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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Uraian pada bab ini berkaitan dengan paparan metodologi penelitian, yakni 

berbicara tentang segala hal yang diperlukan dan yang dilakukan sebelum, selama, 

dan setelah penelitian ini. Bab ini dapat dikatakan sebagai pisau bedah di dalam 

memecahkan sejumlah masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Metode penelitian, 

teknik, instrumen, sumber data, langkah penelitian, dan prosedur pengolahan data 

merupakan inti pembahasan bab ini.  

 

3.1 Metode Penelitian 

Pada dasarnya model yang dikembangkan ini dilatarbelakangi oleh adanya 

teori tentang gaya belajar seseorang. Gaya belajar ini dijadikan sebagai sebuah bekal 

untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran menulis narasi. Alasan tulisan narasi yang 

dijadikan objek penelitian ini adalah karena pada praktiknya, siswa sekolah dasar 

kelas V secara lisan pada umumnya memiliki kemampuan bercerita, akan tetapi 

ketika cerita itu diminta untuk dituliskan, ada kesulitan untuk menuangkannya ke 

dalam bahasa tulis. Untuk itulah penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan 

Menulis Narasi melalui Model Pembelajaran Menulis Narasi dengan Teknik Visual-

Auditif-Taktil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai  sebuah cara untuk mengatasi 

kesulitan tersebut. 

Guna menguji keterhandalan model pembelajaran yang akan diteliti ini 

diperlukan sebuah metode penelitian yang tepat di dalam proses pengujiannya. Dari 

sekian metode penelitian yang ada, metode eksperimen lebih tepat digunakan untuk 
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penelitian ini. Adapun jenis eksperimen yang digunakan adalah the randomized 

pretest-posttest control group design (Fraenkel dan Wallen, 1993:248; Creswel, 

1994:133; Cohen dan Manion, 1997: 167; Gall and Borg, 2003: 392). Adapun 

desainnya sebagai brikut: 

Treatment Group  R O X1 O 

Control Group   R O X2 O 

 

R  = Random Assigment untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

O  = Pengukuran awal dan pengukuran akhir 

X1 = Perlakuan pembelajaran melalui pengembangan menulis narasi  

                dengan teknik VAT 

X2  = Perlakuan pengajaran tanpa menggunakan model VAT.  

Hal di atas seperti yang dikatakan Gall dan Borg (2003:392) yang 

menyebutkan bahwa 

The following steps are involved in using a pretest-posttest control-group 
design: (1) random assignment of research participants to experimental and 
control groups, (2) administration of a tes awalt to both groups, (3) 
administration of the treatment to the experimental group but not to the 
control group, and (4) administration of the posttest to both groups. The 
experimental dan control groups must be treated as nearly alike as possible 
except for the treatment variable. 
 
(Berikut ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam menggunakan pola 
tes awal-tes akhir kelompok kontrol: (1) tugas random pada partisipan 
penelitian baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol; (2) 
administrasi tes awal dari kedua kelompok; (3) administrasi perlakuan pada 
kelompok eksperimental, bukan pada kelompok eksperimen; (4) administrasi 
tes akhir pada kedua kelompok. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
harus diperlakukan semirip mungkin kecuali untuk variabel perlakuan). 
 
 
 
 



 

 

111

3.2 Variabel Penelitian 

 Supaya ada kejelasan maksud dari variabel yang dipermasalahkan, maka 

variabel di atas perlu diuraikan secara operasional. Adapun definisi operasionalnya 

sebagai berikut: 

3.2.1 Model Pembelajaran Menulis Narasi dengan Teknik  

            Visual-Auditif-Taktil  

Yang dimaksud dengan Model Pembelajaran Menulis Narasi dengan Teknik 

Visual-Auditif-Taktil (Visual-Auditory-Tactile) adalah model pembelajaran menulis 

narasi yang akan dilaksanakam dengan memanfaatkan gaya belajar siswa. Potensi 

pada siswa digali dengan upaya pengembangan penggalian daya bayang indera siswa 

melalui pemanfaatan penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Teknik Visual-

Auditif-Taktil digunakan sebagai suatu cara untuk mendorong (prodding) dan 

menggali (probing) pikiran, ide, gagasan, dan perasaan yang dimiliki siswa.  

Dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh 

siswa tentang sesuatu, maka ide, gagasan, pikiran, dan perasaan yang sifatnya masih 

abstrak dapat diungkapkan, disampaikan, dan diekspresikan (dikonkretkan) melalui 

kata-kata. Tujuannya adalah melatih ketajaman perasaan, penalaran, dan daya khayal 

serta menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan alam sekitar. 

 

3.2.2 Kemampuan Menulis Narasi 

Yang dimaksud kemampuan menulis narasi dalam hal ini adalah kemampuan 

mengungkapkan ide, menyampaikan gagasan, pikiran, dan mengekspresikan 

perasaan melalui tulisan naratif. Sebagaimana halnya tulisan narasi, komponen-

komponen yang terdapat di dalamnya, seperti tokoh, plot, waktu, dan tempat 
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terjadinya suatu peristiwa diharapkan dapat tergali melalui pemanfaatan VAT yang 

ada pada siswa.  

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Subjek populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar di Kabupaten 

Cianjur Tahun Ajaran 2007-2008. Pengambilan sampel didasarkan pada kelompok-

kelompok tertentu. Karena itu, teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah  

Cluster Random Sampling. Berdasarkan hal itu, sampel yang akan digunakan adalah 

siswa dan guru kelas 5 sekolah dasar. Jumlah SD yang dijadikan sampel sebanyak 

tiga yakni sekolah dasar yang bertipe A, tipe B, dan tipe C.  

Adapun parameter penentuan sampel didasarkan pada data dan informasi dari 

instrumen kelayakan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Kelayakan tersebut 

meliputi: 1) Kurikulum dan Program Pembelajaran; 2) Administrasi dan Manajemen 

Sekolah; 3) Organisasi Kelembagaan; 4) Sarana dan Prasarana; 5) Ketenagaan; 6) 

Pembiayaan; 7) Peserta Didik; 8) Peran Serta Masyarakat; dan 9) Lingkungan dan 

Budaya. Berdasarkan komponen itulah kualitas sekolah dapat diketahui. 

Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan  

sebuah model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil, maka 

sasaran utamanya adalah kemampuan siswa menulis narasi dengan menggunakan 

teknik VAT. Untuk itu, eksperimen dilakukan pada masing-masing dengan media 

konteks, gambar, dan film.  

Uji coba instrumen dilakukan pada tiga kelas. Uji coba ini dilakukan guna 

pengujian instrumen model yang telah dibuat. Pengujian dilaksanakan dalam rangka 

perumusan dan perancangan model tersebut. Dari hasil uji coba ini, diperoleh 
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masukan-masukan dari para guru dan siswa di dalam melaksanakan model tersebut. 

Uji coba ini dilakukan lebih pada upaya kelanjutan sosialisasi model yang telah 

dibuat di dalam proses belajar mengajar.  

Setelah uji coba dilakukan, barulah eksperimen dilakukan untuk mencari data 

keterhandalan atau keefektifan model yang penulis gunakan di dalam rangka 

meningkatkan kemampuan siswa menulis narasi. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memungkinkan pengukuran seberapa besar variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik tes, teknik observasi, teknik angket, dan teknik 

wawancara. 

Tes dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam 

menulis narasi melalui pengembangan model visual-auditif-taktil. Jenis tes yang 

dilakukan adalah tes tulis dengan bentuk tesnya adalah essay. Pelaksanaan tes ini 

dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan Model Pembelajaran Menulis Narasi 

dengan Teknik Visual-Auditif-Taktil.  

Pelaksanaan eksperimen dilakukan selama tiga kali, yakni pemanfaatan 

media visual dengan konteks alam (lingkungan) sekitar siswa, gambar (foto), dan 

film. Guna menguji keterhandalan penggunaan model pembelajaran ini, peneliti 

mengujikannya pada beberapa tipe sekolah dan wilayah sekolah. Informasi dari 

Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, berdasarkan tipe sekolahnya, terdapat sekolah 

dasar yang bertipe A, B, dan C. Sementara dari segi wilayah sekolah, ada sekolah 
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yang berlokasi di daerah, perbatasan, dan kota. Pengambilan sumber data lebih lanjut 

akan dibicarakan pada bagian sumber data. 

Observasi dilakukan oleh pengamat yang berpengalaman dan yang 

berkapasitas dalam pembelajaran di sekolah. Pengamat ini penulis datangkan dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait. Observasi ditujukan untuk mengamati 

pelaksanaan pengembangan model pembelajaran menulis narasi dengan teknik 

visual-auditif-taktil. Data yang diperoleh berkenaan dengan segala perilaku siswa 

selama mengikuti pelaksanaan pengembangan model pembelajaran menulis narasi 

dengan teknik visual-auditif-taktil. Lembar observasi terlampir.  

Selain tes dan observasi, data lain yang dibutuhkan adalah data yang 

dikumpulkan dari hasil angket. Angket ini ditujukan kepada guru sebagai pengguna 

model pembelajaran. Angket diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kebermanfaatan model ini dilaksanakan di sekolah terutama dalam meningkatkan 

minat dan kemampuan siswa dalam menulis narasi. Lembar angket terlampir. 

Pada bagian lain, dilakukan pula wawancara kepada para guru yang telah 

menggunakan model pembelajaran menulis ini. Wawancara dilakukan guna 

mengecek kembali prosedur pelaksanaan pembelajaran yang telah penulis buat. Hasil 

wawancara berguna untuk masukan-masukan bagi perbaikan pengembangan model 

ini.   
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3.5  Prosedur Pengolahan Data  

3.5.1 Analisis Proses  

 Analisis terhadap proses dilakukan secara kualitatif selama kegiatan 

berlangsung berdasarkan instrumen yang digunakan. Analisis proses dilakukan 

dengan cara: 

1) melakukan berbagai pencatatan berdasarkan hasil observasi pada saat 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan, sehingga diperoleh data lapangan selama 

kegiatan berlangsung secara deskriptif; 

2) melakukan pengkodean dan identifikasi data; 

3) mengklasifikasikan data sesuai dengan karakteristiknya berdasarkan gejala yang 

dominan terjadi; 

4) mengolah dan merumuskan data berdasarkan kriteria atau teori yang relevan, dan 

5) menafsirkan data sebagai simpulan akhir. 

 

3.5.2 Analisis Hasil 

Teknik analisis terhadap hasil kegiatan (karangan siswa) dilakukan secara 

kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, karangan siswa dianalisis berdasarkan 

pedoman penilaian karangan yang telah dibuat dengan merujuk pada pedoman 

penilaian karangan dan penilaian kenaratifan sebuah karangan. Pedoman penilaian 

ini merupakan hasil penyaringan dari beberapa teori (seperti yang disampaikan  

Nurgiyantoro (2001: 307), dan Alwasilah). Aspek-aspek karangan yang dianalisis 

meliputi:  

1) deskripsi visual, deskripsi auditif, deskripsi taktil;  

2) kausalitas;  
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3) kronologis; dan 

4) aspek-aspek narasinya meliputi: pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa.  

Selanjutnya, untuk menguji tingkat keefektifan pegembangan model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik VAT, teknik pengolahan data yang 

digunakan penulis dalam menganalisis data dilakukan dengan pemanfaatan program 

komputer software SPSS versi 15.0 for windows. Adapun langkah-langkah 

perhitungan dan pengolahannya sebagai berikut: 

a. memilih dan memilah-milah karangan yang berjenis narasi; 

b. memberi kode setiap karangan berdasarkan pengkodean (tipe sekolah, ada 

tidaknya perlakuan, prosedur tes, dan nomor urut siswa); 

c. memeriksa setiap kalimat berdasarkan kategori deskripsi visual, auditif, taktil, 

kausalitas, dan kronologis melalui pengkodean yang telah ditetapkan; 

d. memberi skor pada setiap karangan berdasarkan pensekoran yang telah 

ditentukan ; 

e. menghitung hasil penskoran setiap karangan siswa; 

f. menentukan nilai akhir setiap karangan; 

g. mentabulasi nilai tes awal dan tes akhir; 

h. menguji normalitas kedua kelompok dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

mengambil taraf signifikasi (α) sebesar 0,05; 

i. menguji homogenitas kedua kelompok dengan uji Leavene dengan mengambil 

taraf signifikasi (α) sebesar 0,05. 

j. mencari persentase keberhasilan siswa dengan berpedoman kepada perhitungan 

persentase untuk skala sepuluh sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 
Interval Persentase Skala Sepuluh 

 
Interval Persentase 
Tingkat Penguasaan 

Nilai Ubahan 
Skala Sepuluh 

Keterangan 

1 2 3 
96%-100% 
86%-95% 
76%-85% 
66%-75% 
56%- 65% 
46%-55% 
36%-45% 
26%-35% 
16%-25% 
0%-15% 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Sempurna 
Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Sedang 
Hampir sedang 
Kurang 
Kurang sekali 
Buruk 
Buruk sekali 

                                                   (Nurgiyantoro, 1995:394) 

k. menghitung perbedaan nilai rata-rata tes awal dan tes akhir; 

l. menentukan Mean (M), Standar Deviasi (SD) dan Standar Error (SE) dari nilai 

tes awal dan tes akhir; 

m. mencari Standar Error perbedaan Mean antara kedua variabel tersebut; 

n. menafsirkan to dengan mempergunakan Tabel Nilai ‘t”; 

o. menguji hipotesis; dan 

p. menafsirkan hasil uji hipotesis. 

Secara  kualitatif, data dideskripsikan berdasarkan kemampuan siswa dalam 

mengungkapkan setiap aspek penilaian karangan yang telah ditentukan.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka instrumen 

yang digunakan adalah lembar soal, pedoman penskoran dan penilaian, lembar 

observasi, lembar angket, dan lembar wawancara. Instrumen tes digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis narasi 
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setelah mengikuti pengembangan model pembelajaran menulis narasi dengan teknik 

visual-auditif-taktil. Hasil tes ini merupakan data utama yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

Instrumen lainnya merupakan alat pendukung yang akan memberikan 

informasi penunjang sebagai data berkenaan dengan proses pelaksanaan dan tingkat 

pemanfaatan pengembangan model yang penulis gunakan. Lembar observasi 

dilakukan dalam mengamati kegiatan guru dan siswa pada saat pelaksanaan 

pengembangan model pembelajaran. Sementara lembar angket dan lembar 

wawancara ditujukan kepada para guru untuk mengetahui pendapat mereka tentang 

pengembangan model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-

taktil yang penulis buat. 

 

3.6.1 Lembar Soal 

Soal yang diujikan kepada para siswa adalah berkenaan dengan kemampuan 

siswa mengamati suatu peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, kemudian 

menuangkannya ke dalam bentuk tulisan narasi. Langkah-langkahnya sesuai dengan 

petunjuk yang terdapat di dalam soal. Pertanyaan diawali dengan kemampuan siswa 

mendaftarkan sejumlah kata hasil penglihatan, pendengaran, ataupun perasaan 

semata, sebagai hasil pengamatan langsung atau tidak langsung. Naskah Soal 

terlampir.   

 

3.6.2 Pedoman Pensekoran dan Penilaian  

Pedoman pensekoran ini dapat mempermudah penulis di dalam mengukur 

kemampuan para siswa menulis narasi. Pedoman yang diperiksa meliputi aspek 
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kemampuan mendeskripsikan cerita berdasarkan hasil visual, auditif, dan taktil; 

kemampuan menyajikan kausalitas dan kronologis suatu narasi. Selain itu, 

diperhatikan pula aspek-aspek kenaratifan tulisan atau karangannya. Berikut 

pedoman penskoran dan penilaian yang digunakan. 

 
Tabel 3.2 

Pedoman Penilaian Karangan Narasi  
Model Pembelajaran Menulis Narasi dengan Teknik Visual-Auditif-Taktil 

 
 
No. Aspek yang Dinilai Tingkatan Skala Skor Nilai 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Deskripsi Visual        
2. Deskripsi Auditif        
3. Deskripsi Taktil        
4. Kausalitas        
5. Kronologis        

  
Jumlah 

       

 
 
Nilai Akhir =  Skor yang Diperoleh Siswa   X 100                    
                                  Skor Ideal 
 
Kriteria Penilaian 
 
1. Aspek Pelaku, Waktu, Tempat, dan Peristiwa 

 a.    Derskripsi Visual 

Skala 5: Lebih dari sepuluh penggunaan kata pembayangan visual dalam               

penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai topik 

yang dipilih.  

Skala 4: Ditemukan delapan sampai sepuluh penggunaan pembayangan 

visual dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa 

sesuai topik yang dipilih. 
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Skala 3: Ditemukan lima sampai tujuh penggunaan pembayangan visual 

dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai 

topik yang dipilih.  

Skala 2: Ditemukan dua sampai empat penggunaan pembayangan visual 

dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai 

topik yang dipilih.  

Skala 1: Tidak lebih dari satu kata yang mewakili penggunaan pembayangan               

visual dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa 

sesuai topik yang dipilih.  

 

 b.    Deskripsi Auditif 

Skala 5: Lebih dari sepuluh penggunaan kata pembayangan auditif dalam                

penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai topik 

yang dipilih.  

Skala 4: Ditemukan delapan sampai sepuluh penggunaan pembayangan 

auditif dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa 

sesuai topik yang dipilih. 

Skala 3: Ditemukan lima sampai tujuh penggunaan pembayangan auditif 

dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai 

topik yang dipilih.  

Skala 2: Ditemukan dua sampai empat penggunaan pembayangan auditif 

dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai 

topik yang dipilih.  
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Skala 1: Tidak lebih dari satu kata yang mewakili penggunaan pembayangan               

auditif dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa 

sesuai topik yang dipilih.  

 

 c.    Derskripsi Taktil 

Skala 5: Lebih dari sepuluh penggunaan kata pembayangan taktil dalam              

penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai topik 

yang dipilih.  

Skala 4: Ditemukan delapan sampai sepuluh penggunaan pembayangan 

taktil dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa 

sesuai topik yang dipilih. 

Skala 3: Ditemukan lima sampai tujuh penggunaan pembayangan taktil 

dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai 

topik yang dipilih.  

Skala 2: Ditemukan dua sampai empat penggunaan pembayangan taktil 

dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa sesuai 

topik yang dipilih.  

Skala 1: Tidak lebih dari satu kata yang mewakili penggunaan pembayangan  

              taktil dalam penggambaran pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa 

sesuai topik yang dipilih.  

2. Aspek Kausalitas 

Skala 5: Pendahuluan, konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik               

kecil, siapa yang terlibat, latar belakang rinciannya, apa yang 

terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik 

utama, resolusi, konflik kecil lain, konklusi tersusun dengan jelas. 
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Skala 4: Ditemukan satu ketidakjelasan keterkaitan antara pendahuluan               

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 

yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang               

terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik 

utama, resolusi, konflik kecil lain, dan konklusi 

Skala 3: Ditemukan dua ketidakjelasan keterkaitan antara pendahuluan, 

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 

yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang               

terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik 

utama, resolusi, konflik kecil lain, konklusi 

Skala 2: Ditemukan tiga ketidakjelasan keterkaitan antara pendahuluan,               

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 

yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang               

terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik 

utama, resolusi, konflik kecil lain, konklusi. 

Skala 1: Ditemukan empat atau lebih ketidakjelasan hubungan antara               

pendahuluan, konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana,   

konflik kecil, siapa yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa 

yang terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks,  konflik 

utama, resolusi, konflik kecil lain, juga tidak terdapat konklusi. 

 

3. Aspek Kronologis 

Skala 5: Urutan waktu yang mengikat jalinan peristiwa dalam pendahuluan, 

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 
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yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang terjadi, 

kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik utama, 

resolusi, konflik kecil lain, dan konklusi terpaparkan dengan jelas. 

Skala 4: Ditemukan satu ketidakjelasan urutan waktu antara pendahuluan, 

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 

yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang terjadi, 

kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik utama, 

resolusi, konflik kecil lain, dan konklusi 

Skala 3: Ditemukan dua ketidakjelasan urutan waktu antara pendahuluan, 

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 

yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang terjadi, 

kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik utama, 

resolusi, konflik kecil lain, konklusi. 

Skala 2: Ditemukan tiga ketidakjelasan urutan waktu antara pendahuluan, 

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa 

yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang terjadi, 

kejadian yang mengarah musibah, klimaks, konflik utama, resolusi, 

konflik kecil lain, dan konklusi. 

Skala 1: Ditemukan empat atau lebih ketidakjelasan urutan waktu antara 

pendahuluan, konteks, waktu kejadian, kapan dan dimana, konflik 

kecil, siapa yang terlibat, latar belakang dan rinciannya, apa yang 

terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik 

utama, resolusi, konflik kecil lain, juga tidak terdapat konklusi.  
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(Alwasilah, 2005: 119; Keraf, 2004: 136; Nurgiyantoro, 1995: 304; Halim, 

1974: 118; Cohen, 1994: 321) 

Adapun penentuan patokan hasil pensekoran di atas ditentukan dengan 

berdasarkan pada perhitungan untuk skala lima sebagai berikut.  

Tabel 3.3 
Patokan Skala Lima 

 
 

 

 

 

3.6.3 Pedoman Observasi 

Lembar ini digunakan untuk melihat pelaksanaan pengembangan model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil. Pengamatan 

diarahkan pada kegiatan guru dan siswa selama mengikuti/melaksanakan model 

pembelajaran menulis narasi. Pengamatan dilakukan pada proses kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kisi-kisi dan lembar observasi terlampir. 

3.6.4 Pedoman Wawancara 

Lembar wawancara diperlukan untuk pedoman penulis ketika melakukan 

wawancara pada para guru yang telah melaksanakan pengembangan model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditil-taktil. Pedoman wawancara 

ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan tentang proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan guru. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui seberapa jauh 

pelaksanaan PMN-VAT dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam  menulis. 

Lembar wawancara terlampir. 

Skala Lima Keterangan 
1 2 
5 
4 
3 
2 
1 

Baik sekali 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Gagal 
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3.6.5 Model Pembelajaran Menulis Narasi dengan Teknik Visual-Auditif-

Taktil 

Guna mengetahui bagaimana pengembangan model pembelajaran narasi 

dengan teknik visual-auditif-taktil ini dilaksanakan, model dibuat didasarkan pada 

rancangan pembuatan sebuah model. Berikut rancangan model yang dimaksud. 

3.6.5.1 Skenario 

Pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil ini didasarkan 

pada standar kompetensi menulis siswa sekolah dasar yang berbunyi siswa mampu 

”mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis dalam 

bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis”. Kompetensi dasarnya adalah 

menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaa ejaan. Indikator yang akan dikembangkan adalah mengamati kejadian 

atau peristiwa yang ada; mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, perasaan ke dalam            

tulisan; mendaftarkan kata hasil VAT; mengelompokkan kata hasil VAT; 

mengembangkan kata menjadi kalimat; menulis cerita berdasarkan pengamatan pada 

peristiwa yang ada. 

Sebelum pelaksanaan model, guru dikondisikan untuk bertanya kepada siswa 

mengenai kemampuan siswa bercerita. Selain itu juga guru melakukan tes awal 

menguji kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Kegiatan inti dan akhir 

dalam pelaksanaan model ini lebih jelas terlihat dalam deskripsi rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan silabus pembelajaran. 
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3.6.5.2 Orientasi Model 

Model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil ini 

merujuk kepada teori Model Pemrosesan Informasi menurut Joyce dan Weil. Selain 

itu, pengembangan model pembelajaran ini berorientasi pula pada tipe atau gaya 

belajar seseorang yang dikemukakan DePorter.  

Menurut Joyce dan Weil (1992: 197-211; Sulaeman, 1988: 146) model 

pemrosesan informasi ini adalah “… cara-cara orang mengatur perangsang yang 

berasal dari lingkungan, mengorganisasikan data, merasakan masalah, memecahkan 

masalah, melahirkan konsep-konsep serta mempergunakan lambang-lambang verbal 

dan nonverbal.” 

Tujuan Pemrosesan Informasi merupakan tujuan kognitif yang memusatkan 

pada penguasaan pengetahuan melalui analisis data yang diperoleh dari lingkungan 

alam sekitar. Pemrosesan Informasi lebih menekankan pada pertumbuhan 

intelektual daripada pengembangan sosial dan emosional individu. Pertumbuhan 

intelektual pada siswa ini dicapai melalui keterlibatan siswa secara aktif dengan 

lingkungan.  

Berkenaan dengan tipe/gaya belajar seseorang, pengembangan model 

pembelajaran menulis narasi ini menggunakan teknik visual-auditif-taktil. Seperti 

yang disampaikan DePorter bahwa pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dengan 

aspek kecerdasan yang berbeda sesuai dengan fungsi otaknya. Otak berkaitan 

dengan mata dan dengan modalitas. Modalitas menurut DePorter (2005: 84) 

merupakan jaringan kerja saraf yang jauh lebih kompleks daripada televisi. 

Modalitas yang dimaksud adalah modalitas visual, auditorial, dan kinestetik. Setiap 
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jaringan saraf memiliki kemungkinan tidak terbatas, semuanya berasal dari tempat 

yang sama. 

Pengembangan model pembelajaran narasi ini melihat juga aspek-aspek 

narasi dan prinsip sebuah narasi. Aspek-aspek yang selalu ada di dalam setiap narasi 

adalah adanya aspek pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa. Prinsipnya adalah sebuah 

narasi terjalin karena adanya pendeskripsian aspek tersebut, dan adanya hubungan 

kausalitas dan hubungan kronologis dari peristiwa yang dipaparkan.  

Selain itu, di dalam pembelajarannya, pengembangan model ini berorientasi 

pula pada pembelajaran menulis narasi yang disampaikan Thompkins. Tujuan 

utama penulisan narasi adalah agar siswa dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, 

ide, gagasan melalui kemampuan menyampaikannya kembali dengan bercerita. 

Kemampuan bercerita melalui tulisan narasi ini dapat digali dengan pengungkapan 

daya-daya yang dimiliki siswa, baik daya hasil penglihatan, daya hasil pendengaran, 

maupun daya hasil perasaan. Daya-daya itu dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai 

suatu cara mengekspresikan pikiran, perasaan, ide, dan gagasan. 

Seperti apa yang disampaikan Thompkins (1994: 213) para siswa 

menggunakan tulisan naratif untuk membuat cerita yang menghibur. Mereka 

menceritakan kembali cerita yang terkenal, menulis sambungan dan episode baru 

untuk tokoh favorit, dan dapat juga mengarang cerita sendiri. Dalam hal itu, siswa 

dapat memanfaatkan segala kemampuan indrawi yang dimilikinya. 
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3.6.5.3 Model Mengajar 

3.6.5.3.1 Sintaksis 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil ini pada beberapa 

bagian didasarkan pada media yang digunakan. Media yang digunakan sesuai dengan 

perlakuan yang diujicobakan, yakni melalui konteks, gambar, dan film. Akan tetapi, 

secara keseluruhan, tahapan dilaksanakan sebagai berikut: Tahap I, siswa menerima 

stimulus dari guru sesuai media yang digunakan; Tahap II, brainstorming (siswa 

memilih sebuah topik, mendaftar semua kata yang terlintas dalam pikiran di dalam 

menanggapi topik yang ada); Tahap III, siswa memetakan setiap kata hasil visual-

auditif-taktil berdasarkan komponen maknanya (Clustering/prosesnya hampir sama 

dengan brainstorming, kecuali pada hal ini semua kata yang dihasilkan dilingkari 

kemudian dihubungkan dengan sebuah kata inti. Hasilnya lebih terlihat sebagai 

sebuah gambar daripada sebuah daftar. Tahap IV adalah Quickwriting (strategi yang 

lebih memperhatikan isi daripada mekanisme. Pada quickwriting ini siswa dibiarkan 

berpikir sebebas mungkin tanpa berfokus pada mekanisme atau revisi. Melalui 

quickwriting ini, para siswa bebas menuangkan apa saja di atas kertas yang 

menghasilkan sejumlah kata serta pemikiran dan pengembangan kelancaran menulis. 

 

3.6.5.3.2 Sistem Sosial 

Hubungan yang terjalin antara guru dan siswa di dalam pengembangan model 

ini ialah: guru memberikan stimulus kepada siswa melalui media yang diperlihatkan; 

siswa bersama-sama menentukan topik yang akan diceritakan; guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri topik pilihan; guru menuntun 
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siswa untuk mendaftarkan sejumlah kata berdasarkan peraga yang ada; guru 

membantu siswa di dalam memetakan daftar kata yang ada berdasarkan komponen 

maknanya; siswa dalam bimbingan guru mengembangkan kata ke dalam kalimat, 

kalimat ke dalam tulisan narasi. 

 

3.6.5.3.3 Prinsip-Prinsip Reaksi 

Pelaksanaan pengembangan model pembelajaran menulis narasi dengan 

teknik visual-auditif-taktil ini berusaha mendorong dan membangkitkan minat serta 

motivasi siswa untuk mau menulis. Hal ini didasarkan pada potensi yang dimiliki 

siswa yang sebenarnya dalam keterampilan berbicara, siswa terampil bercerita. 

Kemampuan bercerita secara lisan itu tampak dari kelancarannya seorang anak 

bercerita atau mendongengkan kembali tentang peristiwa atau pengalamannya 

kepada orang lain.  

Kondisi ini berbeda dengan ketika seorang anak disuruh menuliskan cerita 

itu. Untuk itulah, pengembangan model pembelajaran menulis narasi ini di dalam 

prosesnya mengajak siswa untuk mau menulis dengan mudah sesuai dengan apa 

yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. 

 

3.6.5.3.4 Sistem Penunjang 

Dalam pelaksanaan pengembangan model pembelajaran menulis narasi 

dengan teknik visual-auditif-taktil diperlukan sarana, baik sarana visual, maupun 

sarana visual-auditif. Yang paling penting sarana ini digunakan sebagai media untuk  

memotivasi siswa, membangkitkan kemampuan yang ada pada siswa dengan 

mencermati apa-apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.  
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3.6.5.4 Penerapan 

Pengembanagn model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-

auditif-taktil ini diterapkan untuk menjawab kesulitan siswa di dalam menuangkan 

ide, gagasan, pikiran, dan perasaannya di dalam bahasa tulis. Media diperlukan 

sebagai perangsang dalam membangkitkan potensi tanggap yang ada pada siswa 

dengan memanfaatkan alat indra. Menuangkan kembali apa yang dilihat, didengar, 

dan dirasakan.  

Dalam model ini siswa diajak untuk mencermati apa yang dilihat, didengar, 

dan dirasakan. Kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan media yang digunakan. 

Misalnya, pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil ini 

dilakukan dengan media konteks. Tahapan yang dapat dilakukan guru dan siswa 

seperti membawa siswa kelompok VAT ke luar kelas; membagikan kartu kata untuk 

mendaftarkan kata-kata hasil kegiatan visual-auditif-taktil; guru mempersilakan 

siswa untuk mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka (yang terlihat, terdengar, 

ataupun terasakan); mendaftarkan sejumlah kata hasil pengamatan visual-auditory-

taktil; mengembangkan kata yang terdaftar ke dalam kalimat atau karangan; dan 

menentukan judul tulisan. 

 

3.6.5.5 Dampak Instruksional dan Penyerta 

Dampak instruksional sebagai tujuan belajar yang diharapkan terjadi dari 

model ini adalah: a) meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam menentukan 

topik tulisan berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang ada; b) meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mencermati peristiwa berdasarkan apa yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan; c) meningkatkan daya tangkap siswa untuk memetakan 
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sejumlah kata visual-audory-taktil sesuai dengan komponen maknanya; d) 

meningkatkan kemampuan menulis siswa melalui pengembangan sejumlah kata hasil 

visual-auditory-taktil ke dalam kalimat; dan e) meningkatkan kemampuan menulis 

narasi pada siswa berdasarkan pengembangan kalimat hasil visual-auditory-taktil. 

Adapun dampak penyerta dari model ini adalah: a) memupuk sikap tanggap 

siswa terhadap lingkungan (respect dengan dunia luar dirinya) berdasarkan apa yang 

dilihat, didengar, dan dirasakan; b) memupuk sikap empati terhadap sesama; c) 

belajar mengemukakan pendapat serta menanggapi pendapat orang lain; d) memupuk 

kerja sama antarsiswa; e) menanamkan sikap senang menulis dengan menulis itu 

menyenangkan; dan f) memupuk sikap berani menyampaikan pendapat melalui 

tulisan. 

 

3.6.6 Deskripsi Rencana Pelaksanaan Pengajaran  

Rencana ini dipersiapkan untuk pengembangan model pembelajaran menulis 

narasi dengan teknik visual-auditif-taktil. Pembuatan rencana dilakukan melalui 

beberapa tahapan. Pertama, rencana yang dibuat penulis kemudian disosialisasikan. 

Kedua, berdasarkan masukan hasil sosialisasi model awal, dibuat rencana perbaikan, 

lalu diujicobakan secara terbatas. Ketiga, dari hasil ujicoba terbatas didapat masukan 

baru, kemudian diujicobkan secara luas. Berdasarkan hasil ujicoba luas itu, dibuatlah 

rancangan model yang akan dieksperimenkan. Dengan demikian, terdapat 

perkembangan dan perubahan pada beberapa bagian untuk sampai kepada rancangan 

model yang akan dieksperimenkan. Berikut rancangan yang dimaksud. 

3.6.6.1 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Awal 

3.6.6.2 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujicoba Terbatas 
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3.6.6.3 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujicoba Luas 

3.6.6.4 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kesatu dengan Media 

Konteks 

3.6.6.5 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kedua dengan Media 

Gambar 

3.6.6.6 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Eksperimen Ketiga dengan 

Media Film 

 

3.6.7 Alat Peraga Konteks, Gambar, dan Film  

Semua media digunakan untuk mendorong siswa agar mereka mau menulis, 

alat peraga yang dibawa dalam pengembangan model ini adalah: gambar peristiwa 

tsunami, film cerita anak-anak, film Titanic, dan peristiwa-peristiwa langsung yang 

terjadi di sekitar siswa (kontekstual). 

 

3.7 Prosedur Penelitian  

Seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini menggunakan prosedur 

penelitian eksperimen. Sebelum eksperimen model dilakukan, terlebih dahulu 

dilakukan kegiatan studi pendahuluan dan persiapan pengujian instrumen. Persiapan 

pengujian instrumen dilakukan guna melihat kekurangan dan kelebihan model 

tersebut sebelum sampai pada kegiatan eksperimen murni. Persiapan pengujian 

instrumen ini dilakukan pada beberapa sekolah yang mempunyai kemiripan dengan 

sekolah-sekolah yang akan dijadikan sumber data. Pengujian model awal lebih 

ditekankan pada pencarian respon dan tanggapan pengguna model, baik dari guru 
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maupun dari siswa. Berdasarkan hal itu kerangka berpikir penelitian ini dapat 

digambarkan seperti bagan di bawah ini:  

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Apabila dideskripsikan, terlihat jelas bahwa penelitain ini mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut. 

3.7.1 Tahap Prapenelitian  

Pada tahap ini, penulis melakukan studi pustaka dan survei lapangan. Studi 

pendahuluan dilakukan untuk melihat fakta teoretis dan fakta empiris di dalam 

rangka menemukan potensi dan masalah terutama berkaitan dengan pengajaran 

menulis, khususnya pengajaran narasi. Selain itu, studi pustaka diarahkan pula pada 

objek masalah teknik membelajarkan siswa. Teknik yang dimaksud adalah teknik 
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visual, auditif, dan taktil. Istilah tersebut diangkat dari tipe/gaya belajar yang 

dikemukakan oleh Debby DePorter. Porter menyebutnya dengan gaya/tipe belajar 

visual, auditif, dan kinestetik. Selanjutnya, dalam penelitian ini tipe/gaya belajar 

siswa tersebut sekaligus dijadikan sebagai sebuah teknik yang digunakan guru untuk 

melatih siswa agar mampu dan mau menulis narasi. Sementara istilah taktil diangkat 

dari teori pengimajian. Seseorang bisa berimajinasi dengan sesuatu yang pernah 

dilihat (visual), yang pernah didengar (auditif), dan yang pernah dirasakan (taktil). 

Dengan didasari oleh teori tentang tipe atau gaya belajar siswa, serta teknik 

berimajinasi tersebut, selanjutnya penulis memadukan potensi dan masalah yang 

ditemukan itu ke dalam sebuah kemasan model pembelajaran menulis dengan judul 

Peningkatan Kemampuan Menulis Narasi melalui Model Pembelajaran Teknik 

Visual-Auditif-Taktil.  

 

3.7.2 Tahap Penyusunan Rancangan Model 

Berdasarkan potensi dan masalah yang ada, dirumuskanlah permasalahan dan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai. Barulah disusun sebuah model pembelajaran 

menulis tersebut. Model pembelajaran yang telah disusun didiskusikan dan 

dibicarakan dengan promotor, juga para ahli lainnya. Selain meminta pengarahan 

kepada para pembimbing, penulis juga meminta pendapat kepada para guru. 

Selanjutnya, model hasil validasi disusun dan disosialisasikan kepada guru-guru. 

Pada tahap ini sosialisasi diberikan kepada sejumlah guru kelas 5 dari beberapa 

kecamatan. 
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3.7.3 Tahap Persiapan Pengujian 

Model pembelajaran yang telah disusun dan divalidasi, serta disosialisasikan 

kepada para guru tersebut, diujicobakan ke beberapa SD. Pengujian ini dilakukan 

lebih pada persiapan pengujian agar model yang akan dieksperimenkan itu benar-

benar sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan keperluan di lapangan. 

 

3.7.4 Tahap Perbaikan Rancangan Model 

Berdasarkan hasil ujicoba itu, rancangan model awal pada beberapa bagian 

dilakukan perbaikan. Rancangan perbaikan divalidasi bersama para pembimbing dan 

para ahli lainnya. Bidang yang diperbaiki berkenaan dengan proses pembelajaran 

yang diharapkan lebih baik lagi. 

 

3.7.5 Tahap Penelitian Eksperimen 

Pada tahap ini eksperimen diberikan kepada tiga tipe sekolah sesuai sampel 

yang telah ditetapkan. Sekolah yang diambil didasarkan pada kriteria awal, yakni 

sekolah bertipe A, B, dan C. Untuk menguji keterhandalan model yang digunakan,  

pelaksanaan penelitian dilakukan dengan masing-masing tiga kali perlakuan sesuai 

tuntutan teknik VAT. Selama perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen, 

penulis membandingkan penggunaan model pembelajaran menulis narasi di kelas 

eksperimen tersebut dengan model menulis konvensional di kelas kontrol. 

Pada setiap eksperimen, data dikumpulkan melalui pengamatan selama proses 

belajar mengajar dan pengumpulan data hasil tes belajar. Data proses dan hasil tes 

itulah yang akan diolah dan sekaligus sumber informasi tentang kehandalan model 

yang penulis gunakan. 


