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BAB III 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan metode PTK atau penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas adalah salah satu metode yang bertujuan untuk 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran yang sudah ada di dalam kelas. 

Menurut  Carr dan Kemmis (Suyadi, 2013., Hlm 21) menyatakan bahwa PTK 

adalah 

“Action research is a form of self-refective enquiry undertaken by 

participants (teachers, students or principals, for example) in social 

(including educational) situation in order to improve the rationality and 

justice of their own social or educational practices, their understanding 

of these practices, and the situation (and institution) in which the 

practices are carried out” 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas dengan model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Tanggart 

(1988). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar yang letak lokasinya 

terletak di jalan manunggal kelurahan gegerkalong kecamatan sukasari kota 

bandung provinsi jawa barat. Sekolah ini juga mendapatkan jenjang 

akreditasi. Posisi sekolah ini terletak di pinggir jalan sebelah kiri dengan luas 

tanah 3809 M2 yang dapat memuat kurang lebih 20 ruang kelas. Sekolah ini 

memiliki halaman sekolah yang lumayan panjang sehingga anak masih dapat 

bermain dengan bebas pada saat jam istirahat. Sekolah ini berada dipinggir 

jalan sebelah kanan diantara perumahan warga.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 37 orang, terdiri 

dari 18 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Objek penelitian ini adalah 

penerapan Media LCD Projector dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Puisi
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D. Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menyusun jadwal dimulai dari bulan 

Februarai 2015 hingga bulan Juni 2015 

 

E. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang berarti objek penelitiannya adalah proses belajar mengajar yang 

melibatkan guru, siswa, dan bahan ajar yang saling berinteraksi. Adapun jenis 

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu mengacu pada 

rancangan penelitian yang dilakukan oleh Kemmis Taggart (Arikunto dalam 

suyadi, 2013.,hlm 50) yang mencangkup empat tahapan yang sering 

digunakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan reflektif. 

Tindakan dalam penelitian tindakan kelas mempunyai tahapan sebagai 

berikut: 

1. Menyususn Rancangan Tindakan (Perencanaan) 

Dalam tahap menyusun perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan tindakan atau perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti 

merekam peristiwa yang diamati selama tindakan berlangsung. 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada tahap perencanaan yaitu 

meminta perijinan kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian di kelas 

V. Kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum memulai melakukan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

permasalahan dan rencana tindakan. 

b. Mencari model pembelajaran yang sesuai dengan kedaan kelas dan 

kondisi siswa. 

c. Melakukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan di dalam 

kelas. 

d. Menyiapkan media pembelajaran. 

e. Menyiapkan rancangan evaluasi tes yang berupa produk 
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f. Menyiapkan rancangan evaluasi nontes yang berupa lembar observasi 

2. Pelaksaan tindakan 

Dalam tahap pelaksaan tindakan peneliti menerapkan isi rancangan yang 

telah disusun dalam proses pembelajaran. 

 

3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh pengamat atau observer. Peneliti dan 

observer melakukan kegiatan secara bersamaan yaitu pada waktu penelitian 

berjalan. Jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Observer 

menganalisis peristiwa ketika sedang berlangsung. Sambil melakukan 

pengamatan, observer mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi pada saat 

berlangsungnya penelitian. 

 

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan apa saja yang sudah 

terjadi selama penelitian berlangsung. Peneliti akan mengoreksi hal-hal apa 

saja yang kurang selama penelitian dengan melihat lembar observasi guru 

dari hasil observer. Dalam tahap ini peneliti dalam menerapkan media 

pembelarajan akan mengetahui kekurangan-kekurangan mengajar dan dari 

kekurangan tersebut peneliti dapat langsung menganalisis apakah kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan telah mencapai tujuan atau belum. 

Refleksi pada siklus 1 akan mengubah strategi pembelajaran dalam siklus 

berikutnya sebagai perbaikan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, desain 

PTK dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar Bagan 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas diadaptasi dari Model Kemmis dan Taggart 

(Arikunto dalam Suyadi, 2013., hlm 50) 

 

5. Langkah-langkah Pembelajaran Menulis Puisi Bebas dengan 

Menggunakan Media LCD Projector 

a. Guru mempersiapkan atau memasang LCD Projector sebelum 

pembelajaran dimulai. 

b. mengkondisikan kelas yang kondusif. 

c. Guru meminta siswa membuat puisi dengan tema diri ku tanpa 

menggunakan media. 

d. Guru meminta setiap siswa atau perwakilan beberapa siswa untuk 

membacakan puisi hasil kerjanya didepan kelas. 

e. Guru meminta siswa yang lain untuk mengomentari puisi yang dibacakan 

oleh temannya didapan kelas. 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

Hasil Penelitian 
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f. Guru menjelaskan sekilas tentang puisi. 

g. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang puisi. 

h. Guru meminta siswa menulis puisi dengan bantuan media gambar yang 

telah disediakan oleh guru melalui LCD Projector. 

i. Guru dan siswa melakukan evaluasi bersama.  

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melaksanakan 

tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, 

setelah refleksi dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa peneliti sudah 

melakukan satu siklus. Sebelum melaksanakan penelitian, penting bagi 

peniliti untuk menyusun apa saja yang nantinya akan dilaksanakan didalam 

kelas. Ketika tahap perencanaan sudah tersusun dengan baik, maka 

selanjudnya peneliti mulai mengakar dengan mengacu pada perencanaan 

yang telah dibuat. Langkah-langkah siklus sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

1) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) mencari 2 model puisi bebas untuk menjadi contoh yang akan 

ditunjukkna kepada siswa. 

3) Membuat alat evaluasi yaitu untuk menulis puisi bebas yang bertujuan 

untuk mengukur keberhasilan belajar siswa 

4) Membuat lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini tindakan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran atau skenario pembelajaran, meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan penutup. 

1) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal peneliti memulai untuk memberikan apersepsi 

terlebih dahulu kepada siswa dengan bertanya kesulitan apa saja yang 
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dialami ketika menulis puisi bebas. Lalu menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, peneliti memberikan contoh puisi bebas untuk 

dianalisis oleh seluruh siswa. Siswa menganslisis puisi dan menemukan 

unsur-unsur pembentuk puisi. Kemudian dengan bimbingan peneliti, 

kesimpulan siswa diperkuat pengertiannya dengan unsur-unsur 

pembentuk puisi. 

3) Kegiatan penutup 

Setelah paham mengenai puisi, pada setiap akhir siklus, siswa diminta 

untuk menulis puisi bebas berdasarkan gambar yang telah ditampilkan. 

 

c. Pengamatan 

Pengamatan atau observasi dilakukan disaat bersamaan dengan proses 

pembelajaran berlangsung. Proses pengamatan dilakukan dengan tujuan 

untuk mengukur keberhasilan tujuan mengajar tiap siklusnya. Pada tahap ini, 

peneliti diobservasikan oleh 4 orang yaitu, 2 orang teman sejawat, 2 

diantaranya mengobservasikan secara teltulis pada lembar observasi, 1 orang 

menjadi pengambil gambar atau dokumentasi dan 1 guru kelas V 

mengobservasi secara tertulis pada lembar observasi. Hasil observasi yang 

diperoleh dari teman sejawat maupun guru kelas dapat dijadikan acuan untuk 

melaksanakan penelitian pada siklus berikutnya. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Membuat alat evaluasi yaitu untuk menulis puisi bebas yang bertujuan 

untuk mengukur keberhasilan belajar siswa 

3) Membuat lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 
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Pada tahap ini tindakan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran atau skenario pembelajaran, meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan penutup. 

 

1) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal peneliti memulai untuk memberikan apersepsi 

terlebih dahulu kepada siswa dengan mengulas kembali materi pada 

siklus I. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, peneliti memberikan gambar dan dengan bimbingan 

peneliti semua siswa melatih menulis puisi dengan tahapan proses 

menulis. 

3) Kegiatan penutup 

Setelah paham mengenai puisi, pada setiap akhir siklus, siswa diminta 

untuk menulis puisi bebas berdasarkan media gambar yang telah 

ditampilkan. 

 

c. Pengamatan 

Pengamatan atau observasi dilakukan disaat bersamaan dengan proses 

pembelajaran berlangsung. Proses pengamatan dilakukan dengan tujuan 

untuk mengukur keberhasilan tujuan mengajar tiap siklusnya. Pada tahap ini, 

peneliti diobservasikan oleh 2 orang yaitu, 2 orang teman sejawat. Hasil 

observasi yang diperoleh dari teman sejawat maupun guru kelas dapat 

dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian pada siklus berikutnya. 

 

G. Intrumen Penilaian 

Intrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), intrumen tes, dan instrumen nontes. 

 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun pada tahap perencanaan 

agar dalam pembelajrana dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan 

keterampilan menulis puisi bebasa pada siswa kelas V. Tahap-tahap kegiatan 

belajara mengajar dalam RPP akan diaplikasikan pada saat pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. 

 

2. Instrumen Tes 

Intrumen tes adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan dan pengetahuan yang siswa miliki. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan instrumen tes untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menulis puisi bebas. Intrumen tes ini menilai kesesuaian judul dengan tema, 

kesesuaian isi dengan tema, penggunaan diksi, konotasi, dan kesesuaian 

makna dengan tema. 

 

Tabel 3.1 

Format Penilaian Kemampuan Menulis Puisi 

No Aapek Penilaian 
Skala Penilaian 

Bobot Skor 
4 3 2 1 

1 Kesesuaian judul        %  

2 Kesesuaian isi          

3 Diksi          

4 Permajas / Konotasi       %  

5 Makna          

Jumlah     100%  

Diadaptasi dari Dinda (2014) 

Keterangan: 

a. Skala Nilai: 

Sesuai dengan rubrik penilaian 

b. Pembobotan dilakukan untuk membedakan tingkat kesulitan masing-

masing unsur-unsur puisi. 
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c. Skor = skala nilai X bobot 

d. Penentuan nilai diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai yang didapat 

satu aspek dengan dikali bobot. 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Rubrik Penilaian Menulis Puisi 

No 
Aspek 

Penilaian 

Rentang Nilai 

4 3 2 1 

 Kesesuaian 

judul 

Judul yang 

dipilih 

sangat 

sesuai 

dengan tema 

puisi. 

Judul yang 

dipilih 

sesuai 

dengan 

tema puisi. 

Judul yang 

dipilih 

cukup 

sesuai 

dengan 

tema puisi. 

Judul yang 

dipilih 

kurang 

sesuai 

dengan 

tema. 

 Kesesuaian 

isi 

Isi yang 

ditulis 

sangat 

sesuai 

dengan 

judul puisi. 

Isi yang 

ditulis 

sesuai 

dengan 

judul puisi. 

Isi yang 

ditulis 

cukup 

sesuai 

dengan 

judul puisi. 

Isi yang 

ditulis 

kurang 

sesuai 

dengan 

judul puisi. 

 Diksi Diksi yang 

ditulis 

sangat 

sesuai 

dengan 

persajakan 

puisi. 

Diksi yang 

ditulis 

sesuai 

dengan 

persajakan 

puisi. 

Diksi yang 

ditulis 

cukup 

sesuai 

dengan 

persajakan 

puisi 

Diksi yang 

ditulis 

kurang 

sesuai 

dengan 

persajakan 

puisi 

 Persajakan Persajakan 

yang ditulis 

sangat 

sesuai 

dengan diksi 

puisi 

Persajakan 

yang ditulis 

sesuai 

dengan 

diksi puisi 

Persajakan 

yang ditulis 

cukup 

sesuai 

dengan 

diksi puisi 

Persajakan 

yang ditulis 

kurang 

sesuai 

dengan 

diksi puisi 

 Makna Makna yang 

tekandung 

dalam puisi 

sangat baik 

Makna 

yang 

tekandung 

dalam puisi 

Makna 

yang 

tekandung 

dalam puisi 

Makna 

yang 

tekandung 

dalam puisi 
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baik cukup baik kurang 

baik 

Diadaptasi dari Dinda (2014) 

Pedoman penilaian menulis puisi berfungsi sebagai patokan kemampuan 

menulis puisi siswa kelas V berhasil dengan sangat baik, baik, cukup baik, 

ataupun kurang sehingga bobot nilaipun dibuat sesuai dengan tingkat 

kesulitan pada tiap aspek. 

 

3. Intrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes dipakai peneliti untuk penelitian adalah 

instrumen observasi, yaitu terdiri dari lembar observasi aktivitas guru dan 

lembar observasi aktivitas siswa. Intrumen observasi penting diadakan 

didalam penelitian agar setiap aktvitas baik guru maupun siswa lakukan 

terdata dan terlihat hasilnya. 

Intrumen observasi dapat menjadi acuan untuk memperbaiki penelitian 

berikutnya agar lebih baik dari siklus sebelumnya. Berikut ini merupakan 

intrumen nontes berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa mulai dari 

siklus I sampai siklus II. 

 

Tabel 3.3 

Lembar Observasi Guru Siklus I 

Bagian Pengamatan 
Guru melakukan 

Komentar 
Ya Tidak 

Pendahuluan Melakukukan apersepsi 

dengan mengajukan 

pertanyaan 

   

Meminta siswa untuk 

menyampaikan pengalam 

menulis puisi. 

   

Meminta siswa 

penyampiakan kesulitan 

pada saat menulis puisi. 

   

Kegiatan Inti Guru memberikan 

pertanyaan terkait unsur-

unsur puisi bebas. 
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Guru memberikan contoh 

puisi bebas. 

   

Guru menjelaskan materi 

terkait puisi bebas. 

   

Guru mengajukan 

pertanyaan untuk 

memancing keaktivan 

siswa. 

   

Guru memberikan tugas 

untuk menulis puisi 

bebas dengan bantuan 

media gambar. 

   

Guru memninta beberapa 

siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

   

Penutup Guru dan siswa bersama-

sama menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

   

 

 

Tabel 3.4 

Lembar Observasi Siswa Siklus I 

Bagian Pengamatan 
Guru melakukan 

Komentar 
Ya Tidak 

Pendahuluan Siswa menjawab 

pertanyaan aprersepsi 

yang diajukan oleh guru 

   

Menyampaikan 

pengalaman menulis 

puisi 

   

Menyampaikan kesulitan 

dalam menulis puisi. 

   

Kegiatan Inti Siswa menjawab 

pertanyaan terkait unsur-

unsur puisi bebas. 

   

Siswa mengamati contoh 

puisi yang diberikan oleh 

guru. 

   

Memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi. 
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Siswa aktif dalam 

melakukan tanya jawab. 

   

Siswa membuat puisi 

bebas dengan bantuan 

media gambar yang 

diberikan oleh guru. 

   

Siswa mampu untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

   

Penutup Guru dan siswa bersama-

sama menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

   

 

 

 

Tabel 3.5 

Lembar Observasi Guru Siklus II 

Bagian Pengamatan 
Guru melakukan 

Komentar 
Ya Tidak 

Pendahuluan Melakukukan apersepsi 

dengan mengajukan 

pertanyaan 

   

Meminta siswa untuk 

mencoba merangkai puisi 

secara lisan dengan 

menggunakan bahasa 

kiasan. 

   

Kegiatan Inti Guru memberikan 

pertanyaan terkait 

gambar yang 

ditampilkan. 

   

Meminta siswa mencoba 

dalam melatih menulis 

puisi dengan tahap 

menulis. 

a. Tahap pra-menulis 

b. Tahap penyususnan 

draf 

c. Tahap perbaikan 

d. Tahap penyuntingan. 

e. Tahap pemublikasian 

   

Penutup Guru dan siswa bersama-

sama menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 
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Tabel 3.6 

Lembar Observasi Siswa Siklus II 

Bagian Pengamatan 

Siswa 

melakukan Komentar 

Ya Tidak 

Pendahuluan Siswa menjawab 

pertanyaan apersepsi 

yang diajukan oleh guru. 

   

Siswa mencoba 

merangkai puisi secara 

lisan dengan 

menggunakan bahasa 

kiasan. 

   

Siswa aktf dalam 

pembelajaran didalm 

kelas. 

   

Kegiatan Inti Siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

guru terkait gambar. 

   

Semua siswa mencoba 

dalam melatih menulis 

puisi dengan tahap 

menulis. 

a. Tahap pra-menulis 

b. Tahap penyususnan 

draf 

c. Tahap perbaikan 

d. Tahap penyuntingan 

e. Tahap pemublikasian 

   

Penutup Guru dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

   

 

H. Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mencari hasil 

penelitian ini adalah teknik analisis secara kuantitatif dan kualitatif.  Menurut 

Sugiyono, 2011., hlm 23 data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

data kualitatif yang diangkakan . Data kuantitatif ini berupa hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis dengan perhitungan persentase  

dan rata-rata hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam KKM. Dengan 

menggunakan rumus: 
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TB = s ≥ 75 x 100% 

  n 

Keterangan: 

s ≥ 75 : jumlah siswa yang  mendapatkan lebih besar dari atau sama dengan 

75. 

n = Banyak siswa 

100% = Bilangan tetap 

TB = Ketuntasan belajar 

 

 

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipilih peneliti untuk digunakan untuk menganalisis 

data yang diperoleh peneliti dari hasil tes menulis puisi bebas siswa dari 

siklus I hingga siklus II. Peneliti menganalisis data kuantitatif dengan cara 

merekap skor yang didapat siswa, menghitung jumlah skor dari seluruh aspek 

yang diperoleh siswa, menghitung rata-rata kelas, dan menghitung presentase. 

Presentase skor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Presentasi = Jumlah siswa yang tuntas  X 100 

                 Jumlah seluruh siswa 

 

Hasil akhir perhitungan nilai siswa mulai dari siklus I hingga siklus II 

dibandingkan untuk menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan 

disetiap siklusnya. Hasil ini memberikan gambaran yang kongkrit dan jelas 

mengenai presentase peningkatan kemampuan menulis puisi bebas dengan 

bantuan gambar melalui media LCD Projector.  

 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat 

nontes. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen observasi. 
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Analisis dilakukan dengan cara merumuskan dan memeriksa dengan teliti 

seluruh data nontes yang telah diperoleh.  

Data yang diperoleh pada siklus I hingga siklus II berfungsi untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis puisi 

bebas dengan menggunakan bantuan gambar melalui media LCD Projector. 

 


