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III. METODE PENELITIAN

3. 1  Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

yang juga dikenal dengan Action Research. Arikunto (2006 : 3) 

menyimpulkan bahwa PTK merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dikumpulkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Menurut Zainal Aqib (2006: 

13) PTK adalah merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang 

sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas.

Setiap siklus diawali dengan perencanaan pembelajaran yang 

meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, instrumen pengumpulan 

data, lembar observasi , pelaksanaan pembelajaran di kelas, observasi dan 

refleksi. Proses dan temuan hasil penelitian tindakan didokumentasikan 

secara rinci dan cermat. Proses dan temuan dilakukan melalui obsevasi, 

evaluasi, refleksi sistimatis dan mendalam. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas

Arikunto (2006: 16) dengan desain rancangannya sebagai berikut:
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Gambar: 3.1    Desain Penelitian tindakan kelas Arikunto (2006: 16)
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3. 2  Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri  1  Kedaton yang terletak 

di Jl, Pagar Alam Gg. Masjid Kecamatan Kedaton. Penelitian ini dilakukan 

pada kelas V semester genap tahun pelajaran 2009/2010 yang memiliki 

masalah, antara lain prestasi membaca  sangat rendah yang dilihat dari 

hasil ulangan umum semester ganjil, siswa yang mencapai KKM  hanya  

30%. Sebagai subjek penelitian adalah kelas  V A  yang terdiri dari 17  

siswa, kelas  V B  terdiri dari 17  siswa dilaksanakan bulan Maret sampai 

dengan bulan  Mei  2010.

3.3    Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan

3.3.1 Lama Penelitian Tindakan.

Penelitian tindakan kelas berlangsung dari bulan Maret April, dan 

Mei selama 6 kali pertemuan. Penelitian berakhir bila indikator yang telah 

ditentukan dapat tercapai dengan memperhatikan asfek kemampuan 

siswadapat menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat  dengan 

menggunakan naskah narasi. Pelaksanaan penelitian (tindakan) dibagi 

dalam tiga siklus. Tiap siklus dilaksanakan dalam 2 x pertemuan 

pembelajaran. Tindakan dilakukan berdasarkan kegiatan siklus, dan 

banyaknya siklus yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan, 

batasannya adalah tercapainya target dari pembelajaran sesuai dengan 

Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada kompetensi dasar tentang 

mengidentifikasi unsur cerita (naskah narasi) yang disajikan guru. 
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Tindakan dilaksanakan terhadap dua rombogan belajar yaitu kelas V A dan 

kelas V B.     

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini adalah :     

(1) mempersiapkan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian,             

(2) menyusun lembar pengamatan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan naskah narasi, (3) menyusun lembar-lembar pengamatan 

untuk aktifitas siswa dalam pembelajaran membaca, dan (4) menyusun 

rubrik penilaian.

3.3.2 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini difokuskan 

pada dua jenis aspek sebagai indikator keberhasilan, yaitu proses dan 

produk. Pada aspek  proses  menekankan pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan naskah narasi dilihat dari banyaknya siswa yang 

aktif dalam pembelajaran, dan asfek produk yang menekankan pada 

peningkatan pemahaman isi bacaan terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang diterapkan secara per siklus dengan klasifikasi sebagai 

berikut:

1. Kualitas RPP yang disusun oleh peneliti yang berorientasi pada 

penggunaan naskah narasi mendapat nilai baik, diukur dari RPP yang 

disiapkan peneliti dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan naskah narsi. Alat ukur yang digunakan lembar 

penilaian RPP adalah Alat Penilaian Kemampuan guru (APKG I). 
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Siklus dikatakan berhasil jika ada peningkatan nilai RPP setiap 

siklusnya, dan dihentikan jika nilainya sudah mencapai  minimal 33.

2. Proses pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil jika ada 

peningkatan jumlah siswa yang aktif setiap siklusnya, siklus 

dihentikan jika dalam proses pelaksanaan pembelajaran sudah 

mencapai kreteria baik 75% dari seluruh siswa.

3. Sistem evaluasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan naskah narasi yang diukur dengan menggunakan soal tes 

Pilihan Ganda (PG), siklus dikatakan berhasil jika setiap siklus ada 

peningkatan validitas dan reliabilitas, dengan tingkat kesukaran

“sedang”, dan daya bedanya baik, siklusnya dihentikan jika validitas 

dan reliabilitas, mendapat hasil baik 0,78 dan 0,84 , daya beda 

mencapai kreteria baik 0,59, tingkat kesukaran 0,65.

4. Pemahaman isi bacaan dikatakan berhasil jika ada peningkatan siswa 

yang tuntas setiap siklusnya, siklus dihentikan jika dalam pemahaman 

isi bacaan siswa yang tuntas sudah mencapai 75%  dari seluruh siswa.

Keterangan tentang tingkat penguasaan pemahaman isi bacaan seperti 

tercantum pada tabel dibawah ini.

  Tabel 3.1 Penentuan patokan dengan perhitungan persentase skala lima

Skala Interval Persentase                       
Tingkat Penguasaan

         Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

    80%  -  100%

66%  -  79%

56%  -  65%

40%  -  55%

<  39%

         Baik Sekali

Baik

Sedang

Kurang

Gagal
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3.4     Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan 

menurut Arikunto (2006: 16).  Penelitian ini dibagi menjadi tiga 

siklus,setiap siklus terdiri dari satu pokok bahasan yang terdiri dari 2 kali 

pertemuan dan dalam setiap siklus terdiri dari empat tahapan kegiatan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/observasi dan repleksiuntuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap isi bacaan, dan dilakukan 

observasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

naskah narasi.

Penelitian ini dirancang bersifat self reflective inquiry, atau 

penelitian melalui refleksi diri dalam menerapkan pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan naskah narasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, dan meningkatkan 

aktivitas belajar serta pemahaman isi bacaan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Pada hakekatnya, peneliti telah melakukan tindakan dengan 

cara mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan ditemui di dalam 

kelas. Selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang timbul. Setelah 

dianalisis dicarikan suatu tindakan untuk mengatasi masalah tesebut 

dengan tepat. Dan akhirnya dibuat suatu perencanaan yang akan dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Konsep penelitian tindakan 

kelas dikenal dengan adanya tindakan-tindakan yang beraturan atau 

sistematis yang berbentuk suatu rangkaian

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

merencanakan beberapa siklus dan dalam setiap siklus terdiri dari dua kali 
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pertemuan, satu kali untuk tindakan, dan satu kali pertemuan untuk 

melaksanakan tes, setiap pertemuan  berlangsung selama 70 menit. Dalam 

pelaksanaan tindakan ini setiap siklus terdiri dari: (a) rencana tindakan, (b)  

pelaksanaan tindakan, (c)  observasi, (d)  refleksi, (e) rekomendasi, adalah 

tindakan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Apabila dalam 

siklus pertama belum berhasil dilanjutkan ke siklus selanjutnya yang 

berupa perbaikan tindakan. Selain itu juga akan diadakan refleksi oleh 

pengamat dan guru mitra, untuk melihat apa yang  dilakukan sudah tepat 

atau belum serta untuk melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada 

pada siklus tersebut, yang akan  menjadi bahan pertimbangan dan 

perbaikan dalam pelaksanaan siklus berikutnya.

3.4.1    Perencanaan Tindakan

Pada perencanaan tindakan ini peneliti menyiapkan rencana 

pembelajaran membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan naskah narasi. Dalam penelitian ini kelengkapan 

perencanaan tindakan meliputi, pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

RPP dibuat dengan menerapkan komponen-komponen yang terdiri dari: 1)  

standar kompotensi, 2) kompetansi dasar , 3) indikator,  4) tujuan 

pembelajaran, 5) uraian materi pembelajaran,  6) langkah –langkah 

kegiatan, dan 7)  evaluasi.

Peneliti merencanakan scenario pembelajaran serta menyiapkan 

fasilitas dan sarana pendukung untuk melaksanakan scenario tindakan 
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berupa: 1) rencana pelaksanaan pembelajaran, 2) instrument pengumpulan 

data, 3) pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan tes, 4)  lembar observasi, 

dan 5) catatan lapangan.

Setelah seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah siap, rencana 

tindakan disimulasikan oleh kepala sekolah, dan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran oleh guru kelas sehingga dapat mereduksi kesalahan-

kesalahan sekecil mungkin dan juga memberikan gambaran konkrit 

tindakan yang akan dilakukan 

1.4.2 Pelaksanaan Tindakan

Selanjutnya setelah perencanaan dipesiapkan, proses pembelajar-

an Bahasa Indonesia dilaksanakan. Pelaksanaan tindakan disesuaikan 

dengan jadwal pelajaran kelas V. Pelaksanaan siklus pertama diadakan dua 

kali pertemuan, siklus kedua, dua kali pertemuan dan siklus ketiga 

diadakan dua kali pertemuan. Setiap pertemuaan berlangsung selama         

2  x  35 menit,  pertemuan pertama ntuk tindakan, pertemuan kedua untuk 

melaksanakan tes formatif. Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung 

di dalam kelas pada jam pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pada pertemuan siklus pertama membahas  naskah narasi cerita 

tentang fable yang berjudul si kancil dan si kulomang peneliti mengadakan 

tindakan sebagai berikut: 1) Pada kegiatan pendahuluan mengabsen 

kehadiran siswa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

melakukan apersepsi tentang banyu wangi. 2) Pada kegiatan inti, peneliti 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan proses 

pemahaman dengan memberikan kesempatan untuk memahami isi cerita 
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yang berjudul si kancil, dan kemudian siswa dapat menyimpulkan isi cerita 

tersebut. Kemudian guru membagikan naskah narasi, dan menugaskan 

siswa untuk membuat kelompok kecil untuk memahami isi bacaan yang 

diberikan guru, dan 3) Kegiatan akhir setelah siswa selesai melakukan 

pembelajaran setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya, kemudian 

satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

Sebelum diberikan tindakan, siswa diberikan tes awal yang 

digunakan sebagai acuan peningkatan prestasi membaca pada siklus 

pertama.  Setiap akhir siklus dilaksanakan uji blok untuk mengetahui 

peningkatan prestasi membaca siswa. Selain itu juga diadakan refleksi 

secara menyeluruh untuk membahas hal-hal yang sudah tepat dilakukan 

maupun kekurangan yang ditemui pada siklus tersebut, kemudian 

dievaluasi yang hasilnya menjadi bahan perbaikan  untuk pelaksanaan 

siklus berikutnya.

Pada penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Pada siklus 

pertama peneliti menggunakan naskah narasi tentang fabel yang artinya 

dongeng asal mula terjadinya suatu tempat, gunung, pristiwa dan 

sebagainya. Dalam kesusastraan sunda legende ini dinamakan “Dongeng 

Sasakala”. Contoh: a. Banyu Wangi, b. Tangkuban Perahu, c. Telaga 

Warna  dan sebagainya.

Pada siklus kedua, peneliti menggunakan naskah narasi tentang 

legende artinya dongeng tentang dewa-dewa atau makhluk kedewaan yang 

berhubungan dengan kepercayaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti 
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misalnya (a) Ceritera Dewi Sri (b) Ceritera Pontianak (c) Harimau Jadi-

Jadian, dan (d)  Nyai Loro Kidul dan sebagainya.

Pada siklus ketiga, selain naskah narasi yang digunakan pada siklus 

pertama dan kedua peneliti menambahkan naskah narasi tentang mythe  

ialah ceritera-ceritera atau dongeng-dongeng binatang. Dongeng-dongeng 

itu bersifat didaktik, karena memberikan sindiran atau kiasan kepada 

manusia.  Binatang yang menjadi peranan utama dalam fable barat adalah 

srigala, sedangkan di Indonesia, kancil, contoh (a) Dongeng Kancil dan 

Buaya (b) Dongeng Kancil dan Harimau, dan  (c) Dongeng Kancil dengan 

Anak Lingsang. Kegiatan dalam setiap siklus disajikan dalam table 

berikut:

Tabel 3.2   Skenario Pembelajaran  Siklus  I  (Pertama)

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi

- Membuat 
skenario
Pembelajaran

- Menyiapkan 
instrument 
observasi    
dan tes yang 
akan
digunakan.

- Memberikan 
informasi 
tentang tujuan 
dan teknis 
pembelajaran 
yang    akan 
dilakukan

-   Siswa diberi-
kan   soal 
naskah narasi   
tentang 
Legende

- Tiap siswa 
menyelesaikan 
soal (guru  
membimbing 
dan   
mengarahkan
siswa).

-    Siswa bersama 
guru 

- Mengamati 
aktivitas siswa 
dalam   
pembelajaran   
Bahasa 
Indonesia   
dengan 
mengisi   
lembar 
observasi

- Menganalisis 
aktivitas siswa 
dalam   
pembelajaran

- Menganalisis   
prestasi membaca

- Mengidentifikasi   
temuan-temuan   
yang menjadi    
kendala dalam   
proses     
pembelajara.

- Mengevaluasi   
hasil observasi   
proses 
pembelajaran, dan 
prestasi   
membaca siswa.

-    Menyusun rencana 
tindakan siklus ke 
2 untuk mengatasi 
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menyusun ke   
simpulan.

kendala yang di     
temukan pada 
siklus I  dan 
memperbaiki 
kelemahannya.   

Tabel 3.3   Skenario Pembelajaran Siklus  II (kedua)

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi

- Menyusun 
skena rio 
pembelajaran 
bersama guru     

  mitra.

- Menyusun 
strategi  untuk
mengatasi   
masalah yang di   
temukan hasil    
dari refleksi   
siklus  I.

- Menyiapkan    
instrument 
obser vasi dan 
tes yang  akan 
digunakan.

- Memberikan 
infor masi 
tentang tujuan 
dan teknis    
pembelajaran    
yang akan 
dilaku kan.

- Siswa diberikan    
soal naskah 
narasi tentang 
mithe.

- Semua siswa 
menyelesaikan 
soal   yang 
dirancang    
oleh guru 
dengan   
sendiri- sendiri    
(guru membim   
bing dan menga   
rahkan siswa 
agar   suasana 
lebih 
menyenangkan

- Siswa bersama  
guru menyusun    
kesimpulan.

- Mengamati 
aktivi tas siswa 
dalam 
pembelajaran 
bahasa 
Indonesia    
dengan mengisi   
lembar 
observasi.

- Menganalisis  
aktivitas siswa  
dalam pembela   
jaran.

- Menganalisis   
Prestasi 
membaca

- Mengidentifikasi   
temuan-temuan   
yang menjadi    
kendala dalam   
proses     
pembelajaran

- Mengevaluasi   
hasil observasi   
proses   
pembelajaran 
dan    membaca 
siswa

- Menyusun    
rencana tindakan   
siklus ke 3 untuk   
mengatasi    
kendala  yang    
ditemukan pada   
siklus  2.
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Tabel 3.4    Skenario Pembelajaran Siklus  III (Ketiga)

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi

- Menyusun    
scenario 
pembelajaran 
bersama guru 
mitra.

- Menyusun    
strategi untuk   
mengatasi 
masalah yang 
ditemukan hasil 
dari    refleksi 
siklus  2.

- Menyiapkan    
instrument 
observasi dan 
tes yang   akan 
digunakan.

- Memberikan  
informasi 
tentang  tujuan 
dan teknis  
pembelajaran      
yang akan 
dilakukan.

- Siswa diberikan   
naskah narasi   
tentang fable.

- Semua siswa 
menyelesaikan 
soal   yang 
dirancang    
oleh guru 
dengan   
sendiri- sendiri    
(guru 
membimbing 
dan menga
rahkan siswa 
agar  suasana 
lebih 
menyenangkan

- Siswa bersama       
guru menyusun    
kesimpulan.

- Mengamati 
aktivitas siswa 
dalam   
pembelajaran 
bahasa 
Indonesia    
dengan mengisi   
lembar
observasi.

- Menganalisis  
aktivitas siswa  
dalam
pembelajaran.

- Menganalisis   
- Prestasi 

membaca

- Mengidentifikasi   
temuan-temuan   
yang menjadi    
kendala dalam   
proses       
pembelajaran

- Mengevaluasi   
hasil observasi   
proses   
pembelajaran 
dan  membaca 
siswa

- Menyusun    
rencana tindakan   
siklus ke 3 untuk   
mengatasi    
kendala  yang    
ditemukan pada   
siklus  2.

3.4.3    Observasi dan Evaluasi

Dalam penelitian tindakan kelas pengamatan atau observasi 

dilakukan bersama-sama dengan teman sejawat. Dalam pelaksanaan  

penelitian ini, peneliti dibantu oleh 2 orang guru bahasa Indonesia pada 
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Sekolah Dasar Negeri I Kedaton yang bertugas sebagai kolaborator dan 

yang menjalankan proses pembelajaran. 

Pengamatan atau observasi dilaksanakan selama pelaksanaan 

proses pembelajaran berlangsung yang telah dijadwalkan selama untuk 

setiap siklus. Observasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data 

kualitatif selama proses pembelajaran. Pada saat penelitian berlangsung, 

peneliti melaksanakan pengamatan dengan menggunakan instrument yang 

telah disiapkan, atau lembar pengamatan proses pembelajaran, guna 

melihat kelemahan dan kelebihan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pada intinya pengamatan ini difokuskan pada 2 hal, yaitu :  

proses pembelajaran dengan menggunakan naskah narasi  yang dilakukan 

oleh guru dan  melihat aktifitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Pada setiap akhir pertemuan , peneliti dan kolaborator melakukan 

wawancara dengan  siswa. Pertanyaan- pertanyaan di dalam panduan 

wawancar tentang proses  pembelajaran yang dialami siswa. Wawancara  

dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran  dengan 

menggunakan naskah narasi  yang mereka lakukan .

3.4.4 Analisis dan Refleksi

a. Analisis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian 

tindakaan kelas, maka berbagai temuan yang didapatkan dari setiap siklus 

dianalisis untuk dilihat bagaimana kelanjutannya pada siklus berikutnya.
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Analisis yang peneliti lakukan adalah: 

 Reduksi data dengan penyederhanaan data dan kata kunci.

 Paparan data terdiri dari, uraian dan deskripsi data.

 Penyimpulan (kecendrungan)

b. Refleksi

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan secara intensif apa 

yang telah terjadi dan belum terjadi atau kekeliruan dan kekurangan dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga tampak hasil penelitian tindakan pada 

siklus tersebut. Dengan refleksi kita dapat mengidentifikasi serta 

menetapkan sasaran perbaikan baru, menyusun perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran baru, mengimplementasikan tindakan baru. Hasil analisa 

refleksi digunakan untuk merencanakan pada siklus berikutnya. Tindakan 

yang berhasil dilanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya, dan 

tindakan yang tidak berhasil dirubah dan diperbaiki.

Pada tahap selanjutnya peneliti dan kolaborator merevisi semua 

tindakan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Revisi yang dimaksud 

menyangkut hal-hal yang tidak sesuai, menyimpang dari arah tujuan 

penelitian atau kurang tepat sasaran dan tidak sejalan dengan tujuan 

penelitian ini.

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional

3.5.1 Definisi Konseptual

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dalam silabus 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai 
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Kompetensi Dasar (KD). RPP disusun untuk setiap (KD) yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang 

penggalan RPP untuk setiap pertemua yang disesuaikan dengan 

penjadualan di satuan pendidikan. Peraturan Mendiknas Nomor: 41 

(2007: 8) Komponen RPP terdiri atas: 1)  kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung 

prilaku hasil belajar), 2) pemilihan materi ajar (sesuai dengan 

karakteristik pesertadidik), 3) pengorganisasian materi ajar (keruntutan

sistimatika materi dan keesuaian dengan alokasi waktu), 4) pemilihan 

sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi dan 

karakteristik peserta didik), 5) kejelasan skenario pembelajaran 

(langkah-langkah kegiatan pembelajaran: awal, inti, dan penutup),  6) 

kerincian scenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/

metode dan alokasi waktu pada setiap tahap), 7) kesesuaian teknik 

dengan tujuan pembelajaran, 8) kelengkapan instrument (soal, kunci, 

pedoman pensekoran).

2. Aktivitas siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Aktivitas siswa dalam pelaksanaan selama proses pembelajaran  

berlangsung, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang 

mencakup tahap ekspolorasi, elaborasi, dan konfirmasi baik secara 

individual maupun kelompok, hingga pada tahap penutup proses 

pembelajaran (Permendiknas No, 41/ 2007: 14-17).
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3. Sistem Penilaian pembelajaran

Penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia, mencakup penilaian 

proses dan hasil belajar. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan 

dengan teknik tes dan non tes. Teknik tes meliputi tes tertulis, tes lisan, 

dan tes perbuatan. Teknis non tes meliputi pengamatan, pengisian 

kuesioner, pengukuran skala sikap, dan minat, pemberian tugas dan 

portofolio. Depdiknas, (2008: 51).

4. Pemahaman isi bacaan dengan menggunakan naskah arasi

Pembaca yang baik adalah pembaca yang dapat memahami benar-

benar apa yang dibacanya. Menurut Lado (1976: 132) “membaca ialah 

memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulis”. Tes adalah 

merupakan alat atau prosudur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan. Suharsimi Arikunto, (2009: 53).

Naskah narasi merupakan media pembelajaran yang dapat 

menunjang proses pembelajaran karena melibatkan semua siswa di 

kelas, untuk meningkatkan pemahaman isi cerita.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini dengan menggunakan naskah narasi diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman isi bacaan.

Dengan indikator: Frekuensi, jenis media, dan naskah narasi 

(media). Pemahaman isi bacaan adalah merupakan bukti keberhasilan 

belajar atau kemampuan aktual yang diperoleh siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan yang dicapai. 
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Kemampuan yang akan diujikan sesuai dengan materi yang 

diterimanya dari guru. Pengujian hanya mencakup pengetahuan dan 

pemahaman, dan aplikasi mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 

jenjang program pendidikan dalam kurun waktu tertentu, yang diukur 

dengan satu alat ukur tertentu yaitu dengan menggunakan tes pilihan 

ganda.

3.5.2 Definisi Operasioal

1. Penelitian tindakan kelas ini dimulai dengan perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru dan perancangan kegiatan dalam 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan naskah 

narasi.

2. Pelaksanaan proses pembelajaran.

Pelaksanaan proses pembelajaran dalam penelitian ini yang diukur 

adalah aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran yang 

diamati oleh kolaborator dengan menggunakan lembar observasi.

3. Sistem penilaian pembelajaran 

Penilaian pembelajaran dengan menggunakan naskah narasi dilakukan 

dengan memperhatikan dua aspek penilaian antara lain: a) aspek 

kesastraan, dan b) aspek kebahasaan. Soal yang diberikan adalah soal 

yang berbentuk Pilihan Ganda (PG).

4. Pemahaman isi cerita.

Pemahaman isi cerita diperoleh siswa setelah membaca naskah narasi 

yang ditugaskan guru, kemudian siswa mengerjakan soal tes formatif. 
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Untuk menentukan nilai siswa peneliti bekerjasama dengan 

kolaborator untuk menghindari unsur  subjektivitas di dalam 

pelaksanaan evaluasi.

3.6 Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrument diturunkan berdasarkan definisi operasional. Kisi-kisi 

merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan digunakan. 

Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan 

sebagai petunjuk dalam menulis butir instrumen.

Dalam penelitian ini peneliti membuat kisi-kisi instrument yaitu:

Tabel 3.5     Kisi-kisi Instrumen Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

No Indikator/ Aspek

Kreteria Penilaian (skor)

Jumlah
Sangat
Baik

Baik Sedang Tidak 
Baik

Sangat 
Tidak 
Baik

5 4 3 2 1
1 Kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran (tidak menimbulkan 
penafsiran ganda dan mengandung 
prilaku hasil belajar)

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan 
tujuan dan karakteristik peserta didik)

3 Pengorganisasian materi ajar 
(keruntutan, sistematika materi dan 
kesesuaian dengan alokasi waktu)

4
Pemilihan sumber dan media 
pembelajaran yang digunakan (sesuai 
dengan tujuan, materi dan karakteristik 
peserta didik)

5 Kejelasan skenario pembelajaran 
(langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran: awal, inti, dan pentup)

6 Kerincian skenario pembelajaran (setiap 
langkah tercemin strategi dan media 
serta alokasi waktu pada setiap tahap
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No Indikator/ Aspek

Kreteria Penilaian (skor)

Jumlah
Sangat
Baik

Baik Sedang Tidak 
Baik

Sangat 
Tidak 
Baik

5 4 3 2 1
7. Kesesuaian teknik dengan tujuan 

pembelajaran
8. Kelengkapan instrument (soal, kunci, 

pedoman penskoran.
          Jumlah:                                                 

Keterangan:
1. Nilai   1  -    8   =   Sangat tidak baik
2. Nilai   9  -  16   =   Tidak baik
3. Nilai 17  -   24  =   Sedang
4. Nilai 25  -   32  =   Baik
5. Nilai 33  -   40  =   Baik sekali

Penilaian:
1. Teknik: Observasi proses dan unjuk kerja penyajian lisan.
2. Bentuk Instrumen: Lembar penilaian terhadap aktivitas pembelajaran.

Tabel 3.6 Kisi-kisi Pengamatan Aktivitas Siswa Selama
Proses Pembelajaran

No
Indikatoryang dinilai dalam 

kegiatan
proses pembelajaran

Aktivitas
Nilai

5 4 3 2 1
1. Mendengarkan penjelasan guru dan 

menjawab pertanyaan tentang 
pembelajaran

2. Membacakan jawaban yang 
ditanyakan guru.

3. Membaca dengan menggunakan 
naskah narasi

4.
Mengajukan tanya jawab dengan 
sesama teman kelompok, tentang 
materi

5. Membacakan hasil diskusi kelompok

Keterangan:
1. Siswa dikatakan aktif, jika jumlah skor yang diperoleh      : 4   -   5
2. Siswa dikatakan tidak aktif, jika jumlah skor yang diperoleh:  1   -   3
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Tabel 3.7        Kisi- kisi  Instrumen Pemahaman Isi Cerita

No Aspek yang dinilai Indikator Nomor
Soal

Jumlah

1. Asfek Kesastraan
a. Tokoh dan sifat atau
    watak

Memilih tokoh-tokoh cerita 
dengan tepat
Memilih dengan tepat sifat-
sifat tokoh dalam cerita.

7, 9, 
12, 14, 

16,
18, 20

7

b.Tema cerita Menetapkan tema cerita yang 
tepat.

13 4

c. Latar cerita Menentukan tempat, dan 
waktu kejadian dengan tepat. 1, 8, 11 3

2. Asfek Kebahasaan

a. EYD

Siswa mampu memilih 
penggalan kata yang benar.

    3, 6
17, 19

       2

b. Kosa Kata Siswa mampu memilih kosa
kata secara tepat

5, 10 2

c. Struktur Kalimat
Siswa dapat membedakan 
pokok kalimat, keterangan 
tempat, keterangan waktu, 
subjek, dan peredikat dengan 
benar.

2, 4, 15 2

                                     
Jumlah 20
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Tabel  3.8   Standar  Kompetensi dan Kompetensi Dasar kelas V              
Semester 2 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

    Mendengarkan

5. Memahami cerita tentang suatu

    peristiwa dan cerita pendek 

    anak yang disampaikan secara

    lisan.

5.1  Mengidentifikasi unsur  

       (tokoh, tema, latar, amanat)

    Membaca

6. Memahami teks dengan mem-

    baca sekilas, membaca sekilas,

    membaca memindai, dan mem-

    baca cerita anak.

6.1  Membandingkan isi dua teks

       yang dibaca dengan mem  -

        baca sekilas.

6.2  Menyimpulkan isi cerita 

       anak dalam beberapa kalimat.

3.7 Instrumen Penelitian

Agar instrument yang digunakan dapat mengukur dengan benar, maka 

instrument yang digunakan adalah lembar observasi terstruktur untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa. Lembar observasi dikembangkan 

berdasarkan kisi-kisi yang diturunkan dari definisi konseptual dan 

operasional. Instrumen penilaian RPP diadopsi dari Dirjen Dikti, sertifikasi 

guru dalam jabatan. Suplemen buku 3.

Adapun instrument pemahaman isi cerita, dikembangkan dengan 

menggunakan instrument tes. Instrumen tes dikembangkan berdasarkan kisi-

kisi yang diturunkan  dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator yang terdiri atas soal-soal uraian melalui pedoman pengembangan 

tes. Instrumen catatan lapangan berupa lembar penilaian proses 
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pembelajaran, untuk memperoleh data penelitian tentang mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada saat tindakan satu, dua, dan tiga proses pembelajaran 

dengan menggunakan naskah narasi.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian tindakan  ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif yaitu data tentang aktivitas belajar siswa dan 

aktivitas guru selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Data 

kuantitatif adalah data pemahaman isi bacaan yang diperoleh dari hasil uji 

pada akhir siklus. Sedangkan cara pengambilan data pada penelitian 

tindakan ini diantaranya menggunakan:

1. Dokumen RPP berupa: lembar penilaian RPP yang disusun guru pada 

setiap siklus.

2. Pengamatan (observasi), dengan mengamati pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan naskah narasi dengan cerita 

legende, pengamat menggunakan pengamatan pembelajaran mulai dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup.

3. Tes penguasaan kompetensi dan lembar kerja siswa berupa tes, yang 

digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman isi bacaan setelah 

selesai pembelajaran dalam satu siklus. Tes penguasaan kompetensi 

berbentuk pilihan ganda, dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu 

pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP.

4. Studi dokumen untuk memperoleh data/nilai pemahaman isi bacaan 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN I Kedaton 
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Bandar Lampung dari sebelum menggunakan media hingga 

menggunakan media naskah narasi yang telah tercatat dalam buku 

daftar nilai guru, data silabus, dokumen KKM sekolah, profil sekolah 

dan lain-lain.

Keempat teknik pengumpulan data tersebut dilaksanakan oleh peneliti 

selaku praktisi peneliti, dibantu oleh guru senior, agar data yang 

didapatkan bersifat akurat.

3.9 Teknik Analisis Data

1. Penyusunan RPP yang disusun guru Bahasa Indonesia kelas V  

menggunakan alat ukur instrumen penilaian APKG I  

=  Jumlah hasil nilai perolehan   x   100%
  Skor maksimal

2. Data banyaknya siswa yang aktif diperoleh selama kegiatan     

pembelajaran dianalisis secara kualitatif deskriftif, yaitu persentase 

dan table stastistik sederhana. Untuk menghitung persentase 

jumlah siswa yang aktif (SA) di hitung dengan rumus: 

SA =  Jumlah siswa aktif dengan kategori “baik”  x  100%
Jumlah seluruh siswa

3. Menurut Suharsimi Arikunto, (2009: 207-208) Teknik analisis  

soal bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, 

kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat 

diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan “petunjuk” 

untuk mengadakan perbaikan. Ada tiga masalah yang berhubungan 
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dengan analisis soal, yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan pola 

jawaban soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau tidak telalu sukar.

Didalam istilah evaluasi indeks kesukaran diberi simbol P (p besar)

Singkatan dari kata “proporsi”. Dengan demikian maka soal 

dengan P = 0,70  lebih mudah jika dibandingkan dengan  P = 0,20

Sebaliknya soal dengan  P =  0,30  lebih sukar dari pada soal 

dengan  P  =  0,80.

Rumus mencari  P  adalah:

             B
   P = ---------  
             JS

Keterangan:

P  =   indeks kesukaran

B  =   banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul

JS =   jumlah seluruh siswa peserta tes

Rumus mencari  analisis daya beda adalah:

DB =      Total  U-L             =
0,5 x jumlah siswa

Keterangan:

DB =  Daya Beda

U =  Kelas Atas

L =  Kelas Bawah
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Menurut Suharsimi Arikunto, (2009: 77) Pengertian umum untuk 

validtas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila 

mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada 

item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan 

kata lain sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada 

item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini 

dapat diartikan dengan korelasi sehingga untuk mengetahui 

validitas item digunakan  rumus korelasi produc moment sebagai 

berikut:

= ∑ − (∑ ) (∑ )
{ ∑ − (∑ ) } { ∑ − (∑ ) }

Hasil  Validitas item siklus I, siklus  II, dan siklus  III

(pada lampiran halaman:  241 ).

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya

dilihat kesejajarannya.

Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes digunakan rumus 

sebagai berikut:

Contoh:

2.(rgg)

rxx    = ----------------------     

                 1 + ( rgg )



70

4. Analisis data persentase nilai rata-rata siswa dilakukan dengan 

menghitung jumlah nilai pemahaman isi bacaan seluruh siswa per 

jumlah siswa kemudian dipersentasekan. Atau dengan menghitung 

rata-rata nilai siswa dengan rumus:

∑ N ί
X  =  ------------    x  100%   =

   N

Keterangan:

X = rata-rata nilai siswa

∑ N ί =  Jumlah nilai pemahaman isi bacaan seluruh siswa

N =  Jumlah siswa keseluruhan 

Sedangkan analisis data persentase siswa  memperoleh pemahaman 

isi bacaan lebih dari 60 (lebih dari nilai Kreteria Ketuntasan 

Minimal) dilakukan  dengan menghitung jumlah siswa yang 

memperoleh nilai lebih dari KKM per jumlah siswa kemudian 

dipersentasekan. Atau dengan perhitungan persentase siswa yang 

mencapai KKM dengan menggunakan rumus:

  ∑ T
P   =   ----------   x   100%

    N    

Keterangan:

P =   Pesentase siswa yang mencapai KKM

∑ T =   Jumlah siswa yang mencapai KKM

N =   Jumlah siswa keseluruhan


