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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif 

dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) atau 

penelitian tindakan kelas (PTK). 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan model spiral 

adaptasi Kemmis dan M.C.Taggart (dalam hermawan dkk, 2007 : 128) yaitu 

perencanaan, tindakan , pengamatan dan refleksi. Adapun rincian alur penelitian 

ini dimulai dengan studi pendahulaun, hasilnya dipertimbangkan untuk kemudian 

menyusun rencana tindakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. Demikian seterusnya hingga beberapa siklus sampai diperoleh data 

yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Kancanasari yang berlokasi di Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten 

Cianjur.  

2. Waktu penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Nopember 2010. 

Adapun pelaksanaan tindakan penelitian dimulai dengan tahap persiapan 

dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan dan diakhiri dengan penyusnan laporan 

hasil penelitian.   
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B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Kancanasari Pusat Pembinaan Pendidikan Kecamatan Cibeber kabupaten 

Cianjur. Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal 

jam pelajaran Bahasa Indonesia yang ada si kelas V. Jumlah subyek penelitian ini 

adalah sebanyak 38 orang siswa yang terdiri dari 24 siswa laki-laki dan 14 orang 

siswa perempuan. 

Alasan pemilihan siswa kelas V SDN Kancanasari tersebut adalah sebagai 

berikut :  

1. Peneliti merupakan tenaga pengajar (guru) di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Kancanasari. Hal tersebut akan mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan tidak akan 

mengganggu aktivitas serta efektivitas Kegiatan Belajar Mengajar siswa, 

guru lain maupun tugas peneliti sebagai pengajar. 

2. Peneliti menemukan masalah yang dihadapi siswa kelas V dalam 

menulis karangan. 

3. Adanya motivasi bagi peneliti untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

siswa dalam menulis karangan melalui penggunaan media gambar seri. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode Penelitian 

Tindakan Kelas ini direncanakan terdiri dari beberapa tahap pelaksanaan yang 

dinamakan dengan siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, 
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observasi, dan refleksi. Siklus tersebut dilaksanakan dengan menganalisis 

perubahan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

menulis karangan dengan menggunakan media gambar seri. 

Proses pengamatan tindakan dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi dan catatan lapangan. Setelah mengobservasi langkah selanjutnya 

adalah melakukan refleksi sari semua kegiatan. 

1. Perencanaan  

Tahapan ini berupa menyusun rencana tindakan, merencanakan 

pembelajaran yang akan diterapkan dalan Proses Belajar Mengajar (PBM), 

mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, menyiapkan instrument 

pengumpulan data untuk digunakan dalam tahap pelaksanaan tindakan berupa 

lembar observasi dan aktivitas siswa, lembar wawancara dengan siswa, catatn 

lapangan dan lembar penilaian terhadap kemampuan siswa. 

2. Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan yaitu menerapkan tindakan yang mengacu pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tindakan yang dilaksanakan pada 

siklus I adalah pembelajaran menulis karangan narasi dengan penggunaan media 

gambar seri. Untuk siklus selanjutnya merupakan pengembangan dari siklus 

sebelumnya dan dilakukan terus menerus sampai kemampuan siswa dalam 

menulis karangan narasi sesuai dengan harapan. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi merupakan kegiatan mengamatai proses dan hail dari 

suatu tindakan yang dilaksanakan. Kegiatan pengamatan diperlukan untuk 
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pengumpulan data atau informasi tentang proses dan perubahan setalah 

menggunakan media gambar seri. 

4. Refleksi  

Analisis, sintesis dan interprstasi terhadap semua informasi yang diperoleh 

dari tindakan, melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan tiap siklus, 

memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada 

siklus berikutnya. 

Garis besar prosedur penelitian tindakan kelas melalui media gambar seri 

untuik meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kancanasari dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 
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Siklus 1 
  
 

 
 
 
 
 
 
Siklus II 

 
 

 
 

 
 
 
 
Siklus III 
 

 
 

 

 

 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODEL SPIRAL 
 KEMMIS DAN M.C.TAGGART 
(dalam hermawan dkk, 2007 : 128) 

 

Identifikasi masalah 

Alternatif Pemecahan Masalah 

Pelaksanaan Tindakan  Penyusunan Perencanaan 

Refleksi I Observasi pelaksana tindakan  

Pelaksanaan Tindakan  Penyusunan Perencanaan 

Refleksi II Observasi pelaksana tindakan  

Pelaksanaan Tindakan  Penyusunan Perencanaan 

Observasi pelaksana tindakan  Refleksi III 

Simpulan 
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D. Instrumen Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar, kontribusi dari 

berbagai segi baik itu segi materi, metode, media maupun lingkungan. Antara segi 

yang satu dengan yang lain harus ada keselarasan dan saling menunjang sehinga 

dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan tiga siklus 

dimulai dengan observasi dan evaluasi awal (free-test) untuk mengetahui 

gambaran siswa dalam menulis karangan narasi setelah itu diadakan refleksi awal. 

a. Pengamatan atau observasi 

Observasi merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam 

penelitian ini. Observasi digunakan untuk mendeskripsikan latar aktivitas dan 

pelaksanaan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri. Observasi dilakukan oleh peneliti langsung untuk mengetahui segala 

hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar seri di kelas V SDN Kancanasari Kecamatan 

Cibeber Kabupaten Cianjur. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara 

berisi pertanyaan yang di ajukan kepada orang yang dapat memberikan informasi 

yang diperlukan. 
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c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan deskripsi atau paparan tentang latar kelas dan 

aktiviats pembelajaran. Catatn terutama tentang interaksi belajar mengjar baik 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

d. Instrument Tes 

Sebagai evaluasi serta untuk menilai sampai sejauh mana hasil 

kemampuan menulis karangan narasi yang dilakukan peneliti pada tiap siklus. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah sedemikan rupa, sehingga 

hasilnya dapat dijadikan bahan untuk dianalisis. Data dalam penelitian ini 

memberikan gambaran mengenai aktitvitas siswa dan ketuntasan belajarnya 

setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri. 

 

F. Analisis Data 

Penganalisisan data dilaksankan dengan menyusun rambu-rambu analisis 

yang didasarkan pada criteria dengan indicator, cirri descriptor, dan kualifikasi. 

Dalam mengolah data hasil kemampuan menulis karangan digunakan rumus 

perhitungan persentase sebagai berikut : 

p =  f / n x 100 %  

Keterangan 

p =  Persentase jawaban 

f =  Frekuensi Jawaban 

n = Banyak responden 
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Aspek-aspek yang dianalisis pada kegiatan ini sesuai dengan tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.1 

Rambu-rambu Analisis Proses Menulis Karangan Narasi Melalui  
Media Gambar Seri 

 

No 
Tahap  
Pembel 

Fokus Kemampuan 
Prosedur Pembentukan 

Kemampuan 
Kualifikasi 

SB B C K 

1 PKMJC 

� Ketepatan 
Menulis judul  
karangan narasi 
dengan media 
gambar 

� Menentukan daftar ide sesuai 
gambar 

� Memilih tema karangan 
sesuai gambar 

� Menentukan judul karangan 
sesuai gambar 

� Mengembangkan judul 
menjadi cerita yang sesuai 
dengan gambar. 

    

2 PKMPP 

� Ketepatan 
penentuan watak 
pelaku (WP) 
dalam karangan 

� Menentukan pelaku dalam 
karangan sesuai gambar 

� Menentukan penggarapan WP 
dalam karangan dalam bentuk 
dialog 

� Menentukan penggarapan WP 
dalam  bentuk gambaran 
perilaku 

� Menentukan penggrapan WP 
penggambaran fisik  

    

3 PKMLC 

� Ketepatan 
penentuan latar 
cerita (LC) 
karangan 

� Ketepatan 
penggambaran 
latar cerita 
karangan 

� Ketepatan latar 
waktu karangan 

• Menentukan secara lengkap 
latar cerita sesuai gambar. 

• Menentukan latar temapat 
sesuai gambar 

• Menentukan latar waktu 
dalam gambar 

• Menggambarkan suasana 
cerita sesuai gambar 

    

4 PKRC 
� Keruntutan 

penyusunan 
urutan karangan 

� Menyusun karangan secara 
runtut sesuai gambar 

� Menyusun bagaian awal 
karangan sesuai gambar 

� Menyususn bagian tengah/isi 
karangan sesuai gambar 

� Menyususn bagian akhir 
karangan sesuai gambar 

    

Diadaptasi dari Resmini 1998 
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Keterangan : 

PKMJC : Pembentukan Kemampuan Menggarap Judul Cerita 

PKMPP : Pembentukan Kemampuan Menggarap Pelaku dan Penokohan 

PKMLC : Pembentukan Kemampuan Menggarap Latar Cerita 

PKMRC : Pembentukan Kemampuan Menggarap Rangkaian Cerita 

SB  : Sangat Baik 

B  : Baik 

C  : Cukup 

K  : Kurang 
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Tabel 3.2 

Rambu-rambu Analisis Hasil Proses Menulis Karangan Narasi Melalui  
Media Gambar Seri 

 

Tahap  
Pemb.  

Dan Hasil 
Kriteria Indikator Deskriptor Kualifikasi 

SB B C K 

PPJC-PJC HKJC Tepat  

• Menggambarkan ide sesuai 
gambar 

• Relevan dengan tema karangan 
sesuai gambar 

• Relevan dengan judul sesuai 
gambar 

• Hasil pengembangan judul 
sesuai gambar 

    

PPPP-PPP HKPP 
Tepat 
lengkap 

� Membuat pelaku dan WP dalam 
karangan sesuai dengan gambar 

� Penggarapan WP dalam gambar 
lewat dialog 

� Penggarapan WP lewat perilaku 
� Penggarapan WP lewat 

gambaran fisik 

    

PPLC-PLC HKLC 
Tepat 
lengkap 

� Menentukan dan 
menggambarkan LC sesuai 
gambar 

� Menggambarkan suasana cerita 
sesuai gambar 

� Menggambarkan suasana 
tempat kejadian sesuai gambar 

� Menggambarkan waktu 
kejadian 

    

PPRC-
PRC 

HKRC 
Runtut 
tepat 
lengkap 

� Susunan RC runtut dan relevan 
sesuai gambar 

� Memuat awal cerita sesuai 
gambar 

� Memuat isi cerita sesuai 
gambar 

� Memuat akhir cerita sesuai 
gambar 

    

Diadaptasi dari Resmini 1998 
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Keterangan 

PPJC  : Pembentukan Pemahaman Judul Cerita 

PJC  : Pemahaman Judul Cerita 

PPPP  : Pembentukan Pemahaman Pelaku dan Penokohan 

PPP  : Pemahaman Pelaku dan Penokohan 

PPLC  : Pembentukan Pemahaman Latar Cerita 

PLC  : Pemahaman Latar Cerita 

PPRC  : Pembentukan Pemahaman Rangkaian Cerita 

PRC  : Pemahaman Rangakain Cerita 

HKJC  : Hasil Karangan Judul Cerita 

HKPP  : Hasil Karangan Pelaku dan Penokohan 

HKLC  : Hasil Karangan Latar Cerita 

HKRC  : Hasil Karangan Rangakaian Cerita 

WP  : Watak Pelaku 

LC  : Latar Cerita 

RC  : Rangkaian Cerita 

SB  : Sangat Baik 

B  : Baik 

C  : Cukup 

K  : Kurang 

 Adapun penentuan kualifikasi menulis karangan narasi melalui media 

gambar didasarkan pada munculnya ciri deskriptor kualifikasi sangat baik (SB) 

jika semua descriptor 1-4 muncul, kulaifikasi baik (B) kika 3 dari 4 muncul, 
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kualifikasi cuku (C) jika 2 dari 4 deskriptor muncul, kualifikasi kurang (K) jika 1 

dari 4 deskriptor muncul. 


