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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Kondisi Kelas XI Bahasa 1 

Adapun jumlah siswa yang ada di kelas XI Bahasa 1 adalah 35 orang siswa yang terdiri 

dari dua belas orang siswa laki-laki dan dua puluh tiga orang siswa perempuan. Kondisi 

ruang belajar di kelas XI Bahasa 1 cukup kondusif untuk proses pembelajaran. 

Walaupun kondisi ruang kelas kurang memenuhi ukuran standar nasional, namun 

penempatan meja, kursi, pencahayaan ruangan, dan whiteboard  serta ventilasi kelas 

cukup baik. Selain kondisi ruangan yang cukup baik, sekolah ini juga didukung oleh 

suasana lingkungan sekolah yang berada di atas perbukitan, yang menghasilkan 

suasana sejuk dan nyaman. Sehingga jika dilihat dari bentuk fisiknya, proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik. Hal berikutnya yang ingin penulis ungkapkan 

adalah alasan dipilihnya kelas XI Bahasa 1 sebagai subyek penelitian. Pertama, peneliti 

merasa tertarik untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah di kelas bahasa, yang 

seluruh siswanya memiliki kemampuan bahasa yang lebih dari kelas lainnya. Selain 

itu juga keingintahuan peneliti terhadap ilmu bahasa yang memiliki keterkaitan 

dengan ilmu sejarah yaitu yang dikenal dengan Historiografi. Sebagaimana yang telah 

kita ketahui bahwa Historiografi adalah penulisan dalam sejarah, hal tersebut yang 

membuat  peneliti ingin mencoba menerapkannya di kelas bahasa ini. Kedua, 

rekomendasi dari guru mata pelajaran di kelas tersebut. Peneliti mendapatkan rekomendasi 

dari guru mata pelajaran sejarah di kelas XI Bahasa 1 untuk memilih kelas tersebut untuk 

dijadikan sebagai subyek penelitian karena jarangnya kelas Bahasa dijadikan objek penelitian 

bagi para peneliti khususnya untuk skripsi, guru bersangkutan ingin mengetahui sejauh mana 

kelas bahasa dapat memahami pelajaran lainnya di luar pelajaran mengenai kebahasaan. 

Ketiga, para siswa kelas XI Bahasa 1 tergolong siswa yang dinamis pada saat pembelajaran 

di kelas, namun sangat disayangkan guru belum memberikan motivasi dalam hal kemampuan 

menulis sehingga sebagian besar siswa di kelas tersebut mengalami kesulitan dalam hal 

menuangkan pikirannya ke dalam sebuah tulisan. Oleh karena  itu, peneliti memilih kelas XI 
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Bahasa 1 untuk dijadikan sebagai subyek penelitian dengan fokus penelitian pada 

pengembangan kemampuan menulis cerpen siswa yang berlatar sejarah. 

 

2. Profil Guru Mitra Peneliti 

 Guru mata pelajaran sejarah yang menjadi kolaborator dalam penelitian 

tindakan kelas ini bernama Dra. IM, Lahir di Serang Banten pada tanggal 31 

Desember tahun 1967. Beliau merupakan lulusan dari jurusan Pendidikan Bimbingan 

Konseling (BK) di Universitas Islam Nusantara (UNINUS), pada tahun 1992. 

Meskipun beliau lulusan BK, namun dalam mengajar mata pelajaran sejarah beliau 

cukup baik. Hal ini dapat terlihat pada saat beliau melakukan pembelajaran dikelas, 

dalam menyampaikan materi sejarah beliau cukup menguasai materi tersebut. Selain 

itu cara penyampaiannya pun mudah dimengerti oleh siswa. Namun terdapat 

kekurangan dari pemahaman materi yang dimiliki beliau, karena basic pendidikan 

beliau BK maka pengetahuan mengenai pendidikan sejarah kurang begitu luas. 

Berbeda halnya dengan guru-guru yang basic pendidikannya dari jurusan sejarah, 

yang pengetahuan mengenai materi sejarahnya lebih luas. Sehingga dalam 

memberikan materi hanya terfokus pada silabus yang telah disediakan, serta terfokus 

pada buku paket dan LKS yang terdapat disekolah.   Sebagaimana yang telah peneliti 

lihat pada saat peneliti melakukan pra penelitian. Sebelum beliau mengajar di MAN 2 

Bandung, beliau mengajar di SMA Negeri 1 Pandeglang Banten dari tahun 1992-

1994, serta pada tahun 1993 beliau diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di 

Pandeglang Banten. 

 Pada tahun 1995 beliau dipindah tugaskan ke Bandung atas permintaan beliau 

sendiri, hal ini dikarenakan beliau ingin mengikuti suami yang bekerja di Bandung. 

Sehingga pada tahun 1995 beliau resmi pindah ke MAN 2 Bandung, dengan pertama 

kali mengajar Bimbingan Konseling. Namun pada tahun 1997 beliau ditugaskan oleh 

pihak sekolah, untuk mengajar mata pelajaran sejarah hingga sekarang. Beliau 

tersertifikasi menjadi guru profesional pada tahun 2010 sebagai guru mata pelajaran 

sejarah. Di MAN 2 Bandung ini beliau lebih berkosentrasi pada mata pelajaran 
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sejarah di kelas X dan XI untuk program IPS, IPA dan BAHASA, dengan jumlah 

mengajar dalam satu minggu sebanyak 16 jam pelajaran. Setelah mendapatkan 

sertifikasi guru dalam bidang sejarah, cara pembelajaran yang beliau lakukan menjadi 

lebih baik lagi. Hal ini dapat terlihat saat menerangkan materi, pengetahuan beliau 

lebih luas dan media pembelajaran pun mulai terlihat. Namun dalam evaluasi hasil 

pembelajaran serta pengembangan peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah, 

kurang terlihat. Dalam evaluasi pembelajaran beliau cenderung menekankan pada 

hasil tes, serta hasil ujian akhir saja. Tanpa melihat pada peningkatan pemahaman 

siswa terhadap materi sejarah. Dengan adanya sertifikasi ini beliau dapat mendalami 

materi sejarah secara lebih luas, serta lebih meningkatkan lagi cara pembelajaran 

yang baik dalam kelas. 

 

B. Desain Penelitian 

 Adapun model penelitian tindakan kelas yang akan penulis gunakan yaitu 

mengadaptasi model siklus Ebbut, karena sesuai dengan tema dan tujuan penelitian 

ini. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk menumbuhkan keterampilan menulis 

cerpen sejarah sebagai peningkatan kualitas pembelajaran sejarah. Secara rinci 

tahapan-tahapan yang terdapat dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Dari gambar  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah merupakan gagasan yang ada dalam diri peneliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti memiliki gagasan yaitu menumbuhkan keterampilan menulis 

cerpen sejarah. Hal ini dihubungkan dengan pemecahan masalah mengenai proses 

pembelajaran di kelas XI Bahasa 1 MAN 2 Bandung. Identifikasi masalah pada 

hakikatnya adalah pernyataan yang menghubungkan gagasan atau ide dengan 

tindakan (Wiriaatmadja, 2008:65). Masalah yang ditemukan dilapangan menunjukan 

bahwa pembelajaran sejarah yang kurang menampilkan keterampilan yang dimiliki 

siswa. Sehingga proses pembelajaran dirasa siswa membosankan. 

 

2. Memeriksa di Lapangan (Reconnaissance) 

 Reconnaissance merupakan pemahaman tentang situasi kelas yang ingin 

diubah atau diperbaiki. Tahap ini dicermati pada waktu awal penelitian. Dalam 

penelitian ini, Reconnaissance telah dilakukan pada pra-penelitian di kelas XI Bahasa 

1 MAN 2 Bandung. Masalah yang menjadi fokus peneliti adalah menumbuhkan 

keterampilan menulis cerpen sejarah. Reconnaissance dilakukan untuk melihat 

keadaan yang terjadi di kelas pada saat pembelajaran sejarah berlangsung. 

 

3. Perencanaan  

 Perencanaan merupakan serangkaian tindakan untuk mengetahui sejauh mana 

siswa dapat meningkatkan keterampilan yang dimilikinya. Rencana tindakan disusun 

secara reflektif, partisipatif dan kolaboratif antara peneliti dan kolaborator. Peneliti 

dan kolaborator melakukan kesepakatan bersama mengenai fokus observasi yang 

meliputi, alat pengumpul data berupa lembar observasi, metode observasi sampai 

pada alternatif tindakan dan analisis data. 
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Pada tahap ini, perencanaan yang dilakukan meliputi kegiatan berikut: 

a. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai tempat peneltian. 

b. Melakukan pengamatan pra penelitian terhadap kelas yang akan digunakan 

sebagai tempat penelitian. 

c. Meminta kesediaan kolaborator untuk mengamati proses belajar mengajar 

yang akan dilaksanakan di kelas penelitian. 

d. Menyusun kesepakatan dengan kolaborator tentang penentuan waktu 

penelitian akan dimulai. 

e. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada saat penelitian.. 

f. Merencanakan sistem penilaian yang akan digunakan dalam PBM sehingga 

dapat mengukur proses dan hasil belajar siswa selama PBM. 

g. Menyusun instrumen yang dapat melihat tingkat keberhasilan belajar siswa 

dalam menumbuhkan keterampilan menulis cerpen sejarah melalui penerapan 

asesmen kinerja. 

h. Merencanakan untuk melakukan diskusi dengan kolaborator berdasarkan hasil 

pengamatannya berkaitan dengan penerapan asesmen kinerja untuk 

menumbuhkan keterampilan menulis cerpen sejarah pada saat belajar 

mengajar. 

i.  Membuat rencana untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

kekurangan yang ditemukan setelah melakukan dialog dengan kolaborator.  

j. Merencanakan untuk mengolah data yang diperoleh setelah penelitian selesai 

dilaksanakan. 

 

4. Asesmen Kinerja 

 Asesmen kinerja ini merupakan langkah berikutnya setelah perencanaan. Pada 

tahap ini asemen kinerja yang akan diberikan kepada siswa, merupakan hasil 

pengembangan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut : 
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a. Penyusunan Instrumen Asesmen 

Pada langkah ini disusun tugas, kriteria dalam lembar kerja siswa dan lembar 

pengamatan kinerja siswa dalam bentuk daftar checklist. 

b. Uji Data Instrumen pada siswa 

Instrumen yang telah disusun diuji coba pada siswa. Hasil penngamatan 

digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya revisi atau perbaikan 

instrumen. 

c. Revisi Instrumen Berdasarkan Uji coba langkah kedua 

Instrument yang tidak memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas direvisi. 

d. Pengumpulan Data 

Perolehan data dengan menggunakan instrument yang telah divalidasi pada 

saat melakukan kegiatan mengerjakan asesmen kinerja. 

 

5. Tindakan (Action) 

Tindakan merupakan tahap implementasi dari berbagai rencana yang telah 

dirancang pada tahap sebelumnya. Pelaksanaan tindakan harus sesuai dengan 

perencanaan yang telah disepakati dan dilakukan oleh peneliti dan kolaborator 

terhadap siswa kelas XI Bahasa 1 MAN 2 Bandung. Pada tahap inilah proses yang 

paling penting dan menentukan dalam penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan. 

Selain memerlukan perencanaan yang baik, juga diperlukan kerjasama dari semua 

pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas 

diperlukan beberapa kali tindakan, paling sedikit sebanyak tiga kali sampai 

mencapai titik jenuh. Jika sudah mencapai titik jenuh maka siklus dianggap selesai. 

 Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan meliputi kegiatan berikut : 

a. Melaksanakan tindakan dalam pembelajaran Sejarah dengan menerapkan 

asesmen kinerja sesuai dengan silabus, rencana pembelajaran, dan langkah-

langkah yang telah direncanakan.  

b. Menerapkan asesmen kinerja dalam kegiatan belajar untuk menumbuhkan 

keterampilan menulis cerpen sejarah pada siswa. 
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c. Menggunakan instrumen yang telah dibuat untuk melihat aktivitas siswa 

dalam penerapan asesmen kinerja yang digunakan dalam penelitian. 

d. Melakukan diskusi dengan kolaborator berdasarkan hasil pengamatannya 

berkaitan dengan penerapan asesmen kinerja dalam kegiatan belajar mengajar. 

e. Membuat rencana perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang 

ditemukan setelah melakukan dialog dengan kolaborator. 

f. Melaksanakan pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian selesai 

dilaksanakan. 

 

6. Pengamatan (Observation) 

Pelaksanaan pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Selain itu, dalam pengamatan dilakukan juga analisis. Peneliti akan melakukan 

analisa berdasarkan pengamatan seluruh pelaksanaan tindakan. Pengamatan pada 

penelitian tindakan kelas mempunyai fungsi, mendokumentasi implikasi tindakan 

yang diberikan oleh peneliti kepada siswa kelas XI Bahasa 1 MAN 2 Bandung. 

Oleh karena itu, pada tahap ini peneliti dan kolaborator mengumpulkan berbagai 

informasi dikelas, dari mulai aktivitas siswa sampai pada aktivitas guru pada saat 

pelaksanaan tindakan. Pengamatan yang baik adalah pengamatan yang fleksibel dan 

terbuka untuk dapat mencatat gejala yang muncul, baik yang diharapkan atau yang 

tidak diharapkan. 

Pada tahap ini, pengamatan yang dilakukan meliputi kegiatan berikut : 

a. Melakukan pengamatan terhadap kelas yang akan digunakan sebagai kelas 

penelitian. 

b. Mengamati kesesuaian penerapan asesmen kinerja dengan pokok bahasan. 

c. Mengamati kesesuaian penerapan asesmen kinerja dengan kaidah-kaidah 

teoritis seperti menarik minat siswa, jelas terlihat, mencakup materi yang akan 

dibahas atau relevan tidaknya dengan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat. 
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d. Mengamati apakah guru mampu menggunakan asesmen kinerja tersebut 

dengan optimal. 

e. Mengamati apakah asesmen kinerja yang digunakan dapat menumbuhkan 

keterampilan menulis cerpen sejarah pada siswa. 

 

7. Refleksi (Reflection) 

Dalam model Ebbut, refleksi disebut juga reconnaissance untuk 

mendiskusikan kekurangan dalam tindakann dan pengaruhnya. Langkah ini 

merupakan bagian dari tahap diskusi dan analisi penelitian sesudah tindakan 

dilakukan sehingga memberikan arah perbaikan selanjutnya. 

Pada tahap ini, refleksi yang dilakukan meliputi kegiatan berikut: 

a. Melakukan diskusi dengan kolaborator dan siswa setelah tindakan dilakukan. 

b. Menyimpulkan hasil diskusi, apakah penelitian dapat dihentikan atau dilanjutkan 

ke siklus selajutnya. 

c. Mendiskusikan hasil observasi kepada dosen pembimbing. 

 

C. Metode penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Metode ini merupakan bagian dari penelitian tindakan (action research) seperti yang 

diungkapkan Suryabrata (Kurniawati, 2006:29), bahwa : 

“penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan 

baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan 

penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. Begitu pula 

dengan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses belajar mengajar”. 

 

Pendapat tersebut senada dengan penjelasan Hopkins (Wiriaatmadja, 2002:124) 

bahwa : 

“penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau 

pendidik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mengajarnya atau 

kualitas mengajar sejawatnya, atau untuk menguji asumsi-asumsi dalam teori-
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teori pendidikan dalam praktek atau kenyataannya di kelas atau juga untuk 

mengimplementasikan atau mengevaluasi kebijakan-kebijakan sekolah.” 

 

 Kemmis (Kurniawati, 2006:29), mendefinisikan penelitian tindakan adalah 

format merefleksi dan memeriksa sendiri para partisipan dalam situasi sosial serta 

memperbaiki rasionalitas dan keadilan atas pendidikan praktis, pemahaman mengenai 

praktek yang dilakukan dan situasi dalam melakukan praktek. Sedangkan Ebbut 

(Wiriaatmadja, 2005:12), mengemukakan bahwa:  

“penelitian tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktek kependidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai 

hasil dari tindakan-tindakan tersebut.” 

 

 Secara ringkas, penelitian tindakan kelas pada umumnya sangat cocok untuk 

meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh subyek yang hendak di teliti (siswa). 

Digunakannya penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki kegiatan 

belajar mengajar di kelas XI Bahasa 1, dengan harapan dapat menumbuhkan 

keterampilan menulis cerpen sejarah pada siswa dengan menggunakan asesmen 

kinerja. Tujuan utama penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki dan 

motivasi belajar siswa dengan layanan profesional guru dalam menangani proses 

belajar mengajar. 

 

D. Definisi Operasional 

   Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendefinisikan variabel-variabel 

yang digunakan untuk melakukan penelitian, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

dalam melakukan penelitian. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut: 

 

1.1 Pembelajaran Sejarah dengan Menggunakan Asesmen kinerja 

  Proses pembelajaran untuk menumbuhkan keterampilan menulis cerpen 

sejarah ini, peneliti menggunakan jenis Performance Assessment yang merupakan 

pengukuran langsung terhadap keterampilan yang ditunjukan siswa dalam proses 
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pembelajaran. Performa yang dilakukan oleh siswa ini dapat dilihat dengan 

memberikan tugas-tugas yang menumbuhkan keterampilan yang dimiliki siswa, 

dalam hal ini keterampilan menulis cerpen sejarah.  

  Tugas-tugas yang diberikan ini, dikerjakan secara berkelompok atau dalam 

hal ini peneliti menggunakan GroupPerformance Assessment, karena setiap siswa 

memiliki cara dan pandangannya masing-masing terhadap suatu permasalahan dalam 

sebuah materi, selain itu juga hal ini untuk mempermudah siswa dalam membuat 

cerpen sejarah. Posisi guru adalah sebagai fasilitator untuk menjelaskan aturan 

mainnya serta memberikan pengarahan. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

pembelajaran sejarah melalui asesmen kinerja untuk menumbuhkan keterampilan 

menulis cerpen sejarah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan 

 Guru menginformasikan SK, KD, tujuan dan indikator pembelajaran 

serta materi yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat, setelah itu guru 

menjelaskan mengenai asesmen kinerja untuk menumbuhkan keterampilan 

menulis cerpen sejarah kepada siswa, serta menentukan rubrics (kriteria 

penilaian terhadap tugas yang diberikan). Setelah itu guru membagi siswa 

dalam 6 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang anggota. Kemudian guru 

memberikan tugas para kelompok untuk membuat tema dari materi yang akan 

dibahas, serta membuat kerangka berpikir untuk dibuat cerpen. Adapun 

penjelasan mengenai tema dan kerangka berpikir cerpen adalah sebagai 

berikut : 

a. Memilih topik dan menentukan tema 

Dalam hal ini, siswa sudah harus membatasi dan memfokuskan 

permasalahan yang akan dibahas. Seluruh isi cerita hendaknya 

membawa dan meningkatkan perhatian kepada salah satu ide pokok 

yang merupakan inti tulisan. 

b. Membuat Kerangka berpikiran (Peta Pikiran). 
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Dalam hal ini, siswa dipacu untuk dapat menangkap butir-butir pokok 

informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai materi yang 

ditugaskan. Adapun tahapan membuat peta pikiran cerpen ini adalah 

membuat alur cerita, tokoh dan penokohan, latar tempat (setting) dan 

penyusunan cerita utuh. 

 Penugasan membuat tema dan kerangka berpikir cerpen sejarah ini 

dilakukan didalam dan diluar jam pelajaran dan diberi waktu max 1 minggu. 

Setelah itu pada pertemuan selanjutnya perwakilan kelompok 

mempersentasikan hasil kerjanya. 

b. Tahap pelaksanaan 

 Pada tahap ini guru mempersilahkan siswa untuk menyiapkan hasil 

kerjanya, untuk dipersentasikan didepan kelas. Hasil kerja yang ditugaskan 

guru pada pertemuan sebelumnya harus sudah siap dipersentasikan. Setelah 

itu masing-masing kelompok memberikan pendapat dan saran terhadap hasil 

tugas yang dijelaskan oleh kelompok yang berpresentasi. Kemudian guru 

menilai hasil kerja para kelompok, serta merefleksi kekurangan yang terdapat 

dalam tugas yang dikerjakan para siswa. Kemudian dipersentasikan kembali 

pertemuan selanjutnya. Namun, jika tugas menentukan tema dan kerangka 

berpikir sudah benar, maka siswa selanjutnya membuat paragraf cerpen yang 

utuh. Adapun penjelasan mengenai penyusunan paragraf adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyusun paragraf 

Dalam hal ini, siswa mulai membuat sebuah karangan singkat dengan 

satu ide pokok. Paragraf yang dibuat siswa ini, dikembangkan dengan 

urutan waktu dan kronologis. 

b. Refleksikan pengalaman dan perhatikan konteks 

Dalam hal ini, siswa harus dapat memahami dan mengenal baik 

konteks permasalahan yang ada dalam cerpen yang dibuat. Siswa perlu 

mencoba mengenal sebuah peristiwa dan dapat masuk ke zaman yang 
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mereka tulis. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat merasakan dan 

mengerti keprihatinan, permasalahan dan tantangan-tantangan yang 

terdapat dalam materi sejarah. Sehingga siswa dapat menentukan 

dengan tepat apa yang harus dikembangkan dalam cerpen. 

c. Memanfaatkan bahasa. 

Dalam hal ini, siswa dapat menguraikan ide dalam sebuah paragraf 

dengan konkret dan spesifik. Berdasarkan pada EYD (ejaan yang 

disempurnakan), sehingga isi cerita berisi ilustrasi yang memukau 

 Sedangkan untuk penyelesaian tugas cerpen ini, dikerjakan di luar jam 

pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengerjakannya dengan 

baik. Selain itu, waktu yang diberikan guru kepada siswa untuk 

menyelesaikannya adalah satu minggu. Sehingga pada pertemuan berikutnya 

cerpen pun sudah siap untuk dipersentasikan atau didiskusikan di dalam kelas. 

Cerpen yang sudah dipersentasikan atau didiskusikan, selanjutnya 

dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. 

  Dalam mengerjakan tugas ini, hendaknya siswa memperhatikan 

ketentuan-ketentuan di bawah ini :  

1. Mengerjakan tugas ini secara kelompok. 

2. Menggunakan berbagai sumber informasi baik dari buku teks sejarah, 

Koran, majalah atau sumber lainnya yang relevan. 

3. Dikerjakan dengan diketik dan diprint out. 

4. Cerpen yang dibuat sebanyak 2 halaman. 

5. Mengerjakan tugas ini selama 1 minggu  

6. Setiap kelompok harus mempersiapkan diri untuk mempresentasikan di 

depan kelas. 

c. Kriteria Penilaian  

 Kriteria penilaian yang dibuat oleh guru, disesuaikan dengan kinerja 

yang dilakuakan siswa dan disajikan dalam bentuk Holistik Rubrik. Dalam 

tahap penilaian hasil kinerja siswa, dilakukan dengan diskusi kelas. Guru 
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menentukan salah satu tugas cerpen sejarah siswa yang dirasa sangat menarik. 

Selanjutnya guru mempersilahkan kelompok yang ditunjuk untuk 

mepersentasikannya di depan kelas. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab, 

serta penilaian terhadap kelompok yang presentasi. Berikut ini adalah contoh 

pedoman observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan fokus terhadap 

altivitas siswa. 
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Tabel 3.1. Pedoman Observasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dengan Fokus Terhadap Aktivitas Siswa 

NO. ASPEK YANG DINILAI 

NAMA KELOMPOK 

KKU KTA KSR KSI KPA KMA 

B C K B C K B C K B C K B C K B C K 

1. Sesi Pengerjaan Tugas Membuat Judul Cerpen  

a. Pengerjaan tugas dilakukan dalam 

suasana yang tertib. 
                  

b. Adanya pembagian kerja yang jelas.                   

c. Setiap anggota kelompok 

memberikan kontribusi dengan saling 

sharing hal-hal penting terkait judul 

cerpen. 

                  

d. Menerima pendapat teman 

sekelompok. 
 

 
 

               

e. Menyelesaikan tugas tepat waktu.                   

2. Sesi Presentasi 

a. Kemampuan menyampaikan hasil 

diskusi. 
 

  
               

b. Kemampuan menggunakan bahasa 

yang baik dan sopan. 
 

  
               

c. Kelancaran berbicara.                   

3. Sesi Tanya Jawab 

a. Kemampuan siswa menjawab 

pertanyaan terkait isi judul cerpen. 
                  

b. Inisiatif siswa dalam mengemukakan 

pendapat 
 

                 

c. Kelancaran berbicara.                   

d. Penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
 

  
               

JUMLAH       

NILAI       
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Keterangan : 

KKU = Kerajaan Kutai   B = Baik (skor 3) 

KTA = Kerajaan Tarumanegara  C = Cukup (skor 2) 

KSR = Kerajaan Sriwijaya   K = Kurang (skor 1) 

KSI = Kerajaan Singosari    

KPA = Kerajaan Padjajaran    

KMA = Kerajaan Majapahit 

 

NILAI SKOR 

Baik 25 - 36 

Cukup  13 - 24 

Kurang  1- 12 

 

1.2  Keterampilan Menulis Cerita Pendek Sejarah 

  Menulis cerita pendek sejarah  merupakan kegiatan menuangkan gagasan dan 

ide dalam sebuah karangan secara tertulis mengenai peristiwa sejarah untuk dapat 

dipahami oleh khalayak ramai, serta lebih dapat memahami arti dari sebuah peristiwa 

sejarah tersebut.  

 Keterampilan menulis cerpen dalam pembelajaran sejarah di kelas XI Bahasa 

1 ini dengan didasarkan pada pemaparan sebelumnya, adapun tahapan-tahapan 

membuat cerpen yakni: 

1. Menentukan Judul Cerpen 

Dalam hal ini, siswa sudah harus membatasi dan memfokuskan permasalahan 

yang akan dibahas. Seluruh isi cerita hendaknya membawa dan meningkatkan 

perhatian kepada salah satu ide pokok yang merupakan inti tulisan. 

2. Alur Cerita 

Alur cerita atau plot adalah kejadian atau peristiwa yang berlangsung dalam 

sebuah cerita dari awal hingga akhir. Alur cerita harus dibuat sedemikian rupa 

agar pembaca tidak bosan. Alangkah baiknya jika alur cerita itu dibuat 

bervariasi, sehingga emosi pembaca terbawa hanyut ke dalam cerita. 
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3. Tokoh dan Penokohan 

Menentukan tokoh dalam tulisan sangat penting karena tokoh yang akan 

melahirkan cerita. Rangkaian hubungan antara tokoh-tokoh itulah yang 

melahirkan suatu cerita atau peristiwa. Tokoh pula yang akan menghidupkan 

cerita atau tulisan. Penokohan juga merupakan hal penting dalam sebuah 

cerita. Penokohan merupakan karakter tokoh di dalam cerita. Semakin unik 

karakter tokoh biasanya semakin membuat penasaran pembacanya. 

4. Setting 

Secara ringkas yang dimaksud setting adalah waktu dan tempat kejadian. 

Setting dalam sebuah tulisan harus mampu mengangkat, menggambarkan, dan 

menghidupkan suasana. Jadi, ada bagian lain yang juga termasuk bagian dari 

kelengkapan setting yaitu suasana. 

5. Penggunaan Bahasa  

Para siswa diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

menggunakan kosakata-kosakata yang telah dibakukan sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD), kata-kata yang digunakan tergolong sopan. 

6. Waktu Pengumpulan Tugas 

Tugas resensi dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh 

guru dan siswa. 

7. Keunggulan Tugas 

Keunggulan penulisan resensi dilihat dari jumlah halaman resensi yang 

melebihi dua halaman dengan disertai dengan mencantumkan sumber literatur 

yang lebih dari tiga sumber. 

8. Kesesuaian Tugas  

Sebuah tulisan dikatakan sesuai jika telah memenuhi persyaratan sebagai 

resensi. Aspek ini merupakan kesimpulan penilaian guru terkait tugas resensi 

yang dikerjakan siswa. 
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Tabel 3.2. Contoh Rubrics Cerpen Sejarah. 

 

Keterangan : 

KKU = Kerajaan Kutai    

KTA = Kerajaan Tarumanegara   

KSR = Kerajaan Sriwijaya    

KSI = Kerajaan Singosari    

KPA = Kerajaan Padjajaran    

KMA = Kerajaan Majapahit 

 

NILAI SKOR 

A 25-32 

B 17-24 

C 9-16 

D 1-8 

 

A = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “sangat baik” 

B = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “baik” 

C = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “cukup baik” 

No

. 
Aspek Penilaian Cerpen SB B CB K 

1. Kesesuaian  judul dengan cerita dan  materi.     

2. Penggunaan alur sesuai dengan tema materi.     

3. Penggambaran tokoh dan penokohan sesuai 

dengan materi. 
    

4. Pendeskripsian latar sesuai dengan materi.     

5. Penyusunan cerita secara kronologis     

6. Penggunaan Bahasa      

7. Waktu pengumpulan tugas     

8. Keunggulan tugas     

9. Kesesuaian tugas     

10. Cara penyusunan cerpen      

Jumlah Skor Alur Cerpen     

Nilai Alur Cerpan     
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D = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “kurang baik” 

 

Setelah terlihat hasil pengolahan tugas cerpen yang dikerjakan oleh siswa 

menunjukkan tingkat keberhasilan terkait tumbuhnya keterampilan menulis siswa 

dalam pembelajaran sejarah di kelas XI Bahasa 1, diharapkan berpengaruh juga 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas XI Bahasa 1 dalam bentuk angka 

keberhasilan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Data penelitian yang dibutuhkan adalah keterampilan menulis cerpen sejarah 

sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Oleh karena itu dalam mengumpulkan 

semua data yang ada di lapangan diperlukan beberapa perangkat penelitian. Adapun 

perangkat-perangkat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

diantaranya yaitu: 

1. Lembar tugas, yang berisi uraian tugas yang menuntut siswa untuk 

melakukan aktivitas menulis cerpen sejarah yang sesuai dengan materi 

kelas XI Bahasa 1. Pemilihan topik disesuaikan dengan cakupan sebagian 

besar kinerja yang dapat dikuasai siswa pada aspek kognitif setelah 

melakukan aktivitas menulis cerpen sejarah. 

2. Lembar panduan observasi merupakan perangkat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aktivitas guru dan siswa baik pada sebelum 

dan sesudah dilakukannya tindakan penelitian. Observasi dicatat segera 

setelah melaksanakan pembelajaran dikelas. Observasi ini dalam observasi 

terbuka yang mencatat semua kejadian yang terjadi di dalam kelas selama 

pembelajaran berlangsung. 

3. Pedoman wawancara adalah perangkat pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan jawaban dari siswa dan guru dengan cara 

melakukan tanya jawab berkenaan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti. Pedoman wawancara dipergunakan untuk memperoleh data 

 



64 
 

Puji Nursari, 2013 
UPAYA MENUMBUHKAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN SEJARAH MELALUI PENERAPAN ASESMEN 
KINERJA  DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH : Penelitian Tindakan Kelas di kelas XI Bahasa 1 MAN 2 
Bandung 
 Universitas Pendidikan Indonesia |Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

berkenaan dengan rencana pelaksanaan tindakan, pandangan dan pendapat 

guru dan siswa untuk mengetahui lebih mendalam terhadap asesmen 

kinerja dalam pembelajaran sejarah, baik sebelum maupun sesudah 

dilakukan tindakan.  

4. Catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang 

melakukan pengamatan atau observasi. Catatan lapangan ini digunakan 

untuk melihat berbagai aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa 

dengan siswa. 

5. Jurnal Kesan Siswa   

Menurut Tamam (2007: 42) “Jurnal kesan adalah catatan harian yang diisi oleh 

siswa pada akhir pembelajaran, yang berisi tentang kesan siswa setelah 

pembelajaran”. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kesan 

siswa terhadap pembelajaran dalam upaya perbaikan pada pembelajaran 

berikutnya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan 

beberapa metode untuk memperoleh data penelitian. Adapun metode-metode yang 

digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya yaitu: 

1. Aktivitas atau kinerja siswa 

 Dalam mengumpulkan data terhadap skor kinerja siswa saat pembelajaran 

sejarah di kelas berlangsung, berpedoman pada lembar observasi dan rubrik 

penilaian kinerja. Di dalamnya terdapat cek dan skala penilaian. criteria 

pemberian skor kinerja pada siswa  adalah sebagai berikut: 

a. Siswa mendapat skor 4, apabila melakukan tugas (task) yang ada pada 

lembar observasi dengan cara yang baik dan benar tanpa melakukan 

kesalahan. 

b. Siswa mendapat skor 3, apabila melakukan tugas (task) yang ada pada 
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lembar observasi dengan cara yang baik dan benar namun melakukan 

kesalahan yang tidak besar. 

c. Siswa mendapat skor 2, apabila melakukan tugas (task) yang ada pada 

lembar observasi dengan cara kurang baik dan melakukan kesalahan yang 

tidak besar. 

d. Siswa mendapat skor 1, apabila melakukan tugas (task) yang ada pada 

lembar observasi dengan melakukan banyak kesalahan. 

 

2. Metode Observasi 

 Pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk memperoleh data 

tentang pelaksaan proses belajar mengajar di kelas, yang meliputi aktivitas guru 

dan siswa ketika tindakan dilakukan. Aktivitas guru diamati oleh peneliti sebagai 

peneliti utama, sedangkan aktivitas siswa diamati oleh peneliti mitra. Dengan 

demikian dapat diketahui dengan jelas kekurangan dan kelebihan yang terjadi 

dalam proses belajar mengajar di kelas. 

 Metode observasi yang dilakukan adalah observasi terbuka, dengan tujuan 

agar pengamat mampu menggambarkan secara utuh atau mampu merekonstruksi 

proses implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud dalam diskusi balikan 

(Sukidin (kurniawati, 2006:43). Observasi dalam penelitian tindakan ini berfungsi 

untuk mendokumentasikan aktivitas siswa dan guru sebagai dasar bagi refleksi 

yang akan dilakukan pada siklus berikutnya.  

 

3. Metode Wawancara  

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau penanya 

dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

atau panduan wawancara (Moh. Nasir, (kurniawati, 2006:44). Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terutama 
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mengenai penerapan asesmen kinerja untuk menumbuhkan keterampilan menulis 

cerpen sejarah pada siswa. 

 Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data secara kualitatif 

yang diperoleh untuk bahan analisis pada tahap selanjutnya terutama untuk 

mengetahui aktivitas siswa dan tanggapan siswa terhadap proses belajar 

mengajar. Peneliti hanya melakukan wawancara pada beberapa orang siswa yang 

dianggap dapat mewakili seluruh siswa, mulai dari siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pedoman wawancara untuk siswa disusun 

oleh peneliti sendiri, untuk memperoleh pandangan siswa terhadap tindakan guru 

dan pengaruhnya terhadap pemahaman siswa terhadap materi sejarah. Hasil 

wawancara itu dimaksudkan agar, guru melaksanakan perbaikan dalam proses 

belajar mengajar sesuai dengan yang telah direncanakan bersama peneliti, peneliti 

mitra, dan guru dalam proses pembelajaran selanjutnya.  

 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang digunakan dalam 

penelitian, sebagai sumber data yang berkaitan dengan suasana yang terjadi di 

kelas pada waktu pembelajaran pada saat penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah silabus, tes, 

daftar nilai, rencana pelaksanaan pembelajaran, keaktifan, dan kehadiran. 

Dokumentasi yang akan digunakan sebagai data penelitian yaitu silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, tugas-tugas siswa, catatan tentang kehadiran, serta 

aktivitas siswa di kelas dan sumber-sumber yang digunakan dalam pembelajaran.  

5. Jurnal Kesan Siswa 

 Setiawan (2011: 50) menyebutkan bahwa jurnal kesan merupakan jurnal 

harian yang harus diisi oleh setiap siswa berkenaan dengan pembelajaran sejarah. 

Data yang diperoleh dari jurnal kesan siswa dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori yakni: positif, negatif dan tidak berkomentar. Jurnal harian yang dipakai 
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dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap, perasaan dan respons 

siswa terhadap pembelajaran sejarah melalui penerapan Asesmen Kinerja. 

 

G. Analisis Data 

 Teknik pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mereduksi, yaitu data mentah yang diperoleh dari kegiatan observasi yang 

telah dicatat dalam lembar observasi dan diskusi balik tentang kegiatan belajar 

mengajar dan permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran dirangkum 

sehingga mudah dipahami. Hasil pengerjaan tugas (task) siswa diberi skor 

sesuai dengan rubrik yang telah dibuat. Langkah selanjutnya skor tersebut 

dimasukan ke dalam lembar penskoran. 

b. Kategorisasi dilakukan setelah penskoran terhadap tugas (task) yang telah 

dikerjakan oleh siswa. Kategorisasi ini ditunjukan dengan skor yang diperoleh 

tiap siswa dan siswa dikategorikan menurut skala skor yang telah dibuat. 

 Data-data temuan kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data merupakan 

bagian yang penting dalam penelitian ini, sebab data mentah yang telah dikumpulkan 

oleh peneliti tidak ada gunanya jika tidak dilakukan analisis. Melalui analisis, data 

tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari 

awal sampai berakhirnya pelaksanaan penelitian. 

 

1. Data Kuantitatif 

Pengolahan data untuk mengukur tumbuhnya keterampilan menulis cerpen 

sejarah siswa diolah secara kuantitatif melalui penskoran. Rumus-rumus yang 

digunakan, antara lain: 

a. Rumus dalam mengolah data hasil dari kinerja siswa berupa cerpen sejarah 

secara keseluruhan, yaitu : 
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Persentase nilai tugas cerpen sejarah= 
maksimumtotalskorJumlah

subjektotalskorJumlah
x 100 % 

Untuk keperluan mengklasifikasikan kualitas keterampilan menulis cerpen 

sejarah, hasil skor kinerja siswa dilihat hasil rata-rata skor dalam setiap siklusnya. 

Kemudian dikelompokkan menjadi kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang 

baik dan tidak baik dengan menggunakan skala angka yakni sebagai berikut: 

NILAI SKOR 

A 25-32 

B 17-24 

C 9-16 

D 1-8 

 

Keterangan:  

A = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “sangat baik” 

B = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “baik” 

C = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “cukup baik” 

D = Siswa dapat mengerjakan tugas judul cerpen dengan “kurang baik” 

 

 

b. Rumus dalam mengolah jurnal kesan siswa secara keseluruhan, yaitu : 

Persentase alternatif kesan = 
subjekJumlah

kesanAlternatif
x 100 % 

Selanjutnya hasil dari persentase tersebut dikelompokkan dalam kelompok 

pendapat atau komentar positif, negatif dan tidak berkomentar. 

 

2. Data Kualitatif 

Adapun prosedur pengolahan dan analisis data kualitatif, sebagai berikut: 

a. Pengumpulan, Kodifikasi dan Kategorisasi Data 

Data mentah yang diperoleh dari kegiatan observasi yang telah dicatat dalam 

catatan observasi dan diskusi-balikan yang telah dilakukan bersama guru dan 

observer tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dirangkum sehingga dapat 

dipahami dalam tahap analisis selanjutnya. Begitupun dengan informasi yang 
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didapatkan setelah proses wawancara dilakukan antara peneliti dengan guru mitra 

dan peneliti dengan beberapa orang siswa. Hasil wawancara tersebut akan dicatat 

dalam transkrip wawancara yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan 

efektivitas penggunaan asesmen kinerja dalam pembelajaran sebagai upaya untuk 

menumbuhkan keterampilan menulis cerpen sejarah dalam pandangan guru dan 

siswa. Di samping itu, hasil pengerjaan tugas siswa (tasks) diberi skor sesuai 

dengan rubrik yang telah dibuat. Langkah selanjutnya skor tersebut dimasukkan ke 

dalam lembar penskoran. 

 Data yang telah direduksi diberi kode tertentu pada nama-nama siswa. Salah 

satu kodifikasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu memberi kode pada setiap 

siswa di dalam tugas (tasks) yang telah dikerjakannya. Selanjutnya, peneliti 

melakukan interpretasi terhadap keseluruhan data untuk memudahkan penyusunan 

kategorisasi data, sehingga dapat memberi penjelasan dan makna terhadap isi temuan 

penelitian. Kategorisasi data dilakukan terhadap empat aspek, yaitu: strategi belajar 

mengajar, proses belajar mengajar, aktivitas berupa tindakan guru dan siswa, latar 

sosial kelas dan latar fisik kelas. 

b. Validasi Data 

Data yang baik adalah data yang valid. Suatu data dikatakan valid jika data 

tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas merupakan salah 

satu syarat penting dalam pelaksanaan seluruh jenis penelitian termasuk dalam 

PTK. Kegiatan yang bisa digunakan dalam meningkatkan validitas yaitu : 

1. Member check, yaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara. Pada 

penelitian ini, member check dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan data 

keseluruhan tindakan yang diperoleh peneliti kepada guru dan siswa  sebagai 

sumber data. 

2. Triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan mitra lain 

yang hadir. Menurut Elliot dalam Wiriaatmadja (2005) disebutkan bahwa 
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triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang, sudut pandang guru, 

siswa dan peneliti/ observer. Oleh karena itu, triangulasi yang dilakukan pada 

penelitian ini dilakukan antara peneliti (observer) dengan guru dan siswa. 

Adapun data yang diperoleh peneliti adalah data tentang pelaksanaan tindakan 

yang diperoleh melalui lembar observasi  mengenai aktivitas guru dan siswa 

saat proses belajar mengajar. Agar data tersebut valid kemudian dilakukan 

diskusi balikan dengan guru di setiap akhir siklus. Sedangkan dengan siswa 

dilakukan melalui pemberian lembar respon siswa terhadap pembelajaran di 

setiap akhir siklus atau melalui wawancara dengan beberapa orang siswa yang 

dianggap bisa memberikan informasi yang akurat.  

3. Expert opinion yaitu meminta nasehat dari pakar. Pada penelitian tindakan 

kelas yang peneliti lakukan ini, expert opinion dilakukan dengan meminta 

saran dan nasihat dari dosen pembimbing. 

 

 

 


