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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas (classroom action research) di 

jelaskan mengenai pendekatan penelitian.Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertitik tolak dari 

fenemenologis atau fenomena sosial yang didasarkan pada realita internal. 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 8) metode penelitian kualitatif juga disebut 

sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian nya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting). Selain itu, metode penelitian kualitatif 

adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post 

positivisme digunakan pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian 

yang digunakan dalam peneltian ini yaitu menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (classroam action research). Menurut Suharsimi (2006, hlm. 91) 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. 

Sedangkan menurut David Hopkins, Kemmis dan Mc Taggart 1991 

(dalam Tampubolon, 2014, hlm. 19) mendefinisikan penelitian tindakan kelas 

merupakan bentuk strategi dalam mendeteksi dan memecahkan masalah yang 

dihadapi pendidik dengan tindakan nyata, yaitu melalui prosedur penelitian 

yang berbentuk siklus (daur ulang). Oleh karena itu, berdasarkan definsi 

penelitian tindakan kelas diatas dapat disimpulkan bahwa PTK adalah suatu 

penelitian yang terjadi di dalam kelas dalam bentuk siklus yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. 

Menurut Sulipan (2008) (dalam Hilda, 2016, hlm. 20) terdapat 

beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas yaitu:  

a. Didasarkan atas masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran.  
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b. Dilakukan secara kolaboratif melalui kerjasama dengan pihak lain 

(observer). 

c. Guru sekaligus sebagai peneliti yang melakukan refleksi. 

d. Bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran. 

e. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah yang terdiri dari beberapa siklus. 

f. Yang diteliti adalah tindakan yang dilakukan oleh guru, meliputi 

efektivitas metode, teknik, atau proses pembelajaran (termasuk 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian). 

g. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang diberikan oleh guru kepada 

peserta didik.  

Adapun alasan pemilihan PTK dalam penelitian ini yaitu karena, 

penelitian tindakan kelas merupakan jenis penelitian dalam dunia pendidikan 

yang bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelaksanaan 

pembelajaran di kelas yang berorientasi pada pembelajaran aktif dan kreatif. 

Oleh karena itu classroom action research dijadikan acuan dalam penelitian 

ini. 

B. Prosedur Penelitian 

  Desain penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan desain penelitian model Kemmis dan Mc. Taggart (dalam 

Tampubolon, 2014, hlm. 27) yang terdiri dari empat tahapan yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

  Desain PTK model Kemmis dan Mc. Taggart merupakan 

pengembangan dari desain PTK model Kurt Lewin yang terdiri dari empat 

tahapan. Terdapat perbedaan dimana tahapan acting dan observating 

disatukan dalam satu kotak artinya pelaksanaan tindakan dilakukan secara 

simultan dengan observasi sehingga bentuknya dinamakan sebagai bentuk 

spiral.  
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Gambar 3.1 

Desain PTK Model Kemmis & McTaggart 

(Adaptasi Depdiknas, 1999) (dalamTampubolon,2014, hlm. 27) 

Untuk lebih jelas, pola penelitian tindakan ini yaitu sebagai berikut: 

a) Perencanaan tindakan (Planning) 

Perencanaan dalam bentuk penyusunan perangkat pembelajaran 

seperti Silabus mata pelajaran yang akan digunakan, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), media pembelajaran yang sesuai, instrumen, dan alat 

evaluasi pembelajaran yang sesuai. 

b) Pelaksanaan tindakan (Action) 

Plan 

Act & Observe 

Reflect 

Revised Plan 

Act & Observe 

Next Reflect 
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Guru melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan yang 

telah direncanakan. Tindakan dilakukan guna untuk memberikan 

perubahan dalam proses belajar. 

c) Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sekaligus melakukan 

pengamatan proses belajar mengajar, yang diamati meliputi aktivitas guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Bertujuan untuk mengetahui 

kekurangan-kekurangan apa sajakah yang ditemukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

d) Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan.Selanjutnyasetelah semua data terkumpul, peneliti melakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan selanjutnya. Refleksi dilakukan 

secara kolaboratif  yaitu antara peneliti dengan guru. 

  Prosedur yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Prasiklus 

a) Observasi  

Tahap observasi ini dilakukan pada saat proses kegiatan 

belajar sedang berlangsung yaitu antara guru dan siswa. Peneliti 

hanya mengamati secara keseluruhan gejala-gelaja yang muncul 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

b) Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan karena pada saat prasiklus dan 

melalui tes keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV 

masih belum bisa menulis karangan dengan baik, oleh karena itu 

peneliti dan guru sepakat untuk melakukan langkah proses perbaikan 

pembelajaran dengan dilakukannya siklus I. 
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2. Siklus I 

Adapun siklus I dalam PTK terbagai menjadi beberapa tahapan 

yaitu sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

a) Peneliti menentukan silabus KTSP beserta standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator 

b) Peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri 

c) Menyiapkan instrumen yang akan digunakan pada siklus I 

d) Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

 

2) Tindakan   

a) Guru memasuki kelas, mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar siswa; 

b) Guru mengajak siswa berdoa; 

c) Guru mengabsen;  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; 

e) Guru bertanya kepada siswa “Apakah siswa senang menulis? 

serta pernah menulis karangan narasi?;  

f) Siswa menjawab pertanyaan guru;  

g) Guru menjelaskan materi kepada siswa mengenai penggunaan 

huruf kapital, ejaan, dan tanda baca;  

h) Siswa menyimak penjelasan guru;  

i) Selanjutnya guru menjelaskan mengenai cara menulis karangan 

narasi dengan media gambar seri;  

j) Siswa menyimak penjelasan guru;  

k) Guru menempelkan gambar seri dipapan tulis sebanyak 4 

gambar dalam keadaan tidak beruturan;  
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l) Siswa diminta untuk mengamati gambar yang diperlihatkan 

oleh guru;  

m) Guru meminta siswa untuk membuat rangkaian gambar seri 

tersebut dengan baik;  

n) Selanjutnya guru dan siswa bertanya jawab mengenai cara 

membuat kalimat berdasarkan gambar seri; 

o) Guru meminta siswa untuk membuat kalimat berdasarkan 

gambar seri dengan tepat; 

p) Siswa mulai mengerjakan nya secara individu; 

q) Sesuai arahan guru siswa diminta untuk berlatih menulis 

karangan narasi berdasarkan gambar seri yang ada di papan 

tulis; 

r) Guru membagaikan LKS kepada masing-masing siswa 

s) Siswa mengerjakannya; 

t) Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum dimengerti 

siswa;  

u) Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberi penguatan; 

v) Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini; 

w) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa;  

x) Siswa diminta untuk mengerjakannya; 

y) Guru menutup pembelajaran dengan salam.  

 

3) Observasi 

  Observasi dalam penelitian tindakan kelas diarahkan untuk 

mengamati proses pembelajaran dikelas, subjek yang diamati yaitu 

guru dan siswa kelas IV. Observasi dilakukan ketika proses 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri yang berlangsung melalui 2 siklus. Ketika dilakukan 

pengamatan, perilaku peserta didik pada saat observasi siklus I 



25 
 

PGSD UPI Kampus Serang 
Nova Novianti, 2017 

PENERAPAN MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN SISIWA MENULIS 
KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SDN SUKARATU 5 TAHUN AJARAN 2016/2017 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

terlihat belum aktif mengikuti proses pembelajaran serta aktivitas 

pendidik terlihat belum beradaptasi dengan lingkungan kelas. 

 

4) Refleksi 

  Tahap refleksi siklus I dilakukan peneliti guna menganalisis 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan serta peneliti melakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang telah dilaksanakan 

pada saat siklus I, meliputi tindakan awal dilakukan menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran, menentukan sk, kd, indikator, 

menyusun instrumen dan lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa. Saat proses peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun 

dalam kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media pembelajaran gambar seri. Tahap akhir dilakukan peneliti 

menganalisis hasil pembelajaran siklus I sekaligus 

menyempurnakan tindakan siklus I untuk dilakukan tindakan pada 

siklus selanjutnya. 

 

3. Siklus II 

Tahapan siklus II seperti rencana pembelajaran pada siklus I 

melaksanakan pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri. Tahapan nya yaitu sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menentukan sk, kd, indikator; 

b) Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar seri; 

c) Menyiapkan instrumen yang digunakan; 

d) Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan observasi 

aktivitas siswa. 

2) Tindakan 



26 
 

PGSD UPI Kampus Serang 
Nova Novianti, 2017 

PENERAPAN MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN SISIWA MENULIS 
KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SDN SUKARATU 5 TAHUN AJARAN 2016/2017 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Guru melakukan proses pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri. 

3) Observasi  

Observasi di siklus II dilakukan seperti pada siklus I, subjek 

yang diamati yaitu guru dan siswa kelas IV dilakukan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri. Ketika observasi berlangsung, 

perilaku peserta didik pada saat siklus II sudah mengikuti 

pembelajaran dengan baik, mengikuti perintah guru, menjawab 

pertanyaan-pertanyaan guru. 

4) Refleksi  

Melakukan analisis hasil dan penarikan kesimpulan 

terhadap pembelajaran siklus II yang telah berlangsung dalam 

kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri. 

C. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek penelitian yang dijadikan subjek penelitian dalam hal ini yaitu 

seluruh siswa-siswi kelas IV SDN Sukaratu 5 yang berjumlah 20 orang 

siswa. 

2. Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan untuk proses penelitian 

yaitu di SDN Sukaratu 5 yang beralamat di jalan Cibiuk KM.3 

Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian ini karena jaraknya yang strategis. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 222) dalam penelitian kualitatif yang 

menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
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menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif  “The 

researcher is the key instrumen”. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen 

kunci dalam penelitian kualitatif.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian 

dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data, instrumen 

teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

 

1. Observasi 

   Nasution 1988 ( dalam Sugiyono, 2014, hlm. 226) menyatakan 

bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian 

ini, pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas pembelajaran dari 

awal-akhir hingga pemberian tes. 

2. Wawancara 

   Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam proses pengumpulan 

data. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara 

dalam bentuk semi terstuktur, dimana peneliti melakukan wawancara 

kepada responden dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 

terstruktur, kemudian tiap-tiap poin dari wawancara tersebut diperdalam 

atau diberikan penjelasan lebih lanjut. 

3. Tes 

  Menurut Arikunto (2006, hlm. 150) test adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Adapun  tes hasil menulis karangan  

yang diberikan kepada siswa yaitu dalam bentuk produk, jenis tes 

keterampilan dan menggunakan instrumen skala nilai. 
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F. Teknik Analisis Data 

  Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting, data yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

  Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014, hlm. 244) mengemukakan 

bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian 

kualitatif yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data 

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa analisis 

data adalah 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. Penelitian ini menggunakan 

analisis data tipe/model Miles and Huberman yang dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Periode Pengumpulan 

       

  Reduksi Data      

Antisipasi Selama     Setelah 

  Display Data      
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  Selama     Setelah      

ANALISIS 

  Kesimpulan/verifikasi     

  Selama     Setelah 

 

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (Flow model) 

Sugiyono (2014, hlm. 246) 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.mempermudah peneliti didalam melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Mendisplay data akan mempermudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, Flow chart dan sejenisnya. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Bila telah didukung data-data oleh data-data yang mantap, maka 

dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. 

 

G. Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian 

1. Validitas 

 Validitas dan keobjektifan merupakan persoalan penting dalam 

kegiatan ilmiah. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. 

Menurut Suharsimi (2006, hlm. 168) menyatakan bahwa validitas  
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merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Validitas data dalam penelitian kualitatif 

menggunakan validitas internal yang berkenaan dengan derajat akurasi 

desain penelitian dengan hasil yang dicapai Sugiyono (2014, hlm. 267). 

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya validitas data, dengan tujuan 

agar data yang didapat benar-benar hasil asli tanpa rekayasa. 

 Uji validitas data penelitian kualitatif dilakukan melalui : 

 a.  Meningkatkan ketekunan       

 Sugiyono (2014, hlm. 272) meningkatkan kualitas 

berartimelakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

b.  Triangulasi         

 Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Sugiyono (2014,hlm. 273). Data dikumpulkan melalui tiga cara yaitu:. 

1. Wawancara                  

2. Observasi             

3.Tes 

c. Member check        

 Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang 

diberikan oleh pemberi data Sugiyono (2014, hlm. 276). 

2. Reliabilitas 
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Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Menurut Arikunto (2004, hlm. 178) reliable 

artinya dapat dipercaya dapat diandalkan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian kualitatif diperlukan adanya validitas dan kredibilitas agar data 

yang diperoleh benar-benar hasil asli tanpa adanya rekayasa. 

 

 


