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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Model Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Penelitian tindakan 

kelas dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam 

kelas. Penelitian ini dilakukan saat pembelajaran di kelas dan memperbaiki 

mutu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Temuan masalah yang akan 

ditindaklanjuti dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan 

narasi yang masih rendah.  

Di dalam penelitian tindakan kelas, terdapat beberapa model yang 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan 

penelitian. Model tersebut diantaranya adalah model Kemmis dan Tagart, 

model Kurt Lewin, model Ebbut, model Elliot, dan model mcKernan. Model 

yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model Kemmis dan Tagart. Hal 

ini dikarenakan model Kemmis dan Tagart berorientasi pafa siklus spriral 

refleksi. 

Menurut Arikunto (2010, hlm.16) tahapan pelaksanaan penelitian 

pada setiap siklus menurut model Kemmis dan Tagart adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan pertama kali 

yaitu membuat perencanaan tindakan. Perencanaan dalam penelitian ini 

disusun dalam sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan model picture and picture. 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Dalam tahap ini, rencana yang telah disusun diujicobakan sesuai 

dengan langkah-langkah yang telah dibuat yaitu langkah-langkah 

pembelajaran dengan menerapkan model Picture and Picture.  

3. Observasi (Observing) 

Dalam tahap observasi ini dilakukan pengamatan terhadap tindakan 

yang sedang dan telah dilakukan. Pelaksanaan observasi dapat dilakukan 
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oleh peneliti sendiri atau orang lain sebagai observer. Kegiatan observasi 

ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan 

pelaksanaan tindakakan yang dilakukan sebenarnya. Selain itu, untuk 

mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung 

terhadap proses dan hasil pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

menghasilkan perubahan kea rah yang diinginkan.  

4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan tahap terakhir pada siklus penelitian ini. 

Pelaksanaan refleksi menyangkut kegiatan analis, interpretasi, dan evaluasi 

yang diperoleh saat melakukan kegiatan observasi. Data yang terkumpul 

saat observasi dianalisis dan diinterpretasi untuk mencari penyelesaian 

yang efektif. Hasil dari refleksi dijadikan rujukan untuk perencanaan siklus 

berikutnya.  

Penelitian ini menggunakan model penelitian Kemmis dan Mc.Taggart. 

Penelitian ini terdiri dari beberapa siklus, apabila siklus pertama belum 

menunjukan hasil yang baik maka penelitian dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dengan memperbaiki kekurangan yang muncul pada refleksi 

pada siklus pertama, dan selanjutnya. Siklus berhenti apabila penelitian 

sudah mencapai target yang ditentukan. 
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        Langkah-Langkah Penelitian Model Kemmis dan Tagart dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Model Kemmis dan McTaggart 

(Arikunto, 2010, hlm. 16) 
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B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD yang berada 

di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasari Kota Bandung pada 

semester genap tahun ajaran 2015/2016. Jumlah siswa pada kelas tersebut 

sebenarnya adalah 36 orang, namun 3 orang siswa termasuk ke dalam 

golongan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sehingga tidak dimasukan 

kedalam subjek penelitian. Maka subjek yang ditetapkan sebanyak 33 orang 

dengan jumlah lakilaki 19 orang dan perempuan 14 orang. Subjek dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan penemuan permasalahan terkait 

keterampilan menulis karangan narasi. Karakteristik subjek jika dilihat dari 

keterampilan menulisnya sangatlah kurang. Siswa kesulitan menuangkan 

ide/gagasan ke dalam tulisan karena pembelajaran dalam kelas tersebut 

terbilang monoton akibat keterbatasan media dan model pembelajaran.  

Tempat penelitian ini merupakan sekolah inklusif yang menerima 

siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa yang normal. Secara 

fisik, sekolah yang menjadi tempat penelitian ini memiliki fasilitas yang 

cukup menunjang untuk pelaksanaan pembelajaran. Meskipun sekolah ini 

merupakan penggabungan dari dua sekolah, akan tetapi jumlah kelas yang 

ada cukup memadai dan layak untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Jumlah kelas yang ada yaitu sebanyak 14 kelas.  

Selain kondisi fisik sekolah yang menunjang, letak sekolah yang 

berada jauh dari jalan raya juga sangat menunjang proses belajar karena 

menciptakan suasana yang kondusif dan tidak ada bising kendaraan atau 

apapun dari luar sekolah. Kelas yang dipilih dalam penelitian ini adalah kelas 

IV. Kelas tersebut cukuplah luas sehingga dapat memudahkan dalam 

penerapan model picture and picture yang dalam kegiatan penyusunan 

gambarnya dilakukan secara berkelompok. Hal ini tentunya dapat 

mempermudah siswa untuk leluasa bergerak dalam kegiatan tersebut. .  
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C. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Permintaan izin dari Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa 

dan Pemberdayaan Masyarakat untu melakukan penelitian pada salah 

satu sekolah yang ada di kota Bandung. 

b. Permintaan izin dari Kepala Sekolah di SD yang akan menjadi tempat 

penelitian. 

c. Observasi dan wawancara 

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan sebagai studi 

pendahuluan mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk menentukan 

masalah yang akan dikaji terutama masalah yang terdapat pada siswa 

kelas IV yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

d. Identifikasi permasalahan  

Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang 

muncul dan dilihat masalah yang paling esensial.  

e. Melakukan tes dan observasi. 

f. Melakukan studi literatur untuk memperoleh dukungan teori mengenai 

strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah. 

g. Menentukan pendekatan, metode atau model yang relevan dengan 

karakteristik siswa, bahan ajar dan  proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV. 

h. Melakukan studi kurikulum mengenai pokok bahasan yang akan 

dijadikan penelitian. Kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan 

kajian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 

2006 dan buku sumber kelas IV. 

i. Menyusun proposal penelitian. 

2. Tahap Perencanaan Penelitian 

Setelah melakukan studi pendahuluan atau pra penelitian dan 

langkah-langkah yang terdapat pada pra penelitian, peneliti merancang 

perencanaan tindakan untuk siklus.  
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a. Siklus I 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan 

menggunakan model pembelajaran picture and picture dalam 

membuat karangan narasi  

2) Menyiapkan potongan gambar dan kertas HVS untuk 

menempelkan gambar yang telah disusun secara berkelompok. 

3) Membuat lembar evaluasi untuk setiap siswa menulis karangan. 

4) Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian.  

5) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa. 

6) Menyiapkan gambar berseri tentang peristiwa kecelakaan lalu 

lintas. 

7) Menyiapkan stiker bintang-bintang untuk reward. 

8) Mendiskusikan RPP, LKS, lembar evaluasi, dan instrumen 

penelitian dengan dosen pembimbing. 

9) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan 

kegiatan selama pembelajaran berlangsung. 

b. Siklus II 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II adalah  

hasil refleksi siklus I. Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan 

menggunakan model pembelajaran picture and picture dalam 

membuat karangan narasi. 

2) Membuat LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk kelompok yang berisi 

intruksi agar setiap kelompok menyusun dan mengurutkan gambar 

sesuai urutan logis sehingga dapat membentuk alur cerita, 

penentuan gagasan setiap gambar, dan membuat karangan narasi 

berdasarkan gambar yang telah disusun. 



31 
 

Nunik Novianti, 2016 
PENERAPAN MODEL PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 
KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

3) Membuat lembar evaluasi yang berisi intruksi agar setiap siswa 

menulis karangan narasi berdasarkan gambar yang telah disusun.  

4) Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian.  

5) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa. 

6) Menyiapkan gambar berseri yang lebih jelas menonjolkan tokoh 

yang akan diceritakan, untuk LKS kelompok tentang aktivitas pagi 

hari, dan untuk lembar evaluasi gambar berseri tentang kegiatan di 

perpustakaan. 

7) Menyiapkan stiker bintang-bintang untuk reward. 

8) Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrumen penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

9) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan 

kegiatan selama pembelajaran berlangsung. 

c. Siklus III 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus III adalah  

hasil refleksi siklus II. Peneliti melihat kembali apakah segala 

pendukung kegiatan pembelajaran sudah cocok atau belum. Hal-hal 

yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus III adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan 

menggunakan model pembelajaran picture and picture dalam 

membuat karangan narasi. 

2) Membuat LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisikan intruksi agar 

setiap kelompok menyusun dan mengurutkan gambar sesuai urutan 

logis sehingga dapat membentuk alur cerita, penentuan gagasan 

setiap gambar, membuat karangan narasi berdasarkan gambar yang 

telah disusun, dan mengoreksi ejaan dan tanda baca  pada paragraf 

karangan narasi yang belum benar penggunaan ejaan dan tanda 

bacanya.  

3) Membuat lembar evaluasi yang berisi intruksi agar setiap siswa 

menulis karangan berdasarkan gambar yang telah disusun.  



32 
 

Nunik Novianti, 2016 
PENERAPAN MODEL PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 
KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

4) Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian.  

5) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa. 

6) Menyiapkan gambar untuk LKS kelompok tentang kegiatan setelah 

bermain bola, dan gambar berseri untuk lembar evaluasi berisi 

peristiwa kecelakan ketika bermain bola.  

7) Menyiapkan stiker bintang-bintang untuk reward. 

8) Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrumen penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

9) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan 

kegiatan selama pembelajaran berlangsung. 

3. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahapan  ini siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia mengenai karangan narasi. Guru dan siswa 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Pada 

tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak model 

picture and picture dilakukan tiga siklus.  

a. Siklus I 

      Tahap pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I  dengan 

penerapan model picture and picture yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap 1-Penyampaian kompetensi 

Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai yaitu 

dengan kegiatan penyusunan gambar siswa harus mampu 

menyusun kerangka karangan (menentukan gagasan, menentukan 

judul, menentukan watak/karakter tokoh, menentukan latar tempat, 

menentukan latar waktu), serta siswa harus mampu 

mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi.  

2) Tahap 2-Penyajian Materi 

Pada tahap ini, guru menyajikan materi pengantar sebelum 

siswa menulis karangan narasi. Tentunya materi berkaitan dengan 

karangan narasi. Materi yang disampaikan diantaranya : Pengertian 

karangan narasi, langkah menulis karangan narasi, hal-hal yang 
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harus diperhatikan dalam menulis karangan narasi, seperti : Ejaan : 

huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll, sistematika penulisan 

(ketersediaan judul, paragraf), dan unsur-unsur cerita 

(watak/karakter tokoh, latar tempat, waktu, dll.) 

3) Tahap 3 - Penyajian gambar 

Pada tahap ini, guru menyajikan atau menunjukkan 

potongan-potongan gambar tentang peristiwa kecelakaan lalu 

lintas. 

4) Tahap 4 – Penyusunan gambar 

Pada tahap ini, guru meminta setiap kelompok menyusun atau 

mengurutkan gambar berdasarkan urutan waktu agar membentuk 

alur cerita dan menempelkan gambar yang telah disusun pada 

kertas HVS kosong yang disediakan.  

5) Tahap 5 – Penjajakan alasan 

Pada tahap ini guru meminta perwakilan setiap kelompok 

untuk maju ke depan untuk mengungkapkan alasan dibalik 

pengurutan gambar.  

6) Tahap 6 – Penanaman konsep atau materi 

Guru meminta agar siswa dapat menyusun kerangka karangan : 

menentukan gagasan, menentukan judul, menentukan 

waktak/karakter tokoh, dan menentukan latar tempat dan latar 

waktu. Kemudian siswa diminta untuk mengembangkan karangan 

tersebut menjadi karangan narasi dan guru meminta setiap siswa 

secara individu untuk menulis karangan tersebut sesuai dengan 

ejaan dan tanda baca (huruf kapital, tanda koma, tanda titik,dll) 

dengan benar.  

7) Tahap 7 – Penutup 

Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi 

mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan dengan 

memberikan kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam 

ingatan siswa.   
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b. Siklus II 

      Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan hasil refleksi dari 

pelaksanaan siklus I. Adapun pelaksanaan pada siklus II yaitu sebagai 

berikut : 

1) Tahap 1 – Penyampaian kompetensi 

      Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai yaitu 

dengan kegiatan penyusunan gambar siswa harus mampu 

menyusun kerangka karangan (menentukan gagasan, menentukan 

judul, menentukan watak/karakter tokoh, menentukan latar tempat, 

menentukan latar waktu), serta siswa harus mampu 

mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi. 

2) Tahap 2- Penyajian Materi 

Pada tahap ini, guru menyajikan materi pengantar sebelum 

siswa menulis karangan narasi. Tentunya materi berkaitan dengan 

karangan narasi. Materi yang disampaikan diantaranya : Pengertian 

karangan narasi, langkah menulis karangan narasi, hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam menulis karangan narasi, seperti : Ejaan : 

huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll, sistematika penulisan 

(ketersediaan judul, paragraf), dan unsur-unsur cerita 

(watak/karakter tokoh, latar tempat, waktu, dll.) 

3) Tahap 3 - Penyajian gambar 

Pada tahap ini, guru menyajikan atau menunjukkan potongan-

potongan gambar tentang aktivitas di pagi hari.  

4) Tahap 4 – Penyusunan gambar 

Pada tahap ini, guru meminta setiap kelompok menyusun atau 

mengurutkan gambar berdasarkan urutan waktu agar membentuk 

alur cerita.  

5) Tahap 5 – Penjajakan alasan 
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      Pada tahap ini guru meminta perwakilan setiap kelompok untuk 

maju ke depan untuk mengungkapkan alasan dibalik pengurutan 

gambar. 

  

6) Tahap 6 – Penanaman konsep atau materi 

Pada tahap ini, siswa harus dapat menyusun kerangka 

karangan yaitu dengan cara guru membagikan LKS untuk setiap 

kelompok, dalam lks tersebut berisikan intruksi agar setiap 

kelompok menyusun atau mengurutkan gambar sesuai urutan 

waktu agar membentuk alur cerita, kemudian setiap kelompok 

diminta menentukan gagasan pada tiap gambar agar dijadikan 

gagasan tiap paragraf, menentukan watak/karakter tokoh, 

menentukan latar tempat dan latar waktu.  Setelah menyusun 

kerangka karangan, setiap kelompok diminta untuk 

mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah 

karangan narasi dan menuliskannya pada LKS. Pada siklus II ini, 

guru juga memberikan lembar evaluasi yang berisikan gambar 

berbeda yaitu tentang kegiatan di perpustakaan dan meminta agar 

setiap siswa menulis karangan narasi  secara individu serta 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar.  

7) Tahap 7 – Penutup 

Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi 

mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan dengan 

memberikan kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam 

ingatan siswa. 

c. Siklus III 

    Berdasarkan hasil dari refleksi siklus II, pelaksanaan tindakan 

padasiklus III yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap 1 – Penyampaian kompetensi 
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      Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai yaitu 

dengan kegiatan penyusunan gambar siswa harus mampu 

menyusun kerangka karangan (menentukan gagasan, menentukan 

judul, menentukan watak/karakter tokoh, menentukan latar tempat, 

menentukan latar waktu), serta siswa harus mampu 

mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi.  

2) Tahap 2- Penyajian Materi 

      Pada tahap ini, guru menyajikan materi pengantar sebelum 

siswa menulis karangan narasi. Tentunya materi berkaitan dengan 

karangan narasi. Materi yang disampaikan diantaranya : Pengertian 

karangan narasi, langkah menulis karangan narasi, hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam menulis karangan narasi, seperti : Ejaan : 

huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll, sistematika penulisan 

(ketersediaan judul, paragraf), dan unsur-unsur cerita 

(watak/karakter tokoh, latar tempat, waktu, dll.). selain itu, guru 

menjelaskan arti gagasan agar dapat lebih mudah dipahami oleh 

siswa.  

3) Tahap 3 - Penyajian gambar 

Pada tahap ini, guru menyajikan atau menunjukkan potongan-

potongan gambar tentang kegiatan setelah bermain bola. 

4) Tahap 4 – Penyusunan gambar 

Pada tahap ini, guru meminta setiap kelompok menyusun atau 

mengurutkan gambar berdasarkan urutan waktu agar membentuk 

alur cerita.  

5) Tahap 5 – Penjajakan alasan 

Pada tahap ini guru meminta perwakilan setiap kelompok 

untuk maju ke depan untuk mengungkapkan alasan dibalik 

pengurutan gambar.  

6) Tahap 6 – Penanaman konsep atau materi 

Pada tahap ini, siswa harus dapat menyusun kerangka 

karangan yaitu dengan cara guru membagikan LKS untuk setiap 

kelompok, dalam lks tersebut berisikan intruksi agar setiap 
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kelompok menyusun atau mengurutkan gambar sesuai urutan 

waktu agar membentuk alur cerita, kemudian setiap kelompok 

diminta menentukan gagasan pada tiap gambar agar dijadikan 

gagasan tiap paragraf, menentukan watak/karakter tokoh, 

menentukan latar tempat dan latar waktu.  Setelah menyusun 

kerangka karangan, setiap kelompok diminta untuk 

mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah 

karangan narasi dan menuliskannya pada LKS, kemudian guru 

meminta siswa untuk mengoreksi paragraf karangan narasi yang 

belum benar ejaan dan tanda bacanya kemudian meminta agar 

menuliskan paragraf tersebut dengan penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang benar. Setelah itu, guru memberikan lembar evaluasi 

individu dengan gambar yang berbeda tentang kecelakaan pada saat 

bermain bola. Setiap individu siswa diminta untuk menulis 

karangan sesuai gambar tersebut serta memperhatikan penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang benar. 

7) Tahap 7 – Penutup 

      Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi 

mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan dengan 

memberikan kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam 

ingatan siswa.  

4. Tahap Observasi Tindakan  

Tahap observasi tindakan dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Dalam kegiatan observasi tindakan, peneliti dibantu 

oleh observer untuk mencatat setiap perilaku yang muncul selama 

pembelajaran pada lembar observasi dan catatan lapangan.  

 

5. Tahap refleksi terhadap tindakan  

Pada tahap ini peneliti bersama teman sejawat, guru dan dosen 

pembimbing berdiskusi mengenai kekurangan, kelebihan penerapan model 

picture and picture dalam menulis karangan narasi dengan menganalisis 
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fieldnote dan hasil tes keterampilan menulis karangan narasi serta 

menentukan strategi perbaikan selanjutnya.  

 

 

 

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi terdiri dari aktivitas guru dan aktivitas siswa. 

Lembar observasi aktivitas siswa diisi untuk mengukur sejauh mana 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi setelah menggunakan 

model picture and picture. Sedangkan lembar observasi aktivitas guru diisi 

untuk mengukur proses pembelajaran yang dilakukan guru melalui model 

picture and picture. 

2. Catatan Lapangan 

Segala sesuatu yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung 

dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan oleh observer 

dan peneliti. Catatan lapangan memuat semua kejadian yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan oleh observer atau peneliti. Pada catatan lapangan 

observer atau peneliti diharapkan memberikan solusi atau rencana tindakan 

selanjutnya agar proses pembelajaran lebih meningkat.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam bentuk foto dugunakan untuk merekam semua 

kegiatan selama pembelajaran dari setiap bagian yang penting. Sehingga 

hasilnya akan menggambarkan aktivitas selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil dokumentasi foto ini memiliki tingkat kebenaran yang tidak 

diragukan lagi sebagai bukti penelitian.  

4. Tes 

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis 

yaitu lembar evaluasi menulis karangan narasi. Tes dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai keterampilan menulis karangan 

narasi pada siswa kelas IV sekolah dasar. Indikator pencapaiannya 
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meliputi kesesuaian tema dan judul, tokoh, latar, ejaan dan tanda baca, 

serta penggunaan diksi dan keterpaduan paragraf.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan 

menggunakan pedoman observasi dan catatan lapangan dalam setiap siklus 

yang dilakukan secara kolaboratif oleh peneliti dan observer.  

1. Analisis Kualitatif 

Pengolahan data kualitatif pada penelitian ini mengikuti ketentuan 

pengolahan data kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Miles and 

Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009, hlm. 337), bahwa: “aktivitas 

dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan consclusion 

draeing/verification. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

      Pada tahap ini data yang sudah terkumpul, diseleksi kemudian 

dirangkum sesuai dengan focus penelitian yang telah ditetapkan. 

Setelah itu, data dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan 

aspek-aspek permasalahan yang telah dibuat peneliti pada rumusan 

masalah.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data atau display data merupakan sekumpulan informasi 

yang dapat memberikan gambaran penelitian secara rinci dan 

menyeluruh. Data yang disajikan dimuat dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif, uraian singkat, tabel, bagan atau chart terkait dengan 

temuan pada penelitian.  

c. Conclusion Drawing/verivication (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dari kegiatan 

yang telah dilakukan selama penelitian dengan tujuan untuk mencari 

makna atau arti terhadap data yang telah dianalisis dengan 

mendeskripsikan hal-hal atau temuan-temuan penting dari data yang 

disajikan. Sehingga data tersebut dapat benar-benar 
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dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada tahap ini, teknik dan 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti secara kualitatif dengan 

mengelompokkan data berdasarkan kaitan secara logis. Data yang telah 

didapatkan melalui instrument penelitian kemudian diseleksi dan diolah 

dengan menggunakan teknik penilaian atau penskoran sederhana untuk 

selanjutnya disajikan dalam bentuk informasi secara rinci dan 

menyeluruh. Setelah data-data yang terkumpul disajikan, maka 

selanjutnya peneliti akan melakukan verifikasi terhadap data untuk 

menemukan arti dari data yang telah dianalisis. Kegiatan ini berupaya 

untuk memunculkan makna dari setiap data yang didapat, sehingga 

data-data tersebut tidak hanya bersifat bersifat deskriftif.  

Untuk mengetahui keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa 

berdasarkan langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan model 

picture and picture dapat diketahui dengan mengolah data hasil 

observasi kegiatan guru dan siswa. Peneliti menggunakan pilihan “ya” 

atau „tidak” dihitung dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

     Sumber : Sanjaya (2014, hlm. 42) 

 

2. Analisis Kuantitatif 

      Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa untuk melihat seberapa 

jauh peningkatan kemampuan menulis karangan narasi siswa. Tahapan 

analisis data kuanitatif adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan skor karangan siswa berdasarkan rubrik penilaian. 

b. Menentukan indikator yang mendapatkan nilai paling kecil untuk 

dievaluasi pada siklus selanjutnya 

c. Membuat perbandingan perolehan rata-rata dan ketuntasan beajar siswa 

pada setiap tahapan siklus. 

Presentase = Jumlah skor keterlaksanaan aktivitas x 100 

         Jumlah seluruh keterlaksanaan aktivitas  
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      Adapun pengolahan data kuantitaif yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengolahan nilai rata-rata kelas dan pengolahan 

presentase ketuntasan.  

a. Pengolahan nilai rata-rata kelas 

      Pengolahan nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa yaitu 

dengan menggunakan rumus: 

 
 
 

 
R= ∑X 

       
     ∑N 

  

 
Sumber: Aqib (2011, hlm. 41) 

Keterangan:  

R : Nilai rata-rata 

∑X : Jumlah semua nilai siswa 

∑N : Jumlah siswa 

b. Pengolahan persentase ketuntasan 

      Menurut Trianto (2013, hlm. 241) suatu kelas dikatakan tuntas 

belajarnya (ketuntasan klasikal) jika di dalam kelas tersebut 

terdapat > 85% siswa yang tuntas belajarnya. Tujuan atau nilai 

yang seharusnya dalam penelitian ini adalah KKM. KKM mata 

pelajaran bahasa Indonesia yaitu 70.  Dengan mengacu pada 

pernyataan tersebut maka diadakan persentase jumlah siswa yang 

tuntas dengan menggunakan rumus berikut: 

 

∑Siswa yang tuntas belajar 

 ∑Siswa 

 

 

 

Keterangan :  

X 100 P = 
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P: Presentase kelulusan 

∑Siswa tuntas belajar: Jumlah siswa tuntas belajar 

∑Siswa: Jumlah siswa keseluruhan  

 


