
 
 

49 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas dapat memecahkan permasalahan 

secara nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam 

mengembangkan kegiatan pengembangan profesinya. Heryadi (2010:42) 

mengemukakan “Metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian yang telah 

direncanakan pendekatan yang dianut”.  Berdasarkan pendapat tersebut, metode 

penelitian yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berkembang dari penelitian 

tindakan (action reserch). Oleh karena itu, untuk memahami pengertian PTK perlu 

ditelusuri pengertian penelitian tindakan terlebih dahulu. Penelitian tindakan kelas 

adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan 

mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri. Menurut 

Yuliantoro (2015:4) “Peningkatan pembelajaran sebagai tujuan akan menjadi lebih 

baik jika guru tidak melakukan pembelajaran secara mandiri, tetapi bekerja sama 

dengan guru atau orang lain yang mempunyai profesi atau keahlian sesuai dengan 

bidang studi yang berlangsung dalam pembelajaran itu”. Jadi, setiap guru atau pengajar 

dapat melakukan pembelajaran dengan baik maksudnya tujuan pembelajaran akan 

terlaksana dengan baik, jika ingin bekerja sama. Misalnya, saling memberi masuk dari 
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rekan-rekan, praktisi, dan para ahli di bidangnya untuk mengatasi masalah-masalah 

pembelajaran yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar.  

Metode penelitian tindakan kelas yang telah penulis laksanakan dalam 

penelitian ini terdiri atas beberapa tahap yaitu “Tahapan perencanaan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and 

evaluation), melakukan refleksi (reflection) dan seterusnya sampai dicapai kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan”.  

Langkah-langkah yang dapat dilalui dalam melaksanakan PTK dengan tiga 

siklus. Untuk lebih jelas penulis kemukakan dalam gambar berikut.: 
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Siklus 1                  

            Perencanaan Tindakan         

           Analisis & Refleksi 

Deskripsi Hasil Tindakan 

    

 

 

Pelaksanaan Tindakan                          Rencana Tindakan Ulang 

 

Siklus 2    

    Analisis & Refleksi 

 

Deskripsi Hasil Tindakan 

 

 

 

Pelaksanaan Tindakan                      Rencana Tindakan Ulang 

 

Gambar 3.1 Heryadi (2010: 64) 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi pembelajaran. Sedangkan variabel 

terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Hal ini sependapat dengan 

Heryadi (2010: 125) yaitu “Variabel bebas (indevendent variabel) adalah variabel 

prediktor yang diduga memberi efek terhadap variabel lain. Sedangkan variabel terikat 



52 

(devendent variabel) adalah variabel respon atau variabel yang ditimbulkan dari 

variabel bebas.” 

Penulis menetapkan variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran  

Think Talk Write (TTW) dalam pembelajaran menganalisis unsur pembangun dan 

mengonstruksi cerita pendek dan variabel terikatnya adalah kemampuan menganalisis 

unsur pembangun dan kemampuan menulis dalam mengonstruksi cerpen pada peserta 

didik kelas XI SMA Negeri 5 Tasikmalaya tahun pelajaran 2019/2020. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi ini adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh 

ide awal dalam proses pembelajaran selama penelitian. Selain itu, teknik observasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang proses belajar peserta didik dalam 

pembelajaran menganalisis unsur pembangun dan mengonstruksi cerita pendek. 

2. Teknik Tes 

Teknik tes merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data hasil 

kemampuan belajar peserta didik dalam menganalisis unsur pembangun dan 

mengonstruksi cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk 

Write (TTW). 
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3. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui tentang pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan tentang kemampuan peserta didik dalam 

menganalisis unsur pembangun dan mengonstruksi cerita pendek. Teknik wawancara 

pun telah memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang 

ada pada peserta didik yang harus ditindaklanjuti sebagai pendukung data dari hasil 

observasi. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam melaksanakan penelitian ini adalah peserta didik kelas XI 

SMA Negeri 5 Tasikmalaya tahun ajaran 2019/2020. 

 

E. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan 

untuk meningkatkan keterampilan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam 

melaksanakan  tugas memperdalam  pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, 

serta memperbaiki kondisi di mana tempat praktik pembelajaran tersebut dilaksanakan. 

Penulis mengkaji dengan sifat ketetapan X (model pembelajaran Think Talk 

Write) dalam meningkatkan Y1 (kemampuan peserta menganalisis unsur pembangun 

cerita pendek), Y2 (kemampuan peserta didik mengonstruksi cerita pendek). 
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Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, penulis menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas Heryadi (2010: 124) sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Penelitian (2010: 124) 

Keterangan: 

X = Pembelajaran menganalisis unsur pembangun dan mengonstruksi cerita pendek 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Y1 = Kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur pembangun cerita pendek 

kelas XI SMA Negeri 5 Tasikmalaya.  

Y2  = Kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi cerita pendek kelas XI SMA 

Negeri 5 Tasikmalaya. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai peneliti untuk menjaring atau 

mengumpulkan data penelitian. Alat tersebut dapat berupa tes, lembar tugas, daftar 

hadir, catatan  lapangan, panduan  wawancara, kamera digital, format pengumpulan 

X 

Y2 
 

Y1 
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data tentang kemampuan, peneliti perlu menggunakan instrument penelitian yang 

berupa tes atau lembar tugas. 

Berdasarkan uraian di atas instrumen penelitian yang telah  penulis gunakan 

dalam penelitian ini disesuaikan dengan pedoman dan kriteria tertentu. Instrumen 

penelitian yang disiapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Silabus 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa silabus 

merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata 

pelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis melampirkan silabus pembelajaran Bahasa 

Indonesia SMA/SMK/MA kelas XI yakni mengenai kompetensi dasar menganalisis 

unsur pembangun dan mengontruksi cerita pendek. 

2. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD 

atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis melampirkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Indonesia SMA/SMK/MA kelas XI yakni mengenai kompetensi 

dasar menganalisis unsur pembangun dan mengonstruksi cerita pendek. 

3. Pedoman Wawancara 

Tabel 3.1 

Pedoman Wawancara 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Pernahkah kalian menganalisis unsur pembangun 

dan mengonstruksi sebuah cerpen dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Talk 

Write? 

  

2. Mudahkah kalian belajar menganalisis unsur 

pembangun dan mengonstruksi cerita pendek 

dengan menggunakan model pembelajaran Think 

Talk Write? 

  

3. Senangkah kalian belajar menganalisis unsur 

pembangun dan mengonstruksi cerita pendek 

dengan menggunakan model pembelajaran Think 

Talk Write? 

  

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian ini melalui langkah-langkah desain penelitian 

yang dikemukakan Heryadi (2014: 58) sebagai berikut. 

a.  Mengenali masalah dalam pembelajaran 

b.  Memahami akar masalah pembelajaran. 

c.  Menetapkan tindakan yang akan dilakukan 



57 

d.  Menyusun program rancangan tindakan 

e.  Melaksanakan tindakan 

f.   Deskripsi keberhasilan 

g.  Analisis dan refleksi 

h.  Membuat keputusan 

 

Berdasarkan hal tersebut, langkah pertama penulis melaksanakan observasi 

untuk melihat permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, sehingga dapat 

dikenali dan menentukan masalah untuk dipecahkan dengan metode penelitian 

tindakan kelas. Penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti yaitu dengan observasi 

terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tasikmalaya dan 

melaksanakan wawancara dengan guru Bahasa Indonesia yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa permasalahan peserta didik berada pada kurangnya penguasaan 

materi menganalisis unsur pembangun dan mengonstruksi cerita pendek. Selanjutnya, 

penulis menentukan cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kekurangmampuan 

pembelajatran tersebut  dengan pendekatan komunikatif tipe think talk write.  

Langkah kedua penulis membangun kerangka pikir penelitian yakni faktor-

faktor yang muncul, memengaruhi atau mengganggu. Selanjutnya, penulis menyusun 

instrumen penelitian yang menjadi fokus penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini disesuaikan pedoman dan kriteria yang digunakan. Instrumen penelitian 

yang penulis siapkan dalam penelitian ini adalah Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), pedoman tes, dan pedoman wawancara. 

Pelaksanaan tindakan direncanakan ke dalam beberapa siklus. Siklus pertama, 

pelaksanaan dilakukan dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

menganalisis unsur pembangun dan mengkonstruksi sebuah cerpen, dengan 
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memperhatikan unsur pembangun cerpen (ketepatan tema, kelengkapan tokoh dan 

penokohan, ketepatan alur, ketepatan latar, ketepatan sudut pandang, dan kejelasan 

amanat). Siklus kedua dan selanjutnya (jika belum mencapai) pelaksanaan disesuaikan 

dengan refleksi dari siklus pertama. 

Penulis mendeskripsikan hasil dari proses tindakan yang telah dilaksanakan. 

Tujuannya yaitu untuk menjabarkan tingkat ketercapaian berdasarkan standar 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Melalui pendeskripsian tersebut, penulis 

mengetahui persentasi peserta didik yang belum dan sudah mencapai standar 

keberhasilan belajar 

Setelah mendeskripsikan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, penulis 

menganalisis mengapa masih ada peserta didik yang belum mencapai standar 

kompetensi sedangkan peserta didik yang lain sudah. Penganalisisan tersebut menjadi 

dasar penulis untuk merefleksi faktor apa yang menyebabkan masih adanya peserta 

didik yang belum berhasil. 

Jika hasil analisa pada siklus pertama ternyata masih banyak peserta yang 

belum berhasil mencapai kompetensi pembelajaran dalam menganalisis unsur 

pembangun dan mengkonstruksi cerita pendek. Berdasarkan pada siklus pertama, maka 

dilaksanakan siklus kedua. Pelaksanaan siklus kedua disesuaikan dengan refleksi dari 

siklus pertama. Selanjutnya, jika hasil analisa pada siklus kedua ternyata masih ada 

peserta didik belum berhasil mencapai kompetensi pembelajaran dalam menganalisis 

unsur pembangun dan mengkonstruksi cerita pendek. Berdasarkan pada siklus kedua, 

maka dilaksanakan siklus ketiga. 
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Melalui langkah-langkah tersebut penulis telah melaksanakan penelitian ini 

dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Setelah selesai melakukan 

penelitian penulis akan mengolah data dan menganalisis data penelitian. Dalam 

mengolah data penelitian akan mengacu pada kriteria penilaian. Penulis menganalisis 

data penelitian ini dengan mempresentasikan hasil belajar dan hasil proes belajar 

peserta didik.  

H. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah dan manganalisis data dalam penelitian ini, penulis mengacu 

pada pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mengklasifikasikan data. 

2. Menganalisis dan mempersentasekan data. 

3. Menafsirkan data. 

4. Menjelaskan dan menyusun simpulan 

 

I. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penulis telah melaksanakan penelitian ini di SMA Negeri 5 Tasikmalaya tahun 

ajaran 2019/2020 tepatnya pada peserta didik kelas XI. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 09-10 Oktober 2019.  

 


