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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN Merak II Kecamatan 

Sukamulya Kabupaten Tangerang. 

Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian berdasarkan pada 

beberapa pertimbangan antara lain : 

a) Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian karena jarak sekolah 

tersebut tidak jauh dari tempat tinggal. 

b) Peneliti merasakan adanya masalah dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya menulis yang kurang menggunakan inovatif dan 

kreatif. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 3 SDN Merak II 

Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.Adapun yang menjadi 

subjek penelitian adalah kegiatan guru dan siswa kelas 3 yang berjumlah 

35 siswa pada kegiatan pembelajaran menulis karangan deskriptif dengan 

menggunakan metode Active Learning. 

 

B. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakana kelas (PTK), karena 

masalah yang dikaji adalah masalah pendidikan yang terjadi di dalam kelas 

yang berupa kesulitan siswa dalam memahami ketrampilan menulis.Cara 

penanganan pemahamannya dengan melakukan suatu tindakan untuk 

memecahkan berbagai persoalan pembelajaran di kelas dalam mengatasi 

kesulitan siswa dalam keterampilan menulis. 
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Gambar 3.1 Desain PTK Model Siklus ( Model Kemmis dan Mc 

Taggaret) 

 

Ada beberapa model penelitian tindakan dan suatu model yang kiranya 

tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh para guru SD yang di tawarkan 

oleh para ahli adalah model Kemmis dan Mc Taggaret dari Deakin 

University. Model ini terdiri dari empat komponen, yaitu: 

 Rencana : Dalam tahap penyusunan rancangan ini peneliti 

menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrument pengamatan untuk membantu peneliti merekam 

fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 
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 Tindakan : Apa yang dilakukan oleh guru atau penelitian 

sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang 

diinginkan. 

 Observasi : Mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. 

 Refleksi : Penelitian mengkaji, melihat dan mempertimbangkan 

atas hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria. 

Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti bersama-sama guru 

dapat melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal. 

a. Tahap Prasiklus 

Pra siklus, adapun tahapannya sebagai berikut : 

1) Observasi 

Peneliti mengamati situasi pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru sesuai dengan kondisi nyata dan peneliti belum melakukan 

tindakan apapun dalam tahap tersebut. 

 

2) Refleksi 

Peneliti melakukan analisi dengan guru kelas tentang kegiatan 

pembelajaran yang telah diamati, apakah terdapat kekurangan atau 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, setelah itu baru 

kemudian melakukan tindakan 1. 

 

b. Siklus 1 

 Adapun tahapannya sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

Membuat RPP kegiatan pembelajaran keterampilan menulis 

dengan menggunakan metode Active Learning. 

 Rancangan Kegiatan Belajar 

1. Kegiatan Awal 

- Mengucapkan salam 
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- Mengabsen siswa, dilanjutkan mengecek kondisi kelas: kebersihan 

dan perlengkapan kelas. 

- Menyiapkan siswa baik secara psikis maupun fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

- Memberikan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa mengenai 

sebuah cerita.  

- Menyampaikan Tujuan Pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

- Siswa menyimak penjelasan guru tentang tata cara bercerita. 

- Siswa diberikan petunjuk cara urutan bercerita dengan 

memperhatikan gambar yang akan diceritakan.  

- Siswa menyimak instruksi guru untuk menentukan tugas yang akan 

dikerjakan sesuai dengan gambar seri yang diterima. 

b) Elaborasi 

- Guru menugaskan siswa untuk membuat kelompok, dimana setiap 

anggota kelompok sesuai dengan jumlah gambar berseri.  

- Siswa mengurutkan gambar seri sesuai dengan alur cerita. 

- Siswa menentukan objek gambar yang akan mereka ceritakan. 

- Guru menugaskan siswa untuk memegang satu gambar seri dan 

membuat satu paragraph atau lebih. 

- Siswa berlatih bercerita berdasarkan gambar seri yang mereka 

terima. 

- Masing-masing siswa mencatat draf cerita masing-masing. 

- Setelah selesai, setiap paragraph digabungkan dengan teman 

sekelompoknya untuk dibaca kembali agar karangannya sesuai 

dengan urutan gambar seri. 

c) Konfirmasi 

- Guru menyuruh beberapa perwakilan siswa untuk maju ke depan 

kelas menceritakan gambar seri. 
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- Guru menyatukan pendapat antar siswa. 

- Guru memberikan umpan balik terhadap siswa. 

- Siswa diberikan kesempatan bertanya dan diberikan bimbingan 

apabila mengalami kesulitan. 

- Siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif diberikan 

motivasi. 

2) Tindakan 

Melaksanakan rencana pembelajaran dengan menggunakan 

metode Active Learning, dengan langkah – langkah yang sudah 

direncanakan. 

3) Observasi 

Peneliti meminta bantuan kepada guru kelas sebagai mitra juga 

sebagai observer untuk mengamati kegiatan pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

metode Active Learning yang dilakukan oleh peneliti sebagai model. 

4) Refleksi  

Peneliti mengadakan diskusi analisis dengan guru sebagai 

mitra tentang perkembangan hasil tindakan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode Active Learning, apabila hasilnya 

belum maksimal maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

c. Siklus II 

 Adapun tahapannya sebagai berikut : 

1) Perencanaan  

 Hasil refleksi dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya 

perbaikan untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya  

 Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran  

 Merancang perbaikan II berdasarkan refleksi siklus I  

2) Tahap Melakukan Tindakan (Action)  

 Melakukan analisis pemecahan masalah  
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 Melaksanakan tindakan perbaikan II dengan memaksimalkan 

penerapan model pembelajaran Active Learning dengan 

menggunakan gambar berseri. 

3) Tahap Mengamati (observation)  

 Melakukan pengamatan terhadap penerapan model 

pembelajaran Active Learning dengan menggunakan gambar 

berseri 

 Mencatat perubahan yang terjadi  

 Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat 

pembelajaran dan memberikan balikan  

4) Tahap Refleksi (Reflection)  

 Merefleksi proses pembelajaran Active Learning dengan 

menggunakan gambar berseri 

 Merefleksi hasil belajar siswa dengan penerapan model 

pembelajaran Active Learning dengan menggunakan gambar 

berseri 

 Menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian  

 Rekomendasi  

 

d. Siklus III 

Adapun tahapannya sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

 Hasil refleksi dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya 

perbaikan untuk diterapkan pada pembelajaran berikutnya  

 Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran  

 Merancang perbaikan III berdasarkan refleksi siklus II 

2) Tahap melakukan Tindakan  

Dalam siklus ketiga guru melakukan evaluasi perbaikan 

tahap tindakan pada siklus II, yang dimana Langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 
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 Persiapan pelaksanaan tindakan 

 Melakukan analisis pemecahan masalah 

 Melaksanakan tindakan perbaikan III dengan 

memaksimalkan penerapan model pembelajaran Active 

Learning dengan menggunakan gambar berseri 

3) Observasi/Evaluasi 

 Mengamati keterampilan proses siswa dalam melaksanakan 

tugas yangdiberikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

 Memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

4) Refleksi 

Refleksi ini dilakukan untuk merenungkan dan mengkaji 

hasil tindakan pada  siklus I mengenai peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar Bahasa Indonesia. Hasil renungan dan kajian 

tindakan siklus II ini, selanjutnya dipikirkan untuk dicari dan 

ditetapkan beberapa alternatif tindakan baru yang diduga lebih 

efektif untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Alternatif tindakan ini akan ditetapkan menjadi tindakan baru 

pada rencana tidakan dalam penelitian tindakan kelas siklus III. 

 

C. Metode Penelitian  

Pada bab ini akan mengungkapkan penelitian kualitatif sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian dengan judul Penggunaan Metode Active Learning  

untuk meningkatkan kemampuan Mengarang Deskripsi kelas 3 SDN Merak 

II. Secara harpiah sesuai dengan namanya penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara – cara lainnya yang 

menggunakan ukuran angka. Kualititatif berarti sesuatu yang berkaitan 

dengan aspek kualitas, nilai atau makna dapat diungkapkan dan dapat 

dijelaskan melalui linguistik atau bahasa kata – kata.Oleh karena itu bentuk 

data yang digunakan bukan berbentuk bilangan angka, skor atau nilai, 
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peningkatan atau frekuensi, yang biasanya dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan matematika atau statistik. 

Menurut Yudistira (2012: 24) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

classroom Action Research (CAR) adalah Action Research yang dilaksanakan 

oleh guru didalam kelas. 

Sedangkan menurut Yusnandar (2013 : 7) PTK dapat didefinisikan 

sebagai bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek – praktek 

pembelajaran dikelas secara lebih professional.  

Menurut Yusnandar (2013 : 16-17) langkah – langkah penyusunan 

Penelitian Tindakan Kelas yang dapat dipakain yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah 

2. Menganalisis masalah dan menentukan faktor – faktor yang diduga 

sebagai penyebab utama 

3. Merumuskan gagasan – gagasan pemecahan masalah bagi faktor 

penyebab utama dengan mengumpulkan data dan menafsirkannya 

untuk mempertajam gagasan tersebut dan merumuskan hipotesis 

tindakan sebagai pemecahan  

4. Merumuskan solusi atau pilihan tindakan pemecahan masalah 

 

Menurut Mulyasa (201:36-37) Alasan menggunakan PTK sebagai salah 

satu metode penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Dirasakn oleh para guru bahwa penelitian konvensional (penelitian 

formal) bergerak secara berjarak dengan pengalaman pembelajaran 

sehari – hari atau bersifat nonkontekstual. 

2. Temuan penelitian formal sering gagal dalam memecahkan masalah 

pembelajaran yang bersifat kasus dan regional atau local. 

3. Penerapan hasil penelitian formal terlalu lama untuk bisa dinikmati oleh 

subjek. 

4. Proses penelitian formal sering bersifat “dehumanistik” yang 

memperlakukan peserta didik sebagai objek pengamatan, seakan – 
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akanpeserta didik itu adalah benda materiil yang tidak punya jiwa dan 

perasaan. 

5. Ada kebutuhan untuk segera dapat memecahkan masalah – masalah 

yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru dan peserta didik yang pada sisi 

lain penelitian formal tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. 

6. Ada kebutuhan untuk segera meningkatkan kinerja dan kualitas 

pembelajaran.  

7. Penelitian formal terlalu banyak membutuhkan “kemampuan” yang 

tidak setiap guru bisa memperhatikannya. 

Dari beberapa alasan diatas, dapat disimpulkan bahwa PTK tidak 

memiliki jarak antar penelitian dengan pembelajaran.PTK juga dimaksudkan 

untuk memecahkan masalah – masalah pembelajaran yang ada didalam 

kelas.Penerapan hasil PTK juga bersifat langsung dan telah terancang. 

 

D. Definisi Operasional  

Definisi operasional dimaksudkan untuk menafsirkan istilah – istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional tersebut diharapkan 

dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap istilah – istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu,  berikut ini penulis 

kemukakan definisi operasional yang berkaitan dnegan peneliti ini sebagai 

berikut: 

1. Metode Active Learning 

Lebih dari 2400 tahun yang lalu Confucius menyatakan bahwa 

“Yang saya dengar, saya lupa.Yang saya lihat, saya ingat.Yang saya 

kerjakan, saya pahami”. 

Mel Silberman memodifikasi dan memperluas pernyataan 

Confucius di atas menjadi apa yang disebutnya dengan belajar aktif 

(active learning), yaitu Yang saya dengar, saya lupa.Yang saya dengar 

dan lihat, saya sedikit ingat.Yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau 

diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami.Dari yang saya dengar, 

lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai.(Silberman, 2012:23) 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metodeActive 

Learning  adalah metode yang melibatkan siswa dalam pembelajaran, 

siswa dituntut bukan hanya mendengarkan atau melihat guru yang sedang 

menjelaskan, akan tetaapi siswa dituntut untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Didalam Active Learning siswa dituntut kepada 

mendengarkan, memperagakan, mendiskusikan, dan menerpakan 

sehingga siswa akan paham dan menguasai pembelajaran. 

 

2. Mengarang Deskripsi  

Menurut Resmini, dkk. (2010:119), kata deskripsi berasal dari kata 

bahasa latindescribe yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu 

hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang 

melukiskan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat 

mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang 

dilukisakan itu sesuai dengan citra penulisnya. 

Dari teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengarang 

deskripsi adalah keterampilan produktif yang menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek melalui tulisan. Sehingga pembaca dapat 

memberikan gambaran kepada pembaca agar pembaca seolah – olah dapat 

melihat, mengalami, merasakan, apa yang sedang penulis tuliskan.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009 : 307) dalam penelitian kualitatif instrumen 

utamanya adalahpeneliti sendri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian 

menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan 

dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. 

Berdasarkan pernyataan diatas, instrumen dalam penelitianPenggunaan 

metode Active Learning untuk meningkatkan kemampuan mengarang 

deskripsi kelas 3 SD Negeri Merak II adalah peneliti sendiri.Peneliti sebagai 
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instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas semua temuannya. 

 

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian tindakan kelas ini, pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik observasi, dan tes.Jenis pungumpulan data 

yang digunakan berupa lembar pengamatan, dan tes tulis. 

1) Teknik observasi 

Sudjana (2009 : 84) menyatakan bahwa Observasi atau 

pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunkana untuk mengukur 

tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam 

situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai 

hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu 

belajart, tingkah laku guru pada waktu mnegajar, kegiatan diskusi 

siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga 

pada waktu mengajar.  

 

Dari pengamatan maka observer dapat mengetahui tinggkah laku 

siswa dan kesediaan guru dalam mengajar.Maka dari itu dilakukan 

pengamatan atau observasi untuk mengetahui permasalah – permasalah 

yang ada didalam proses pembelajaran. 
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Tabel 3.1  

Lembar Observasi Guru Dalam Pembelajaran Menulis 

Karangan Deskripsi dengan Metode Active Learning 

 

No Aspek yang diamati  Ya  Tidak  

1.  Apakah guru membuat persiapan? 

 

 Mengabsen 

 

 

 

 Berdoa    

 Apersepsi   

 Mempersiapkan alat peraga   

2.  Apakah guru menerapkan metode Active Learning? 

 

 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

diamana setiap kelompok terdiri dari 4 orang 

 

 

 

 

 Menyusun meja dan kursi menjadi formasi 

tanda pangkat 

  

 Memberikan tugas   

3.  Apakah penggunaan metode Active Learning dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa? 

 

 Siswa dapat menulis karangan satu 

paragraph 

  

 

 

 

 Siswa dapat menulis karangan dua paragraph   

 Siswa dapat menulis karangan lebih dari dua 

paragraph  

  

4.  Apakah pebelajaran berpusat pada siswa? 

 

 Guru hanya sedikit menjelaskan 

 

 

 

 Siswa aktif bertanya   

 Siswa lebih banyak yang bekerja   

5.  Apakah pembelajaran terkait dengan kehidupan 

yang nyata? 

 

 Kehidupan sehari – hari di rumah 

 

 

 

 

 Kehidupan sehari – hari di sekolah   

 Kehidupan sehari – hari pada saat bermain   
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6.  Apakah kemampuan menulis karangan deskripsi 

siswa meningkat? 

 

 Yang tadinya tidak bisa mengarang dengan 

paragraph menjadi bisa  

 

 

 

 

 

 Yang tadinya satu paragraph menjadi dua 

paragraph 

  

 Yang tadinya dua paragraph menjadi lebih   

7.  Apakah pembelajaran Active Learningmendorong 

anak untuk berinteraksi multiarah? 

 

 Siswa dengan guru 

  

 

 

 Siswa dengan siswa   

 Siswa dengan guru dan dengan siswa   

8.  Apakah guru memberikan umpan balik terhadap 

hasil kerja anak? 

 

 Penguatan 

 

 

 

 

 Pujian kepada siswa yang membuat 

karangan lebih dari satu paragraph 

  

 Guru bersama siswa menyimpulkan apa 

yang telah dipelajari 

  

9.  Apakah siswa dapat menerima materi? 

 

 Ada beberapa siswa yang mengerti 

 

 

 

 Setengah dari siswa yang mengerti   

 Semua mengerti   

10.  Apakah siswa antusias dalam pembelajaran? 

 

 Aktif dalam pembelajaran 

  

 

 Menerima materi   

 Mempermudah dalam mengerjakan 

karangan 

  

 

Presentase =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑦𝑎/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑖𝑡𝑒𝑚  
 x 100% 
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Tabel  3.2 

Lembar Observasi Siswa Dalam Pembelajaran Menulis 

Karangan Deskripsi dengan Metode Active Learning Siklus I 

No Aspek yang diamati Ya  Tidak 

1 Mengembangkan berfikir tingkat tinggi 

 

 Dapat menyusun gambar berseri 

  

 Menemukan kalimat pokok    

 Kreatif dalam menulis karangan deskrips   

2 Meningkatkan interaksi yang lebih familiar antara 

guru dengan murid 

 

 Siswa bertanya tentang apa yang belum 

  

  mereka ketahui   

 Siswa menggap guru adalah teman   

 Siswa memperhatikan penjelasan dari guru   

3 Membangun percaya diri para siswa 

 

 Membuat karangan secara mandiri 

  

 Hasil karangan sendiri dibacakan oleh teman 

untuk disatukan 

  

 Siswa percaya diri dalam menulis karangan   

4 Meningkatkan sikap positif kepada materi 

pembelajaran 

 

 Bertanya 

  

 Mengerjakan tugas   

 Mengumpulkan tugas   

5 Menggunakan pendekatan tim dalam pemecahan 

masalah, sementara tiap pribadi tetap bertanggung 

jawab secara mandiri 

 

 Masing – masing siswa bertanggung jawab 

dengan satu gambar 
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 Menyatukan hasil karangan dengan teman 

kelompoknya 

  

 Membaca kembali hasil karangan yang telah 

disatukan untuk diperiksa kesalahannya 

  

6 Meningkatkan pemahaman tentang adanya berbagai 

perbedaan 

 

 Bekerja sama 

  

 Menyatukan perbedaan dalam pemikiran 

mengarang 

  

 Mencari solusi untuk memecahkan perbedaan   

7 Meningkatkan tanggung jawab belajar 

 

 Setiap anak memegang satu tanggung jawab 

  

 Ketua kelompok dan anggotanya memeriksa 

hasil karangan 

  

 Membantu teman sekelompoknya jika ada 

yang belum mengerti 

  

8 Membangun atmosfer kerjasama 

 

 Saling membantu 

  

 Kekompakan   

 Bertanggung jawab   

9 Mengembangkan tanggung jawab siswa satu sama 

lain 

 

 Tanggung jawab mandiri 

  

 Tanggung jawab kelompok   

 Tanggung jawab tugas    

10 Menciptakan suasana kelas tempat para siswa dapat 

mengembangkan keterampilan kepemimpinannya 

 

 Dapat memimpin diri sendiri 

  

 Dapat memimpin orang lain   

 Dapat mengkondisikan anggota kelompoknya   

 

Presentase =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑦𝑎/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑖𝑡𝑒𝑚  
 x 100% 
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2) Tes  

Sudjana (2009:35) menyatakan bahwa Tes sebagai alat penilaian 

adalah pertanyaan – pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk 

mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam 

bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes 

tindakan).Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur 

hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. 

 

Dapat didimpulakan bahwa tes adalah suatu tugas atau rangkaian 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga menghasilkan suatu 

nilai tingkah laku atau prestasi siswa tersebut, yang dapat dibandingkan 

dengan nilai yang akan dicapai oleh anak atau sering disebut KKM 

 

Kisi-kisiSoal 

Mata Pelajaran :Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi :Menulis : Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi 

dalam karangan sederhana dan puisi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tingkat 

kesukaran 

C2 C3 C4 Jumlah 

Isian  
Isian  

Isian  
M

d 

Sd  Sk  

Menulis 

karangan 

sederhana 

berdasarkan 

gambar seri 

menggunakan 

pilihan kata dan 

kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan 

ejaan, huruf 

kapital dan 

tanda titik 

Siswa dapat 

mengurutkan gambar 

berseri 

Mudah 1   1   

Sedang       

Sukar       

Siswa dapat membuat 

kalimat pokok dari 

setiap gambar 

Mudah       

Sedang  1   1  

Sukar       

Siswa dapat membuat 

karangan deskripsi  

Mudah       

Sedang       

Sukar   1   1 

Jumlah  1 1 1 1 1 1 
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Soal tes  

 

 

 

 

 

1. Urutkan gambar diatas dengan benar ! 

2. Tentukan kalimat utama dari setiap gambar ! 

3. Buatlah satu atau lebih paragraph dari setiap gambar secara 

berkelompok ! 

*Kunci jawaban  

1. 3-2-1-4 

2.  

I. Seorang ibu membuang sampah ke sungai 

II. Sampah hanyut bersama air 

III. Sampah menyumbat air di gorong – gorong 

IV. Terjadi banjir 

3. (dikondikan dengan hasil karangan siswa) 

 

 Penilaian individu  

No Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai Rata 

– 

rata  
Ketepatan 

mengurutkan 

gambar 

Kalimat 

pokok 

Keterkaitan 

kalimat 

Ejaan dan 

tanda baca 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

1                   

2                   

3                   

4                   
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5                   

Jumlah       

Rata - rata      

 

 

 Keterangan  

Arikunto (2012:177) mengatakan bahwa tes subjektif yang pada 

umumnya berbentuk esai (uraian).Tes bentuk esai adalah sejenis tes 

kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan 

atau uraian kata-kata. 

Baik sekali (A) nilai 90-100 jika siswa dapat ketepatan mengurutkan 

gambar, membuat kalimat pokok, keterkaitan kalimat, ejaan dan tanda 

baca, dan dapat menulis karangan lebih dari dua paragraf. 

Baik (B) nilai 70-89 jika siswa dapat mengurutkan gambar, membuat 

kalimat pokok namun belum dapat mengaitkan kalimat dalam 

karangan serta ejaan dan tanda bacanya masih kurang tepat. 

Cukup (c) nilai 60-69 jika siswa dapat mengurutkan gambar namun masih 

belum bisa mengaitkan kalimat, menentukan kalimat pokok serta 

tanda baca yang masih belum tepat. 

Kurang (D) nilai ≤ 50 jika siswa belum dapat memenuhi dari aspek 

penilaian. 

 

 Penilaian kelompok 

 

No Nama 

kelompok 

Aspek yang dinilai Rata 

– 

rata 
Kerjasama Keterkaitan 

karangan 

antar 

paragraph  

Tanggung 

jawab 

terhadap 

tugasnya 

kekompakan 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

Jumlah       
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Rata – rata       

 Keterangan  

 Baik sekali (A) nilai 90-100 jika siswa dapat bekerja sama, keterkaitan 

karangan antar paragraf, tanggung jawab terhadap tugasnya, dan kompak 

dengan teman sekelompoknya. 

Baik (B) nilai 70-89 jika siswa dapat bekerja sama, dapat menyambungkan 

antar kalimat, namun belum bertanggung jawab terhadap tugasnya dan 

kekompakan dengan teman sekolompoknya masih belum terpenuhi. 

Cukup (c) nilai 60-69 jika siswa dapat bertanggung jawab terhadap 

tugasnya, namun belum dapat bekerja sama dengan teman 

sekelompoknya, tidak adanya kekompakan, serta belum bisa 

menyambungkan antar kalimat. 

Kurang (D) nilai ≤ 50 jika dari semua aspek penilaian belum terpenuhi. 

 

 

1. Analisis Data 

Ada berbagai teknik analisis data, seperti teknik analisis data 

kualitatif dengan model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari tiga 

komponen, yakni reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. 

Langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data seperti 

ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Memilih data (reduksi data) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan 

perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data 

kasar yang diperoleh. 

 

b. Penyajian data (data display) 

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data 
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atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah 

dalam bentuk teks naratif. 

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi  

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi 

dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, 

mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada. 

 


