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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sarilamping Kecamatan 

Soreang Kabupaten Bandung di kelas V. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan 

pada Tanggal 7 sampai 10 April 2008.  

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sarilamping Kecamatan 

Soreang Kabupaten Bandung. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V tahun 

2007-2008 yang berjumlah 38 orang, yang terdiri dari 23 siswa perempuan, dan 

15 orang laki-laki . 

Adapun alasan peneliti memilih siswa kelas V pada sekolah ini didasarkan 

pada beberapa pertimbangan antara lain. 

1. Sekolah tersebut merupakan tempat peneliti bekerja sebagai guru kelas V 

SDN Sarilamping Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. 

2. Kegiatan penelitian tidak mengganggu suasana belajar. 

3. Adanya kemudahan dalam perizinan. 

4. Mendapat dorongan dari pihak terutama kepala sekolah dan rekan kerja 

seprofesi yang ada dilingkungan SDN Sarilamping. 
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C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memaparkan data verbal berupa perilaku siswa dan 

guru serta hasil kerja siswa dalam pembelajaran menulis berdasarkan proses 

menulis (writing process). Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan mempunyai 

ciri antara lain (1) berlatar alami, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih memperhatikan 

proses daripada hasil, (4) analisis data cenderung dilakukan secara induktif, dan 

(5) makna merupakan unsur yang paling esensial, Kasbolah (1999:16). 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Artinya bentuk penelitian tindakan yang dilaksanakan di kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam terminologi bahasa Inggris lazim disebut 

“Classrom Action Researh”. Bentuk penelitian bercirikan pada kegiatan 

partisipatif dan kolaboratif. Penelitian yang dilaksanakan oleh para praktisi 

pendidikan untuk meningkatkan praktek pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

dalam pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bertujuan memecahkan 

masalah-masalah setempat di suatu sekolah atau lebih khusus lagi pada 

pembelajaran tertentu dan di suatu kelas tertentu, dengan menggunakan metode 

ilmiah. Penelitian jenis ini dilakukan untuk memperbaiki suatu proses atau 

memodifikasinya melalui suatu perbaikan praktek dengan menerapkan teori-teori 

yang ada. PTK merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan mutu pembelajaran, Kasbolah (1999:19). 

Penelitian tindakan kelas kolaboratif merupakan penelitian yang didalamnya 

terdapat antara penelitian dan guru kelas. Pendekatan ini diciptakan untuk 

menciptakan adanya hubungan kerja kesejawatan. Sedangkan penelitian tindakan 
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kelas partisipatif merupakan penelitian tindakan kelas yang pelaksanaannya 

melibatkan guru kelas. Lebih lanjut dikatakan PTK adalah penelitian yang 

merupakan suatu rangkaian langkah-langkah. Setiap langkah terdiri dari empat 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan (observasi) dan 

perefleksian, Kemis dan Tagart dalam Hopkins dalam Resmini (1993:19). Dalam 

proses penelitian tindakan kelas dibuat siklus-siklus sebagai langkah mengadakan 

tindakan. Secara operasional prosedur pelaksanaan penelitian tindakan ini 

dilakukan sebagaimana tergambarkan dalam skema berikut. 
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Refleksi  

Gambar 3.1 
Alur Pelaksanaan Tindakan Dalam Penelitian Tindakan Kelas Diadaptasi  

dari Model Kemmis & Taggart (dalam Kasbolah, 1999) 
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Seperti yang ditunjukkan pada gambar (3.1). Pada tahapan-tahapan tersebut 

berfungsi saling menguraikan karena pada masing-masing tahapan meliputi proses 

penyempurnaan yang didasarkan atas hasil dari masing-masing proses tersebut. 

Setiap tahapan ini dilaksanakan secara terus menerus sehingga perlu 

pengembangan. 

Rancangan penelitian tindakan ini dipilih untuk memecahkan problem 

praktis dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis di Sekolah Dasar 

(SD) yang berimplikasi pada hasil pelaksanaan pembelajaran yang terencana dan 

bersifat inovatif. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai praktisi bersama peneliti 

menyusun rencana kerja secara kolaboratif sehingga akhirnya mencapai hasil yang 

mengarah pada perbaikan dan pengembangan profesionalisme guru. 

Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap penelitian ini terdiri dari tahap I (Pendahuluan) dan tahap II 

(Pelaksanaan Penelitian) meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan 

dan refleksi. 

1. Tahap I : Studi Pendahuluan 

Dalam tahap pendahuluan dilakukan tes awal yang bertujuan untuk 

mengetahui kondisi awal yang akan dijadikan bahan untuk merencanakan 

tindakan. Pendahuluan penelitian untuk dapat melihat sejauhmana siswa mampu 

menulis karangan, maka siswa disuruh membuat karangan yang berfungsi sebagai 

evaluasi awal. Sedangkan observasi awal dilakukan untuk mengetahui tindakan 

tepat yang diberikan dalam rangka mengoptimalkan kemampuan siswa dalam 

menulis karangan eksposisi.  
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Kenyataan yang ditemukan dari hasil karangan sebagai evaluasi awal siswa 

kurang memahami dan memiliki pengetahuan tentang karangan eksposisi. 

Sehingga siswa sulit mengembangkan tulisan menjadi sebuah karangan eksposisi. 

Siswa merasa sulit menuangkan ide-ide dalam menulis karangan eksposisi, maka 

penulis memberikan alternatif membuat karangan bersama melalui pendekatan 

proses menulis, karangan ini dapat disusun menjadi suatu karangan yang utuh dan 

memberikan ide-ide yang dapat dituangkan dalam sebuah karangan. Alternatif 

pemecahan ini disusun menjadi sebuah rencana pembelajaran menulis karangan 

eksposisi yang dapat mengarahkan siswa mampu menerapkan hasil pemahaman 

tentang menulis karangan eksposisi. Proses pembelajaran dilakukan dengan 

urutan (1) memaparkan gambar, (2) menulis/karangan yang benar dan baik, (3) 

membacakan hasil karangan.  

Dalam tahap studi pendahuluan menghasilkan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan observasi terutama difokuskan pada pembelajaran 

menulis eksposisi. 

b. Dari hasil observasi maka masalah penelitian teridentifikasi di prioritaskan 

pada masalah yang akan diteliti dan sejumlah masalah yang ada. 

c. Merencanakan penelitian mengenai pengertian dan pentingnya penelitian 

tindakan kelas. 

d. Mendiskusikan dan mensimulasikan penelitian tindakan kelas. 

e. Mendiskusikan teori-teori yang akan diterapkan, tentang meningkatkan 

keterampilan menulis kelas V melalui proses menulis (writing process). 
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2. Tahap II : Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan pelaksanaan penelitian dilakukan dalam jarak satu minggu. 

Pelaksanaan tindakan penelitian bekerja sama dengan rekan guru SDN 

Sarilamping. Guru dalam penelitian ini sebagai observer dan penulis sebagai 

praktisi yang terkait dalam penelitian tindakan yang dirancang. Kegiatan 

pelaksanaan penelitian dilakukan dalam beberapa siklus yang terdiri dari tahapan 

(1) perencanaan kegiatan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) refleksi. 

a. Perencanaan Kegiatan 

 Didasarkan pada hasil studi pendahuluan maka disusun program tindakan 

perbaikan. Pada tahap ini peneliti menetapkan dan menyusun rancangan tindakan 

dalam menulis karangan eksposisi dengan menggunakan strategi pembelajaran 

proses menulis. Rancangan kegiatan ini ditempuh degan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi masalah dalam penelitian. 

2. Perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa tentang menulis karangan eksposisi melalui gambar.  

3. Perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan keterampilan menulis/karangan eksposisi melalui pendekatan 

proses menulis (writing proses). 

4. Mempersiapkan sumber, alat peraga dan media yang diperlukan sesuai 

dengan pokok bahasan yang akan diajarkan dengan menggunakan media 

gambar. 

5. Menyusun instrumen penelitian. 
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6. Melaksanakan pembelajaran dalam siklus. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan dilaksanakan oleh peneliti dan kepala sekolah. Dalam 

hal ini tindakan dilakukan secara terpadu dalam arti tindakan dilakukan peneliti 

dengan memberikan pengarahan agar pelaksanaan tindakan benar-benar tepat 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Praktisi bertugas melaksanakan 

pemberian tindakan memahamkan dan meningkatkan keterampilan menulis 

dengan prosedur pelaksanaan seperti yang telah ditetapkan. 

 Mengajarkan pokok bahasan tentang menulis karangan eksposisi dengan 

melalui pendekatan proses menulis. 

- Menindaklanjuti pembelajaran yang biasa dilakukan yang hasilnya kurang 

memuaskan dengan pembelajaran yang menggunakan proses menulis untuk 

pembelajaran menulis eksposisi.  

- Dalam melakukan pembelajaran menulis eksposisi melalui pendekatan 

proses menulis, peneliti menyediakan beberapa latihan untuk keterampilan 

menulis dan dapat meningkatkan berpikir. 

 Aktivitas menulis melalui beberapa tahap, selanjutnya kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Pramenulis (Prewiting) 

 Pada tahap menulis, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah seperti 

berikut ini. 

a. Menjelaskan tujuan dan tugas-tugas pembelajaran. 

b. Memperagakan gambar sesuai dengan tema. 
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c. Mengarahkan siswa untuk menginterprestasikan gambar. 

d. Menentukan topik/judul karangan. 

2. Tahap Pengedrafan (Drafting) 

 Pada tahap pengedrafan, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru adalah 

seperti berikut ini. 

a. Memberikan penjelasan tentang cara menyusun karangan sesuai dengan 

gambar. 

b. Menugaskan siswa untuk menyusun kalimat-kalimat penjelasan dalam 

paragraf.  

c. Menugaskan siswa untuk mengembangkan paragraf dalam bentuk draf 

secara individual. 

3. Tahap Perbaikan (Revising) 

 Pada tahap perbaikan, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah seperti 

berikut ini. 

a. Mengarahkan siswa tentang cara memperbaiki draf yang telah disusun 

siswa. 

b. Menugaskan siswa untuk memperbaiki kesesuaian judul dan tema yang 

sesuai dengan gambar. 

4. Tahap Pengeditan (Editing) 

 Pada tahap pengeditan, kegiatan yang dilakukan guru adalah sebagai berikut 

ini. 

a. Menjelaskan cara mengedit karangan, seperti tanda baca, pemakaian huruf 

kapital, penulisan kata, penulisan struktur kalimat dan pemenggalan kata. 
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b. Menugaskan siswa secara individual melakukan pengeditan menulis 

karangan. 

5. Tahap Publikasi (Publishing) 

 Pada tahap publikasi, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah sebagai 

berikut ini. 

a. Menugaskan siswa untuk menunjukan hasil karangannya. 

b. Menugaskan siswa untuk membacakan karangannya. 

c. Menilai hasil karangan siswa berdasarkan cerita. 

 Pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran keterampilan menulis ini 

dilakukan selama tiga siklus sebagai berikut.  

Siklus I 

1. Perencanaan  

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah merumuskan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mengarahkan siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan eksposisi. Pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran disusun sebagai panduan yang akan dilaksanakan pada pertemuan I 

dan pertemuan II dalam pelaksanaan penelitian ini. Pada pertemuan ke I kegiatan 

yang sudah direncanakan adalah menulis karangan eksposisi dengan membaca 

dan memahami gambar transportasi untuk menentukan judul dengan tema 

“Transportasi”. 

 Guru langsung memberi pertanyaan kepada siswa. 

- Pernahkah kamu berjalan-jalan ke luar kota? 

- Kendaraan apa yang sering kamu gunakan untuk berpergian? 
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 Siswa menjawab pertanyaan dari guru sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki masing-masing. 

- Pertanyaan ke 1, siswa dengan serentak menjawab ada yang belum pernah 

dan ada juga yang pernah ke luar kota. 

- Pertanyaan ke 2, siswa ada yang menjawab dengan menggunakan kendaraan 

bis, sepeda motor, kereta api dan kapal laut. 

 Kemudian guru menjelaskan kegunaan transportasi dalam kehidupan sehari-

hari yaitu sebagai sarana perhubungan dan sarana angkutan untuk dipakai dalam 

berbagai keperluan sesuai dengan kebutuhan dan siswa mendengarkan serta 

mencatat pada buku masing-masing. Guru menyampaikan penjelasan kepada 

siswa tentang jenis-jenis transportasi secara tradisional dan transportasi secara 

moderen sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi. Guru menyuruh siswa 

menyebutkan alat tranportasi  tradisional dan siswa menjawab delman, sepeda, 

beca, bemo dan gerobak. Siswa disuruh menyebutkan alat transportasi mederen 

yaitu bis, kereta api, sepeda motor, kapal laut dan kapal udara. 

 Jadi guru menjelaskan kembali kesimpulan bahwa transportasi memiliki 

beberapa jenis atau alat transportasi yaitu transportasi darat, transportasi laut dan 

transportasi udara, (a) transportasi darat contohnya bis, sepeda, sepeda motor, 

kereta api dan beca, (b) transportasi laut contohnya kapal, perahu, boot, tongkang 

dan rakit, (c) transportasi udara contohnya kapal udara (jet, helikopter). 

 Rencana pembelajaran yang disusun tidak lepas dari tujuan yang ingin 

dicapai yaitu meningkatkan keterampilan menulis karangan eksposisi melalui 

pendekatan proses menulis. Guru menampilkan sebuah contah karangan eksposisi 
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yang diambil dari buku bacaan Bahasa Indonesia supaya siswa lebih paham dan 

mengerti cara mengungkapkan gagasan dan ide dalam membuat sebuah karangan. 

2. Pelaksanaan 

 Pelaksanaan pembelajaran pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 

7 April 2008 dan pertemuan II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 April 

2008. alokasi waktu yang disediakan adalah 2 jam pelajaran (2 x @ 35 menit tiap 

pertemuan). Dalam pembelajaran menulis keterampilan eksposisi guru 

menyiapkan materi pembelajaran dan menginformasikan tujuan pembelajaran 

melalui tanya jawab dan dilanjutkan dengan membagikan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Setelah itu diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang teknik menulis 

karangan eksposisi beserta komponen-komponennya tema yang dipergunakan 

adalah “Transportasi”, setelah itu siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal 

yang belum dipahami. Dalam pelaksanaan pembelajaran ke satu siswa disuruh 

memilih dan menentukan judul karangan yang sesuai dengan gambar transportasi 

yang terdapat pada LKS kemudian siswa harus dapat menentukan unsur menulis 

karangan eksposisi, struktur paragraf dan penulisan penggunaan bahasa. Selama 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan proses menulis berlangsung guru 

mengamati dan memantau keaktifan siswa dalam menulis karangan eksposisi. 

3. Observasi 

 Kegiatan observasi dilaksanakan dengan menggunakan catatan selama 

proses pembelajaran berlangsung. catatan dilapangan digunakan untuk 

mengobservasi kegiatan pembelajaran pada pengajaran menulis karangan 

eksposisi. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai guru melakukan kegiatan 
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apersepsi tujuannya untuk mengingatkan kembali pelajaran yang sudah 

disampaikan minggu lalu dan guru memberi pertanyaan kepada siswa tentang 

menulis karangan eksposisi sehingga terjadi komunikasi dua arah antara guru dan 

siswa.  

 Pertama-tama guru masuk ke kelas sambil mengucapkan 

“Assalamualaikum” kemudian siswa secara serempak menjawab “Waalaikum 

Salam Warohmatullahi Wabarokatuh” kemudian guru berkata, baiklah pelajaran 

akan kita mulai sebelum itu Ibu ingin mengetahui sampai sejauhmana kemampuan 

kalian mengenai pelajaran yang lalu tentang menulis/membuat karangan. Kata 

guru, siapakah yang sudah bisa membuat karangan? Siswa menjawab secara 

serempak ada yang tidak bisa membuat karangan ada juga sudah bisa membuat 

karangan. Kemudian, guru bicara lagi kepada seluruh siswa bilamana banyak 

yang belum paham cara membuat karangan marilah kita bersama-sama untuk 

membuat karangan, terus dijawab oleh siswa secara serempak “Ya”. Disamping 

itu guru menjelaskan cara menulis karangan eksposisi dengan baik dan memberi 

contoh karangan yang benar serta menjelaskan ciri-ciri karangan dan siswa 

memperhatikan guru dengan penuh perhatian dan mencatat materi penting yang 

disampaikan guru. 

 Guru bertanya lagi kepada siswa, siapakah yang sudah mengetahui ciri-ciri 

karangan? Kemudian siswa dengan (mengacungkan tangan) saya, Bu! Nama saya 

Wiwin ciri-ciri karangan adalah untuk memperluas pengetahuan kita dan 

menjelaskan informasi pada kegiatan sehari-hari. Kemudian, guru berkata bagus 

sekali baiklah Ibu akan menyempurnakan jawaban, jadi yang termasuk ciri-ciri 
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karangan adalah untuk memperluas pengetahuan supaya dapat mengungkapkan 

ide dan gagasan menyampaikan informasi pada suatu kegiatan sehari-hari serta 

dapat mengungkapkan ide penalaran menjadi sebuah tulisan yang bermakna. 

Kemudian siswa mencatat penjelasan dari guru. 

 Guru melanjutkan pembicaraan lagi Nah, sekarang kalian sudah mengerti 

cara-cara menulis karangan yang benar. Coba sekarang buat karangan dengan 

tema “Transportasi”. Tetapi guru sebelumnya memberikan lembar LKS kepada 

siswa untuk dipelajari dan diamati tentang gambar transportasi, supaya siswa 

dapat memahami gambar transportasi. Kemudian, siswa harus dapat menentukan 

judul karangan dan mengungkapkan ide serta gagasan sesuai dengan gambar. 

Guru menyuruh siswa untuk menulis karangan eksposisi dan siswa mengerjakan 

menulis karangan dengan tekun dan tertib serta guru membimbing dan memantau 

pekerjaan siswa. 

 Kemudian guru bertanya lagi kepada siswa, bagaimana sudah selesai 

menulis karangannya? Siswa secara serempak menjawab sudah, Bu! Selanjutnya 

guru menyuruh siswa (Asep) ke depan kelas untuk membacakan hasil karya 

karangannya, setelah itu guru semua siswa untuk mengumpulkan hasil karangan 

untuk diperiksa dan dianalisis. Pelajaran telah selesai dan guru berkata kepada 

siswa sekian pertemuan hari ini dari Ibu. “Wassalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarokatuh” (guru keluar meninggalkan ruang kelas). 

 Berdasarkan kegiatan belajar mengajar tersebut diatas guru menitikberatkan 

pada kegiatan siswa dalam kegiatannya guru berusaha untuk meningkatkan 
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menulis karangan eksposisi dengan menggunakan pendekatan proses menulis 

sesuai dengan aktivitas siswa.   

4. Refleksi 

 Refleksi merupakan pengolahan berbagai temuan pada tahap-tahap yang 

telah dilakukan dari alat pengumpulan data yang didapat. Refleksi bertujuan 

melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap data yang diperoleh atau 

upaya untuk mengkaji apa yang terjadi dari sebelumnya. Hasil refleksi dijadikan 

sebagai acuan dalam mengambil langkah-langkah tindakan selanjutnya bila 

memang siswa tidak berhasil dan tidak memuaskan dengan harapan akan 

ditindaklanjuti pada siklus II. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik 

yaitu observasi pada proses pembelajaran di kelas, wawancara dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan eksposisi berlangsung. Dalam siklus ini, pengamatan dilakukan mulai 

dari awal kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan proses menulis karangan 

eksposisi. Dengan demikian, perilaku siswa pada saat proses pengamatan  dan 

perilaku siswa pada saat kegiatan menulis dicatat dalam catatan observasi. 

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan sebagai alat untuk 

mengumpulkan dan pencatatan data, informasi atau pendapat dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada siswa secara langsung. 
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Dokumentasi digunakan untuk mengkaji keberhasilan perencanaan tindakan 

yang dilakukan. Dokumentasi berkaitan dengan perencanaan pembelajaran 

menulis karangan eksposisi serta hasil kerja anak berupa karangan. 

Instrumen Penelitian 

Sebagaimana yang telah diungkapkan, penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauhmana model pembelajaran proses menulis dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan eksposisi.  

Dalam upaya mengumpulkan data, maka penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan instrumen berupa tes, angket, wawancara. 

1. Tes 

 Tes yang digunakan dalam penelitin ini adalah sebagai berikut. 

a. Tes Awal, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan awal 

subyek penelitian.  

b. Tes Hasil Belajar, yaitu tes yang digunakan untuk melihat peningkatan 

prestasi siswa pada subyek penelitian. Bentuk tes adalah hasil karya siswa 

berupa karangan eksposisi. 

2. Angket 

 Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran menulis karangan eksposisi melalui pendekatan proses 

menulis. Angket ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

dengan tiga jawaban yaitu : Ya, Tidak dan Tidak Tahu. 
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3. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu teknis pengumpulan data yang sering digunakan 

jika kita ingin tahu sesuatu yang belum jelas terungkap bila dengan cara angket 

atau cara lain. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 

siswa secara berlangsung dan mendalam terhadap model pembelajaran proses 

menulis dalam menulis karangan eksposisi.  

Data dan Sumber Data 

Penulis melakukan penelitian tindakan ini di SDN Sarilamping Kecamatan 

Soreang Kabupaten Bandung kelas V tahun pelajaran 2007/2008. jumlah siswa 

kelas V 38 orang. Data hasil penelitian berupa data verbal dan bentuk 

pembelajaran menulis eksposisi berdasarkan pendekatan proses menulis (writing 

process) yang memiliki karakteristik berkaitan dengan (1) Prosedur pembelajaran 

menulis eksposisi berdasarkan proses menulis yang mengalami perbaikan sampai 

hasil dan prosesnya optimal, (2) Memaparkan gambar berdasarkan ide, gagasan 

siswa, (3) Menulis karangan dengan benar menurut ejaan yang disempurnakan. 

 

E. Analisis Data 

Kegiatan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia. Proses analisis data dilakukan sejak kegiatan observasi siswa dan 

pengumpulan data dilaksanakan yaitu selama dan setelah tindakan diberikan. 

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data sampai proses pengumpulan 

data selesai, yaitu mulai dari data siklus I sampai siklus II.  
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Data hasil karangan siswa dianalisis untuk mengetahui kemampuan menulis 

dan keberhasilan tindakan yang dilakukan. Peneliti membaca seluruh karangan 

siswa dan menganalisis penggarapan komponen karangan eksposisi dengan 

metode pembelajaran proses menulis. Setiap karangan siswa dari siklus I dan II 

dianalisis penggarapan komponen karangan eksposisi sehingga diketahui ada 

tidaknya kemajuan yang dialami oleh siswa yang didasarkan pada tindakan, baik 

tindakan yang berkaitan dengan pemberian lembaran pertanyaan atau bimbingan 

proses menulis yang diberikan.   

Dalam pelaksanaan analisis data disusun rambu-rambu analisis proses 

pembentukan kemampuan keterampilan menulis eksposisi melalui pendekatan 

proses menulis (writing process). Rambu-rambu analisis tersebut berguna untuk 

mengarahkan kegiatan analisis yang dilakukan berkaitan dengan pembelajaran 

menulis dengan memperhatikan faktor-faktor kebahasaan siswa. 

Pelaksanaan analisis dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap PBM yang dilakukan siswa dengan kriteria proses yang 

tercantum dalam rambu-rambu dan melakukan pemaknaan. Penganalisisan data 

dilakukan dengan mengacu pada rambu-rambu analisis yang didasarkan pada 

kriteria dengan indikator, ciri deskriptor, dan kualifikasi yang ditetapkan seperti 

terlihat pada tabel 3.2. dan 3.3. pelaksanaan dilakukan dengan mengamati dan 

catatan pembelajaran apresiasi menyimak cerita yang dilakukan siswa.  

Kualifikasi sangat baik (SB) apabila deskriptor 1 dari 4 deskriptor muncul, 

kwalifikasi cukup (C) apabila 2 dari 4 deskriptor muncul, dan kualifikasi kurang 

(K) apabila 1 dari 4 deskriptor muncul. 

Untuk lebih jelasnya rambu-rambu tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 

3.3 sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Rambu - rambu Analisis proses Pembentukan Kemampuan Menulis 

Eksposisi Melalui Pendekatan Proses Menulis (Writing Process) 

Tahap 
Pendekatan 

Fokus 
Kemampuan 

Prosedur Pembentukan Kemampuan Kualifikasi 
SB B C K 

Tahap I 
Pramenulis 

Kesesuaian 
menentukan 
segi unsur 
menulis 
karangan 
eksposisi 

-  Membaca gambar 
-  Menentukan judul yang sesuai de- 
   ngan gambar 
-  Mengungkapkan ide, gagasan 
-  Menentukan tema sesuai dengan  
   gambar 

    

Tahap II 
Pengedrafan 

Struktur 
paragraf 

-  Menentukan ide/pokok pikiran dalam  
   setiap paragraf 
-  Menetapkan kalimat-kalimat penjela- 
   san dalam paragraf 
-  Mengembangkan paragraf  
-  Menulis paragraf sesuai dengan ciri 
   paragraf  

    

Tahap III 
Pengeditan 
Perevisian 
pemublikasian 

Penulisan 
dan 
penggunaan 
bahasa 

-  Penggunaan kalimat efektif 
-  Penggunaan tanda baca 
-  Penggunaan huruf besar 
-  Pemenggalan kata dan kerapihan  
   tulisan  

    

 

Keterangan : 

SB : Sangat Baik 

B : Baik 

C : Cukup 

K      : Kurang 

 

 

 

 

 

 



 

 

51

Tabel 3.3 

Rambu-rambu Analisis Hasil Pembentukan Kemampuan Menulis Eksposisi 

Melalui Pendekatan Proses Menulis (Writing Proses) 

Aspek 
Pemahaman 

Kriteria Indikator Deskriptor Kualifikasi 
SB B C K 

Kesesuaian 
menentukan 
segi unsur 
menulis 
karangan 
eksposisi 

Unsur 
menulis 
karangan 

Baik -  Tulisan sesuai dengan gam- 
   bar transportasi 
-  Judul sesuai dengan gambar 
   transportasi  
-  Paparan isi sesuai dengan  
   gambar transportasi 
-  Memuat tema sesuai dengan  
   gambar  

    

Struktur 
paragraf 

Struktur 
paragraf 

Benar 
dan tepat 

-  Ide, pokok pikiran dalam 
   paragraf sesuai dengan gam- 
   bar 
-  Mengembangkan kalimat 
   penjelasan dalam paragraf 
-  Mengembangkan paragraf  
   sesuai dengan gambar  
   transportasi 
-  Paragraf ditulis sesuai de- 
   ngan bentuk dan ciri paragraf  

    

Penulisan 
dan 
penggunaan 
bahasa 

Penggunaan 
bahasa  

Benar 
dan tepat 

-  Kalimat disusun secara efek- 
   tif 
-  Tanda baca sesuai dengan 
   EYD 
-  Penggunaan huruf besar  
   sesuai dengan EYD 
-  Pemenggalan kata dalam  
   tulisan tepat dan benar 

    

 

Keterangan : 

SB : Sangat Baik 

B : Baik 

C : Cukup 

K      : Kurang 


