
 

33 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi/tempat pelaksanaan penelitian adalah SDN Buahdua II 

Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. SDN Buahdua II dijadikan tempat 

penelitian karena di SD Negeri Buahdua II ditemukan masalah dalam 

pembelajaran melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang). Selain itu, SDN 

SDN Buahdua II memerlukan pembaharuan dalam pembelajaran melengkapi 

bagian cerita yang hilang (rumpang), khususnya berkaitan dengan model dan 

metode pembelajaran yang akan meningkatkan prestasi kinerja guru dan aktivitas 

siswa agar tujuan pembelajaran melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) 

dapat tercapai dengan optimal. Selain itu juga kondisi pihak tenaga pendidik yang 

sangat mendukung adanya kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian diperkirakan sekitar 7 bulan, yaitu terhitung mulai dari 

bulan Desember 2012 sampai bulan Mei tahun 2013. 

 

B. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah siswa kelas IV SDN Buahdua II tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 

20 orang siswa terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 7 orang siswa perempuan. 

Dengan latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa rata-rata menengah ke 

bawah dan sebagian besar bermata pencaharian petani serta latar belakang 

pendidikan orang tua mereka paling banyak sekolah dasar. 

Pemilihan siswa kelas IV menjadi subjek penelitian didasarkan pada 

beberapa pertimbangan yakni; berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

guru kelas diketahui bahwa kemampuan melengkapi bagian cerita yang hilang 
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(rumpang) siswa kelas IV masih rendah, setelah dilakukan observasi secara 

langsung permasalahan tersebut ternyata bukan hanya sekedar wacana sehingga 

perlu mendapat perhatian.  

 

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), karena permasalahan yang akan diselesaikan adalah permasalahan 

dari guru yang berdampak pada hasil belajar siswa yang terjadi di kelas. Ini sesuai 

dengan tujuan dari PTK yaitu memperbaiki dan meningkatan kualitas 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dan kinerja guru meningkat. 

Berdasarkan pada pendapatnya Suyatno (Muslich, 2009 : 9), “PTK adalah suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas secara profesional”. 

Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas, 

yaitu berangkat dari permasalahan praktik faktual. Seperti halnya Kasbolah 

(1998/1999: 12) mengemukakan bahwa “penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas.”  

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki 

pembelajaran melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) di kelas IV sekolah 

dasar. 

 

2. Desain Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

diadaptasi dari model Kemmis dan Mc. Taggart, yaitu model siklus yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan. Model siklus tersebut disusun 

secara sistematis dan terencana sehingga pada setiap siklusnya terdiri dari tahap 

perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi pelaksanaan 

tindakan, tahap refleksi dan tahap perencanaan untuk tindakan selanjutnya. 
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Alur pelaksanaan penelitian tindakan kelas setiap siklus dapat dilihat pada 

bagan di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.1 

Model Spiral Kemmis dan Mc. Taggart 

(Wiriaatmadja, 2008: 66) 

 

Gambar 3.1 dijelaskan sebagai berikut. 

a. Perencanaan (plan) 

Dalam tahapan ini, perencanaan yang matang akan tindakan-tindakan 

yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkah tindakan yang dipersiapkan 

meliputi, kinerja guru, aktivitas siswa, lembar tes dan instrument penelitian 

yang dianggap ideal dan mampu memperbaiki pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan (action) 

 Pada tahapan ini dilakukan pelaksanaan (Action) yaitu implementasi 

dan tindakan yang harus dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya dalam 

tahap plan. Pada langkah ini pula dilakukan penerapan langkah-langkah 

permainan SULE dalam melengkapi cerita yang rumpang yang telah disusun 

melalui rencana pelaksanaan pembelajaran. 

c. Observasi (observe) 

 Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang diperoleh pada saat 

proses pembelajaran berlangsung melalui instrumen penelitian yang telah 

disediakan. Pengamatan merupakan kegiatan mengamati mulai dari proses, 

sampai hasil tindakan yang telah dilaksanakan. Analisis proses dilaksanakan 

menggunakan alat penelitian untuk menilai kinerja guru dan aktivitas siswa. 

Kemudian dilakukan pengolahan data melalui teknik pengolahan data untuk 

mengetahui pencapaian dari target yang telah ditentukan serta pencapaian dari 

tujuan pembelajaran. 

d. Refleksi (reflect) 

Refleksi merupakan kegiatan merenungi/review/memikirkan kembali 

suatu yang telah ditindak sebelumnya baik dari segi proses maupun hasil 

sebagai upaya evaluasi yang kemudian akan ditentukan suatu perbaikan 

tindakan selanjutnya. Maka rencana tindakan selanjutnya mengulang serta 

memperbaiki dari suatu tindakan ke tindakan sampai target tercapai. 

 

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

ini berbentuk siklus yang akan berlangsung lebih dari satu siklus bergantung pada 

tingkat keberhasilan dari target yang akan dicapai. Target yang ingin dicapai 

adalah siswa dapat: 

a. melengkapi bagian  awal cerita yang hilang dengan kalimat yang tepat 

sehingga menjadi cerita yang padu. 
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b. melengkapi bagian tengah cerita yang hilang dengan kalimat yang tepat 

sehingga menjadi cerita yang padu. 

c. melengkapi bagian akhir cerita yang hilang dengan kalimat yang tepat sehingga 

menjadi cerita yang padu. 

Dengan menggunakan model spiral Kemmis dan Taggart maka penelitian 

tindakan kelas ini berupa siklus yang dilakukan secara terus berulang dan 

berkelanjutan yang artinya semakin lama diharapkan semakin meningkat 

perubahan atau pencapaian hasilnya sesuai target hasil yang diharapkan.  

Berdasarkan pada model Kemmis dan Taggart, maka langkah-langkah 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

Tahap ini mencakup semua perencanaan tindakan, yakni peneliti 

mendeskripsikan apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti, dan langkah-langkah 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Permintaan izin kepada Kepala Sekolah SDN Buahdua II dan guru kelas IV 

untuk mengadakan penelitian. 

2) Menganalisis kurikulum khususnya kurikulum bahasa Indonesia kelas IV 

tentang melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan Permainan SULE. 

3) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk proses 

pembelajaran, seperti media serta alat dan bahan untuk kegiatan permainan 

SULE. 

4)  Menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

tindakan kelas ini. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan pelaksanaan kegiatan berupa 

aktivitas yang dirancang dengan sistematis untuk perbaikan pembelajaran yang 

telah direncanakan sebelumnya. Apabila pada pelaksanan siklus pertama tujuan 

pembelajaran belum tercapai maka diperbaiki pada pelaksanaan siklus kedua dan 
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apabila masih belum tercapai juga maka akan diperbaiki pada siklus-siklus 

selanjutnya sampai target tersebut tercapai. 

Pada tahapan ini peneliti melaksanakan pembelajaran melengkapi bagian 

cerita yang rumpang di kelas IV SDN Buahdua II dengan menerapkan Permainan 

SULE. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan: 

1) Kegiatan  Awal (± 10 Menit)  

a) Guru bersama siswa berdo’a sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

dimulai. 

b) Guru melakukan pengabsenan siswa untuk mengetahui tingkat kehadiran 

siswa,  barangkali ada siswa yang membutuhkan perhatian seperti yang tidak 

masuk sekolah karena sakit, dan sebagainya. 

c) Mempersiapkan materi ajar dengan cara menyuruh siswa mempersiapkan buku 

tulis, buku sumber, dan alat tulis di atas meja masing-masing.  

d) Apersepsi (Menghubungkan   pelajaran  yang  lalu  dengan  yang sekarang) 

dengan cara bertanya “Anak-anak hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia 

lagi, masih ingatkah apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya?” dan 

seterusnya hingga ada konektivitas antara pembelajaran sekarang dengan 

pembelajaran yang sebelumnya. 

e) Mengemukakan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung harus 

dikemukakan kepada siswa sebelum masuk kegiatan inti pembelajaran dengan 

bahasa yang sederhana, komunikatif sehingga siswa dapat memahami tujuan 

yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yakni: 

(1) Siswa dapat melengkapi bagian  awal cerita yang hilang dengan kalimat 

yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu. 

(2) Siswa dapat melengkapi bagian tengah cerita yang hilang dengan kalimat 

yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu. 

(3) Siswa dapat melengkapi bagian akhir cerita yang hilang dengan kalimat 

yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu. 
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2) Kegiatan Inti (± 75 Menit) 

a) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

b) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing terdiri dari 5 siswa 

(jumlah total siswa di kelas: 20 orang). 

c) Guru menjelaskan aturan permainan “SULE” ini. 

d) Setiap kelompok mendapatkan 1 set puzzle yang harus disusun, Jika sudah 

menyusun puzzle, perwakilan kelompok berteriak “PRIKITIW” dan 

kemudian menempelkan puzzle yang telah disusun tadi di papan yang telah 

disediakan di depan kelas (whiteboard).  

e) Kelompok yang selesai menyusun puzzlenya dipersilahkan untuk 

mengambil amplop tugas berikutnya dari guru. Amplop tersebut berisi 

lembar kerja melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang). 

f) Kemudian kelompok yang telah mendapatkan amplop tersebut dapat 

berdiskusi melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang).   

g) Setelah selesai, maka perwakilan kelompok berteriak “PRIKITIW” lagi, dan 

kemudian menempelkan hasil diskusinya tadi di depan kelas (whiteboard). 

h) Selanjutnya guru bersama siswa mengoreksi hasil pekerjaan setiap 

kelompok. Kelompok yang menjadi pemenang adalah kelompok yang 

pertama menempelkan cerita yang padu. 

i) Setelah permainan selesai siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila 

kurang jelas akan materi atau permainan yang telah dilalui sebelumnya. 

3) Kegiatan  Akhir (25 Menit) 

a) Siswa  mengerjakan soal evaluasi. 

b) Guru memberikan reward kepada siswa. 

c) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan dari materi pertemuan 

kali ini.  

d) Guru memberikan PR/tindak lanjut. 
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c. Tahap Observasi 

Observasi merupakan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data pada 

proses kegiatan dan akhir kegiatan maupun untuk mengamati kinerja guru dan 

aktivitas siswa. 

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan 

berlangsung untuk mengamati seluruh aktivitas selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan fokus yang diamati seperti kinerja guru dan aktivitas siswa.  

Menurut Kasbolah (1998: 91) “observasi adalah semua kegiatan yang 

ditunjukkan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator 

dari proses dan hasil yang dicapai...”.  

Hasil observasi dijadikan bahan kajian tolok ukur keberhasilan tindakan. 

Kegiatan observasi dilaksanakan setiap proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan 

kemampuan pemahaman siswa serta mengamati apa saja yang dilakukan oleh 

guru ketika proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada lembar 

observasi. 

Observasi dilakukan pada saat dilaksanakannya tindakan, yaitu bagaimana 

kinerja guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran dengan menerapkan 

Permainan SULE. 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, yang menjadi subjek 

pengamatannya adalah siswa kelas IV SDN Buahdua II dan guru yang 

mengajarnya. 

 

d. Tahap Analisis dan Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan analisis, sintesis 

dan interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari tahap observasi 

pelaksanaan tindakan. Dengan demikian data yang diperoleh melalui alat 

pengumpul data dapat direkam, kemudian akan dikonfirmasikan, dianalisis dan 

dievaluasi agar dapat diketahui apakah pelaksanaan tindakan tersebut telah 

mencapai target proses maupun target hasil yang telah direncanakan sebelumnya 
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atau masih memerlukan perbaikan-perbaikan, yang pada akhirnya akan mencapai 

target proses maupun target hasil. 

Adapun kegiatan analisis dan refleksi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Mengecek kelengkapan data yang diperoleh selama proses pembelajaran. 

Data yang diperoleh yaitu dari hasil lembar pengamatan observasi kinerja 

guru dan aktivitas siswa, hasil catatan lapangan, hasil wawancara guru dan 

siswa, serta evaluasi hasil belajar siswa sesuai format penilaian melengkapi 

bagian cerita yang hilang (rumpang). 

2) Mendiskusikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh. 

3) Penyusunan kembali rencana tindakan yang dirumuskan dalam skenario 

pembelajaran dengan mengacu pada hasil analisis data proses dan hasil dari 

tindakan yang telah dilakukan. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Lembar Observasi 

Karl Popper (Wiriaatmadja, 2005: 104) mengungkapkan bahwa ”observasi 

adalah tindakan yang merupakan penafsiran dari teori”. 

“Observasi merupakan upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang 

terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung, dengan atau tanpa alat bantu” 

(Hermawan, dkk, 2010: 168). 

Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada kegiatan-kegiatan 

pembelajaran  yang tengah berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengamati kinerja guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran melengkapi bagian cerita yang hilang 

(rumpang) melalui penerapan Permainan SULE di kelas IV SDN Buahdua II. 

Untuk melakukan observasi maka diperlukan alat untuk observasi berupa 

format pedoman observasi yang disusun untuk mengarahkan pengamatan observer 
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pada saat pembelajaran berlangsung. Lembar observasi berisi hal-hal yang harus 

diamati ketika pembelajaran sehingga akan diperoleh gambaran kinerja guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran (lembar observasi terlampir). 

 

b. Pedoman Wawancara 

Menurut Hopskin (Hermawan, dkk, 2010: 178) mengemukakan bahwa 

”wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu didalam kelasa 

dilihat dari sudut pandang yang lain”. 

Definisi tersebut dilengkapi oleh Denzin (Wiriaatmadja, 2005: 117) yang 

mengemukakan bahwa “wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah cara mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan cara komunikasi dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan secara verbal kepada seseorang/sumber untuk mendapatkan informasi 

atau penjelasan atau konfirmasi.  

Objek yang digunakan untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

guru dan siswa kelas IV SDN Buahdua II. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembelajaran melengkapi bagian 

cerita yang hilang (rumpang) dengan penerapan Permainan SULE di kelas IV 

SDN Buahdua II dalam bentuk pendapat, pandangan atau apapun yang diperoleh 

saat pembelajaran. 

Alat yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah format 

wawancara yang terdiri dari format wawancara siswa dan format wawancara guru. 

Format wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat 

melakukan wawancara kepada guru dan siswa. Siswa yang diwawancarai hanya 

perwakilan dari siswa, yaitu satu orang siswa unggul, satu orang siswa sedang, 

dan satu orang  siswa asor (format wawancara siswa dan wawancara guru 

terlampir). 
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c. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal penting meliputi hal-

hal yang harus diperbaiki, dihilangkan, dipertahankan, dan ditingkatkan di 

lapangan ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran mulai dari siklus yang 

pertama sampai siklus yang terakhir. Sehingga akan terlihat peningkatan dari 

setiap tahap pembelajaran. 

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2002: 153) mengemukakan bahwa ”catatan 

lapangan adalah catatan tertulis apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan 

dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian.” 

Untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan ketika 

pembelajaran, maka digunakan format catatan lapangan yang akan digunakan 

untuk menggambarkan suatu proses dan kejadian-kejadian yang didengar, dilihat, 

dan dialami selama pelaksanaan tindakan. Adapun yang menjadi fokusnya adalah 

kinerja guru dan keterlibatan siswa dalam pelaksanaan tindakan yang terdiri dari 

langkah-langkah pembelajaran (format catatan lapangan terlampir). 

 

d. Lembar Tes Hasil Belajar Siswa 

”Tes dipakai untuk mengukur kemampuan siswa, baik kemampuan awal, 

perkembangan atau peningkatan kemampuan selama dikenai tindakan dan 

kemampuan pada akhir siklus tindakan” (Hermawan, dkk, 2010: 189). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1186) mengemukakan bahwa “tes 

adalah ujian tertulis, lisan, wawancara untuk mengetahui pengetahuan, 

kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu teknik untuk mengetahui 

keberhasilan belajar siswa setelah proses pembelajaran, dalam hal ini berupa hasil 

tes. Dalam penelitian ini tes dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa 

melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) dengan bahasa yang baku 

sehingga menjadi cerita yang padu. Tes yang dilakukan adalah produk tes, yakni 

yang akan dinilai adalah hasil karya siswa berupa cerita yang telah dilengkapi 

baik bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Alat tes yang digunakan adalah lembar 
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tes individu. Tes diberikan pada saat akhir pembelajaran (lembar tes individu 

terlampir). 

 

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

1) Teknik Pengolahan Data Proses 

Dalam pengolahan data proses, dilakukan melalui observasi terhadap 

kinerja guru dan aktivitas siswa. Dalam pengolahannya, terlebih dahulu 

menetapkan aspek yang akan diamati baik untuk kinerja guru maupun aktivitas 

siswa.  

Pengolahan data aktivitas siswa dilakukan dengan menginterpretasikan 

nilai akhir yang diperoleh siswa. Nilai tersebut diperoleh dari penskoran terhadap 

3 aspek yang dinilai yakni keaktifan, kerjasama, dan ketelitian. Rentang skala skor 

yang digunakan yaitu 1-3. Skor ideal yang diperoleh siswa adalah 9. Skor pada 

setiap aspek dijumlahkan sehingga diperoleh skor akhir yang kemudian 

diinterpretasikan berdasarkan tiga kriteria yaitu Baik (B), Cukup (C), dan Kurang 

(K). Keterangan Baik (B) diperoleh jika skor akhir siswa berkisar 7-9, keterangan 

Cukup (C) diperoleh jika skor akhir siswa berkisar 4-6 dan keterangan Kurang (K) 

diperoleh jika nilai akhir siswa berkisar 1-3. 

Untuk menilai kinerja guru dalam mengajar, aspek yang dinilai yaitu dari 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan guru dimulai dari perencanaan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Adapun aspek yang harus dinilai sudah 

tercantum dalam format observasi  kinerja guru (terlampir). Nilai tersebut 

diperoleh dari penskoran terhadap aspek-aspek penilaian kinerja guru. Rentang 

skala skor yang digunakan yaitu 0-3. Skor ideal yang diperoleh adalah 9. Skor 

pada setiap aspek dijumlahkan sehingga diperoleh skor akhir yang kemudian 

diinterpretasikan berdasarkan tiga kriteria yaitu Baik (B), Cukup (C), dan Kurang 

(K). Keterangan Baik (B) diperoleh jika skor akhir siswa berkisar 7-9, keterangan 

Cukup (C) diperoleh jika skor akhir siswa berkisar 4-6 dan keterangan Kurang (K) 

diperoleh jika nilai akhir siswa berkisar 1-3. 
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2) Teknik Pengolahan Data Hasil 

Data hasil diperoleh dari hasil tes tertulis yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mengukur hasil belajar siswa kelas IV SDN Buahdua II 

dalam pembelajaran melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) yang akan 

dilakukan dengan penerapan Permainan SULE.  

Aspek yang dinilai dalam penilaian hasil melengkapi bagian cerita yang 

hilang (rumpang) di kelas IV SDN Buahdua II Kecamatan Buahdua Kabupaten 

Sumedang terdiri dari dua aspek yaitu kepaduan cerita dan pilihan kata. Setiap 

aspek memiliki skor yang sama yakni skor 3. Jadi total skor idealnya 6. Untuk 

kriteria indikator yang digunakan dalam setiap aspek terdapat dalam format 

penilaian hasil tes belajar siswa (terlampir). Nilai akhir didapat dari skor yang 

didapat siswa dibagi skor ideal dikali 100. Teknik pengolahan data yang akan 

dilakukan peneliti untuk melihat peningkatan hasil yaitu dengan menggunakan 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). 

Skor Ideal = 6 

Nilai KKM = 62,00 

Kriteria Penafsiran  

T   = Tuntas 

BT = Belum Tuntas 

 

 

 

Kompetensi Dasar 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Jumlah 
Kompleksitas Daya dukung 

Intake 

Siswa 

Melengkapi bagian 

cerita yang hilang 

(rumpang) dengan 

menggunakan kata  

atau kalimat yang 

tepat sehingga 

menjadi cerita 

terpadu. 

65 66 55 186 

KKM 62 
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Cara perhitungan KKM: 

Kriteria Penetapan KKM:  

a. Kompleksitas  

Tingkat kompleksitas adalah tingkat kesulitan atau kerumitan materi dari 

kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa, termasuk juga tingkat kesulitan 

bagi guru dalam menyampaikannya. Kompleksitas dari standar kompetensi ini 

yaitu. 

1) Membutuhkan alokasi waktu yang panjang. 

2) Memerlukan ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam menjelaskan materi. 

3) Memerlukan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi dalam 

penyampaian materi.  

Kompleksitas dalam kompetensi dasar ini termasuk dalam kategori sedang 

dengan nilai 65. Hal tersebut dikarenakan pada saat pembelajaran berlangsung 

hanya terpenuhi dua indikator kompleksitas. Sementara indikator yang ketiga 

tidak terpenuhi yaitu metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat, tidak 

menarik dan tidak bervariasi. 

 

b. Daya Dukung 

Kemampuan sumber daya pendukung dapat dilihat dari keberadaan tenaga 

pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah sebagai 

pendukung pencapaian pembelajaran. Daya dukung yang diperlukan saat 

pembelajaran melengkapi bagian cerita yang hilang (rumpang) ini yaitu. 

1) Tersedianya buku sumber pelajaran yang relevan seperti buku pelajaran bahasa 

Indonesia, buku kumpulan cerita-cerita, dan lain sebagainya. 

2) Tersedianya kamus bahasa Indonesia. 

3) Tersedianya papan tulis dan peralatan lain sebagai pendukung  pembelajaran. 

Daya dukung dalam kompetensi dasar ini tergolong sedang dengan nilai 

66. Hal tersebut dikarenakan daya dukung yang tersedia kurang memadai 

keberadaannya sehingga tidak berfungsi secara optimal. 
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c. Intake siswa 

Intake siswa adalah tingkat kemampuan rata-rata siswa  secara 

keseluruhan. Intake siswa dalam kompetensi dasar ini yaitu. 

1) Sebagian besar siswa mempunyai kemampuan penalaran yang tinggi. 

2) Sebagian siswa cakap atau terampil menerapkan konsep. 

3) Sebagian siswa cermat, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas. 

Intake siswa dalam kompetensi dasar ini tergolong rendah dengan nilai 55. 

Hal tersebut dikarenakan hanya ada beberapa siswa saja yang memenuhi indikator 

yang ada. Jadi secara keseluruhan intake siswa rendah. 

 

KKM  (Kriteria Ketuntasan Minimum) diperoleh dari hasil penjumlahan 

kompleksitas, daya dukung dan intake dibagi 3, dengan rumus: 

Nilai = (Kompleksitas + Daya Dukung + Intake)  

                    3 

Menafsirkan KKM yaitu dengan memberikan rentang nilai pada setiap 

kriteria yang ditetapkan. Rentang nilai KKM menurut KTSP adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1 

Rentang Nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 

Kriteria Kategori Rentang Skor 

Kompleksitas 

Indikator  

Tinggi  50-64 

Sedang 65-80 

Rendah  81-100 

Daya Dukung 

Sarana dan 

Prasarana 

Tinggi 81-100 

Sedang 65-80 

Rendah 50-64 

Intake Siswa Tinggi 81-100 

Sedang 65-80 

Rendah 50-64 

 

Standar kompetensi ini memiliki kriteria: kompleksitas sedang, daya 

dukung sedang, dan intake siswa rendah. 
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Kompleksitas sedang = 65 

Daya dukung sedang = 66 

Intake rendah  = 55 

Nilai = (Kompleksitas + Daya Dukung + Intake)  

                    3 

 

Nilai = (65+66+55) = 62 

            3 

 

Jadi, siswa dikatakan tuntas apabila telah memperoleh nilai ≥ 62 

 

b. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2005: 89) mengemukakan pengertian analisis data 

sebagai berikut. 

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. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud analisis data 

adalah membuat kesimpulan dari data yang diperoleh agar mudah dipahami dan 

diinformasikan kepada orang lain. Data yang dimaksud terdiri dari hasil observasi 

kinerja guru dan aktivitas siswa, wawancara guru dan siswa, hasil belajar serta 

catatan lapangan. 

 

6. Validasi Data 

Validasi data pada penelitian ini merujuk pada pendapat Hopkins 

(Wiriaatmadja, 2005: 168-171), terdapat beberapa bentuk validasi antara lain. 

a. Member check 

b. Triangulasi 

c. Saturasi 

d. eksplanasi saingan 

e. Audit trail 
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f. Expert opinion 

 

Member check, salah satu bentuk validasi data dimana untuk menvalidkan 

data dengan memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi yang 

diperoleh selama observasi atau wawancara dari Kepala sekolah, guru, teman 

sejawat guru, siswa, pegawai administrasi sekolah, orang tua dan lain-lain). 

Bentuk validasi ini untuk memeriksa keajegan informasi. 

Triangulasi, yaitu salah satu bentuk validasi data dimana untuk 

menvalidkan data dengan membandingkan data yang diperoleh peneliti terhadap 

hasil yang diperoleh mitra peneliti lain yang hadir dan menyaksikan situasi yang 

sama secara kolaboratif. 

Saturasi, yaitu salah satu bentuk validasi data dimana untuk menvalidkan 

data saat situasi pada waktu data sudah jenuh, atau tidak ada lagi data lain yang 

dikumpulkan. 

Eksplanasi saingan atau kasus negatif itu suatu upaya untuk memberikan  

sanggahan terhadap kesalahan penelitian saingan atau membuktikan kesalahan 

penelitian saingan, melainkan mencari data yang mendukungnya. 

Audit trail, yaitu salah satu bentuk validasi data dimana untuk 

menvalidkan data dengan mengecek kebenaran prosedur, metode pengumpulan 

data dan memeriksa catatan-catatan yang ditulis peneliti atau mitra penelitian 

yang dilakukan dengan teman sejawat yang mempunyai kemampuan dan 

pengetahuan melakukan Penelitian Tindakan Kelas. 

Expert opinion, yaitu salah satu bentuk validasi data dimana untuk 

menvalidkan data dengan pengecekan terakhir terhadap keshahihan temuan 

peneliti kepada pakar profesional, dalam hal ini penulis mengkonsultasikan 

temuan kepada dosen pembimbing. 

Adapun validasi data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

member check, triangulasi, audit trail dan expert opinion.  

a. Member check  

Alasan menggunakan member check karena kegiatan ini bisa langsung 

dilakukan tidak lama setelah pembelajaran selesai dengan berdialog bersama mitra 
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peneliti maupun siswa untuk mengecek ulang kebenaran data yang diperoleh 

tentang penerapan Permainan SULE.   

Contoh pelaksanaan teknik member check adalah peneliti 

mengkonfirmasikan hasil temuan yang diperoleh setelah dilakukan tindakan 

kepada Darmi Sukarsih, S.Pd. dan Sri Sumiati, S.Pd. selaku observer penelitian. 

Temuan tersebut selain dikonfirmasikan kepada observer, dikonfirmasikan pula 

kepada siswa kelas IV SDN Buahdua sebagai kegiatan refleksi pada tiap akhir 

pembelajaran.  

 

b. Triangulasi 

Alasan menggunakan triangulasi yaitu data yang diperoleh peneliti bisa 

dibandingkan dengan data dari mitra peneliti untuk memperoleh kebenaran data. 

Misalnya jika pada data peneliti menunjukkan hasil nilai siswa secara 

keseluruhan baik, data dari mitra peneliti mengenai observasi aktivitas guru pun 

baik, sedangkan data hasil observasi aktivitas siswa kurang baik. Maka diadakan 

pengecekan ulang terhadap ketiga data tersebut sehingga diketahui kebenarannya 

dan dapat dilakukan perubahan terhadap data yang tidak selaras. 

 

c. Audit Trail  

Alasan menggunakan audit trail yaitu peneliti mendapatkan masukan dari 

teman sejawat yang sudah melakukan penelitian terdahulu yakni Diksi Suherman, 

S.Pd. serta teman sejawat yang sedang melakukan penelitian yakni Litta 

Mirnawati, Restiana dan Siti Titin Khotimah. Dalam hal ini peneliti harus 

mempertahankan keterbukaan dan keorisinilan data penelitian, sehingga teman 

sejawat tersebut dapat memberikan masukan yang objektif dan akurat. 

 

d. Expert opinion  

Alasan menggunakan expert opinion adalah untuk mendapat masukan 

yang berarti dalam kegiatan pengumpulan data saat penelitian yakni untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan terhadap penelitian yang dilakukan.  
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Misalnya setelah semua data dapat dipastikan kebenarannya, maka 

dilakukan pengecekan terakhir melalui expert opinion dengan memeriksakan data-

data tersebut kepada pihak yang profesional seperti dosen pembimbing yakni Drs. 

Dadan Djuanda, M.Pd. selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Ali Sudin, M.Pd. 

selaku dosen pembimbing II. Dalam hal ini peneliti mengkonsultasikan kepada 

guru kelas dan dosen pembimbing penemuan hasil pembelajaran melengkapi 

cerita yang hilang (rumpang) dengan permainan SULE dalam hal kelebihan atau 

kekurangannya guna untuk memperoleh arahan dan masukan sehingga validasi 

temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 


