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Setelah menemukan solusi 

pemecahan masalah, pada bulan April peneliti melakukan perencanaan tindakan siklus dan 

menyiapkan perizinan. Kemudian pada Mei peneliti melakukan pelaksanaan tindakan yang 

terdiri dari dua siklus dengan mengikuti jadwal dari pihak sekolah. 

 

D. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV B semester genap pada SDN Ciburial 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tahun ajaran 2013-2014. Subjek yang 

ditetapkan hanya siswa kelas IV B sebanyak 26 orang. Jumlah laki-laki terdiri dari 12 orang dan 

perempuan 14 orang. Siswa kelas IV B SDN Ciburial memiliki latar belakang yang heterogen, 

ada yang berasal dari keluarga bermata pencaharian petani, PNS, dan wiraswasta. Alasan 

pemilihan subjek penelitian ini karena di kelas IV B ditemukan masalah pembelajaran Bahasa 

Indonesia terutama pada materi membaca pemahaman, selain itu pada pelaksanaan pembelajaran 

membaca pemahaman guru tidak menggunakan metode membaca pemahaman yang bervariatif 

dan tidak menggunakan prosedur membaca. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah dalam 

bentuk pengkajian siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Rencana pelaksanaannya terdiri dari dua siklus dan setiap siklusnya akan dilakukan 

sesuai dengan perubahan yang akan dicapai. Penelitian akan dihentikan jika sudah sesuai dengan 

harapan peneliti. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas IV B SDN Ciburial pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum melakukan 

tindakan penelitian, peneliti melakukan tahap persiapan penelitian dengan melakukan kegiatan 

pendahuluan setelah itu peneliti melakukan tahap tindakan penelitian. 

 

a. Tahap Pendahuluan (Pra Penelitian) 
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Kegiatan pada pra tindakan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan 

tindakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan pelaksanaan tindakan yang harus 

dilakukan oleh peneliti. Adapun tahapan pra penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat dan subjek penelitian, dan memilih subjek 

penelitian yang akan diteliti.  

2) Meminta izin dan melakukan pendekatan dengan Kepala Sekolah dan guru kelas IV B serta 

rekan sejawat untuk diajak sebagai tim pelaksanaan penelitian. 

3) Melakukan observasi aktivitas guru dan siswa yang akan dijadikan subjek penelitian. 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi siswa 

kelas IV B yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dan situasi SDN Ciburial secara 

keseluruhan.  

4) Identifikasi permasalahan 

Kegiatan ini dimulai dari: 

a) Setelah melakukan observasi di dalam kelas. Peneliti melakukan analisis terhadap kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat kegiatan pembelajaran, dan kesulitan yang 

dialami oleh guru, sehingga peneliti harus merencanakan untuk melakukan tindakan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

b) Melakukan kajian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, SK-

KD Bahasa Indonesia, buku sumber Bahasa Indonesia kelas IV B, dan metode-metode 

pembelajaran membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, agar penelitian yang 

dilakukan tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan.  

c) Menetapkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang akan disampaikan pada waktu melakukan penelitian. 

d) Menentukan metode yang relevan dengan karakteristik siswa, bahan ajar dan proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

e) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review). 

f) Menyusun lembar observasi pada setiap tahap penelitian. 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan  
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Tahap pelaksanaan ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan mempraktikkan tindakan 

di dalam pembelajaran di kelas. Dalam tahapan pelaksanaan ini, peneliti bekerjasama dengan 

guru kelas IV B serta rekan-rekan sejawat untuk berperan sebagai observer, dimana observer 

mengamati dan mencatat setiap kejadian dalam pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan 

metode SQ3R untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melakukan dua siklus. Dimana setiap siklusnya 

memuat tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

 Siklus I 

1) Tahap Perencanaan (Planning) 

 Pada tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan berupa persiapan-persiapan yang 

terdiri dari: 

a) Menentukan SKKD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

b) Pembuatan skenario pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c) Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas 

ketika penerapan metode SQ3R. 

d) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS)  

e) Menyusun alat evaluasi berupa hasil pembelajaran untuk mengetahui kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV B SDN Ciburial. 

 

2) Tahap Implementas Pelaksanaan (Acting) 

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya. Pelaksanaan tindakan terdiri dari proses atau kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas. Pelaksanaan penelitian ini, terdiri dari: 

a) Mempersiapkan siswa baik secara fisik maupun psikis agar siap mengikuti pembelajaran, 

misalkan melalui permainan, bernyanyi serta berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Mengaitkan pembelajaran yang akan dipelajari dengan pembelajaran sebelumnya. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengembangkan pengetahuan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh 

guru yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. 

e) Menyiapkan media pembelajaran 
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f) Memberikan penjelasan mengenai kalimat utama dan penjelas  

g) Membagikan LKS kepada siswa dengan petunjuk mengerjakannya menggunakan metode 

SQ3R 

h) Membimbing siswa dalam kegiatan mengerjakan LKS apabila terdapat siswa yang belum 

paham mengenai aturan pengerjaannya. 

i) Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

j) Siswa diberikan lembar evaluasi 

k) Siswa berdoa bersama 

 

3) Tahap Pengamatan dan Evaluasi (Observation and Evaluation) 

Tahap pengamatan (observasi) adalah suatu tahapan dimana observer mengamati dan 

mencatat seluruh proses tindakan terhadap semua aktivitas guru dan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas guru dan siswa dapat diamati mulai pada tahap awal 

pembelajaran, saat pembelajaran, dan akhir pembelajaran yang akan dicatat oleh observer sesuai 

dengan format pengamatan.  

 

4) Tahap Analisis dan Refleksi (Analysis and Reflecting) 

Kegiatan refleksi ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara 

menganalisis, memahami, menjelaskan, merenungkan dan menyimpulkan hasil dari pengamatan. 

Peneliti bersama pengamat menganalisis dan merenungkan hasil tindakan pada siklus tindakan 

sebagai bahan pertimbangan apakah pemberian tindakan yang dilakukan perlu diulangi atau 

tidak serta mengetahui kekurangan di dalam pembelajaran untuk proses perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

 

 Siklus II 

1) Tahap Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan siklus II ini tidak berbeda dengan siklus I hanya lembar kerja 

siswa dan lembar evaluasi yang membedakannya, adapun kegiatan yang dilakukan berupa 

persiapan-persiapan yang terdiri dari: 
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a) Menentukan SKKD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

b) Pembuatan skenario pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c) Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas 

ketika penerapan metode SQ3R. 

d) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS)  

e) Menyusun alat evaluasi berupa hasil pembelajaran untuk mengetahui kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV B SDN Ciburial. 

 

2) Tahap Implementasi Pelaksanaan (Acting) 

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya. Pelaksanaan tindakan pada siklus II tidak jauh berbeda dengan siklus I hanya 

perbedaannya media yang digunakan besar dan terdapat lembar evaluasi untuk tahap survey dan 

question. Pelaksanaan siklus II terdiri dari proses atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Pelaksanaan penelitian ini, terdiri dari: 

a) Mempersiapkan siswa baik secara fisik maupun psikis agar siap mengikuti pembelajaran, 

misalkan melalui permainan, bernyanyi serta berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Mengaitkan pembelajaran yang akan dipelajari dengan pembelajaran sebelumnya. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Mengembangkan pengetahuan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh 

guru yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. 

e) Menyiapkan media pembelajaran  

f) Memberikan penjelasan mengenai kalimat utama dan penjelas  

g) Membagikan LKS kepada siswa dengan petunjuk mengerjakannya menggunakan metode 

SQ3R 

h) Membimbing siswa dalam kegiatan mengerjakan LKS apabila terdapat siswa yang belum 

paham mengenai aturan pengerjaannya. 

i) Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

j) Siswa diberikan lembar evaluasi dan diberikan lembar evaluasi untuk tahapan survey dan 

question 
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k) Siswa berdoa bersama 

 

3) Tahap Pengamatan dan Evaluasi (Observation and Evaluation) 

Tahap pengamatan (observasi) pada siklus II sama hal nya dengan siklus I yaiti observer 

mencatat dan mengamati aktivitas yang dilakukan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas guru dan siswa dapat diamati mulai pada tahap awal pembelajaran, saat pembelajaran, 

dan akhir pembelajaran yang akan dicatat oleh observer sesuai dengan format pengamatan.  

 

 

 

4) Tahap Analisis dan Refleksi (Analysis and Reflecting) 

Sama hal nya dengan siklus I bahwa kegiatan refleksi siklus II ini terdiri dari serangkaian 

kegiatan yang  dilakukan peneliti dengan cara menganalisis, memahami, menjelaskan, 

merenungkan dan menyimpulkan hasil dari pengamatan. Peneliti bersama pengamat 

menganalisis dan merenungkan hasil tindakan pada siklus tindakan sebagai bahan pertimbangan 

apakah pemberian tindakan yang dilakukan perlu diulangi atau tidak serta mengetahui 

kekurangan di dalam pembelajaran untuk proses perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif kebenarannya 

dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil tes siswa sedangkan data kualitatif 

berupa informasi atau catatan mengenai pembelajaran antara siswa dan guru di dalam kelas. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu instrumen tes dan instrumen nontes. 

1. Instrumen Tes 

Menurut Arikunto (2008, hlm. 53), tes merupakan “Alat atau prosedur yang digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan.” 

Berdasarkan pengertian di atas tes digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, bakat 

dan  pemahaman siswa mengenai sesuatu hal yang sedang dipelajari. 
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Proses pembelajaran menggunakan LKS dengan tujuan untuk mengantarkan siswa pada 

konsep pembelajaran. LKS tersebut memuat serangkaian tujuan pembelajaran, materi pokok, 

petunjuk mengerjakan LKS dan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pelajaran yang sedang 

dipelajari. 

Tes dilakukan pada akhir pembelajaran dan berbentuk tes uraian (Essay). Hasil dari evaluasi 

ini dapat mengukur kemampuan membaca pemahaman siswa setelah menerapkan metode SQ3R. 

 

2. Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes dapat menjadi penunjang dalam melakukan penelitian, instrumen non 

tes ini dapat memberikan informasi dan catatan mengenai pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas antara guru dengan siswa. Adapun instrumen non tes ini terdiri dari observasi, dan 

dokumentasi 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian 

yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan 

diamati atau diteliti. (Sanjaya, 2010, hlm. 86). 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan ketika proses pembelajaran dengan mengamati 

aktivitas guru dengan siswa sesuai dengan format yang telah disediakan oleh peneliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan ketika proses pembelajaran dengan menggunakan kamera dan 

bertujuan untuk mendapatkan bukti penelitian. Adapun data yang dapat diambil dalam proses 

pembelajaran yaitu foto atau gambar interaksi guru dan siswa pada saat melakukan tindakan 

kelas. 

 

G. Pengolahan  Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Menurut Arikunto, (2009, hlm. 54) pengolahan data adalah mengubah data mentah 

menjadi data yang lebih bermakna. Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul dengan 

harapan dapat memberikan kesimpulan mengenai pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan 



 

Rina Esa Septianti, 2014 
PENERAPAN METODE SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MEMBACA PEMAHAMAN TEKS DESKRIPTIF PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dan sesuai dengan hipotesis tindakan yang diharapkan. Pengolahan data di sini terbagi ke dalam 

dua jenis pendekatan penelitian yaitu kuntitatif dan kualitatif. 

a. Data Kuantutatif 

Data kuantitatif di sini terdiri dari penyekoran hasil tes, ketuntasan belajar siswa 

berdasarkan KKM, pengolahan nilai rata-rata kelas, dan pengolahan persentase ketuntasan 

belajar. 

 

1) Penyekoran Hasil Tes 

Dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca 

pemahaman siswa yaitu dengan memberikan tes uraian bebas. Dalam hal ini, peneliti 

membuat kriteria pensekoran (terlampir) disesuaikan dengan indikator kemampuan 

membaca pemahaman, skor maksimal yang diperoleh siswa yaitu 12.  

Maka, untuk menghitung nilai siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

   Sumber: Sukardi (dalam Gumilar, 2013, hlm.37) 

Menurut Nurgiyantoro, (2010, hlm. 392-393) penilaian pada aspek menceritakan kembali 

yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti untuk menilai kemampuan membaca siswa, 

penilaian tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Penilaian Kinerja Pemahaman Membaca Secara Tertulis 

No Aspek yang Dinilai Tingkat Kefasihan 

1. Pemahaman isi teks 1 2 3 4 5 

2. Pemahaman detil isi teks      

3. Ketetapan organisasi isi teks      

4. Ketetapan diksi      

5. Ketetapan Struktur Kalimat      

6. Ejaan dan tata tulis      

7. Kebermaknaan Penuturan      

Nilai  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 
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 Jumlah Skor  

Catatan: 

1) Penentuan aspek yang dinilai dapat dibuat sendiri oleh guru tergantung pada 

keyakinannya sendiri, tetapi prinsipnya harus menyangkut unsur dan subunsur isi 

pesan dan bahasa. 

2) Tingkat kefasihan atau tingkat penguasaan ditentukan 1-5 (dapat juga: 1-4). Kita 

tinggal mencentang tingkat kefasihan yang dicapai seorang peserta didik. 

3) Ketentuan pemilihan tingkat kefasihan secara umum adalah sebagai berikut: 1: 

kurang sekali, tidak ada unsur yang benar; 2: kurang, ada sedikit unsur benar; 3: 

sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang; 4: baik, ketepatan 

tinggi dengan sedikit kesalahan; 5: baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa 

kesalahan. 

4) Ketentuan tersebut juga berlaku untuk semua rubric yang dikembangkan di buku ini 

(termasuk di bab-bab selanjutnya). 

5) Rubrik yang dicontohkan di atas juga dapat dipakai untuk menilai unjuk kerja 

pemahaman menyimak. 

6) Skor seorang peserta uji diperoleh dengan menjumlah seluruh skor. 

7) Nilai seorang peserta uji diperoleh dengan cara menghitung persentase: jumlah skor 

dibagi skor maksimal kali 100 (atau 10). Misalnya, jumlah skor 28 dan skor maksimal 

contoh di atas 35, maka nilainya adalah: 28:35 x 100 = 80 (atau: 28: 30 x 10 = 8). 

 

2) Ketuntasan Belajar Siswa Berdasarkan KKM 

KKM yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu 67, KKM tersebut sesuai dengan KKM 

sekolah tempat peneliti melakukan penelitian. Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapatkan 

nilai 67 atau >67 dan dinyatakan tidak tuntas apabila mendapatkan nilai <67. 

 

3) Pengolahan Nilai Rata-rata Kelas 

Pengolahan nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa yaitu dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

R = 
 𝑋

 𝑁
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Sumber: Aqib (dalam Gumilar, 2013, hlm. 38) 

Keterangan  

R    : nilai rata-rata 

     : jumlah semua nilai siswa 

     : jumlah siswa 

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Rata-Rata Kelas 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 85-100 

Baik 70-84 

Cukup 60-69 

Kurang 50-59 

Kurang Sekali <50 

Sumber : Depdiknas (dalam Gumilar, 2013, hlm. 38) 

 

4) Pengolahan Persentase ketuntasan Belajar 

Menurut Depdiknas, (dalam Gumilar, 2013, hlm. 38) menyatakan bahwa “kelas dikatakan 

sudah tuntas secara klasikal jika telah mencapai 85% dari seluruh siswa memperoleh nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM)”. Oleh karena itu berdasarkan pernyataan di atas untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran secara klasikal di kelas dapat menggunakan 

perhitungan dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa (%) 

Tingkat Keberhasilan (%) Klasifikasi 

>80 % Sangat Tinggi 

P = 
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 X 100 % 
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60-79 % Tinggi 

40-59 % Sedang 

20-39 % Rendah 

<20 % Sangat Rendah 

Sumber: Aqib, (dalam Gumilar, 2013, hlm. 39) 

 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yaitu aktivitas guru dan 

siswa, dan pemerolehan data melalui dokumentasi. 

 

2. Analisis Data 

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiono, 2013, hlm. 

335) 

Berdasarkan pendapat di atas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 

Sesuai dengan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dengan menerapkan metode SQ3R untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman. Analisis data tersebut diperoleh dari hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa selanjutnya setelah data dianalisis kemudian diolah dan hasilnya 

dideskripsikan. 

Sedangkan untuk analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan atau kemajuan pembelajaran. Analisis data kuantitatif diperoleh dari hasil evaluasi 

siswa selanjutnya setelah dianalisis data diolah dan dihitung persentase serta nilai rata-rata. 

 

 


