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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian Tindakan 

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian  Tindakan Kelas (PTK).    

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu 

percermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian tindakan 

(action reseach) ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan merancang,  

melaksanakan, mengamati, dan merefleksi tindakan yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya melalui 

suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini model Kemmis dan Taggart 

(1998). Sebenarnya ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian 

tindakan kelas, tetapi yang paling dikenal dan biasa digunakan adalah model yang 

dikembangkan  oleh Kemmis dan Taggart Kemmis, (2014:19). Acuan yang 

dijadikan pedoman untuk penelitian ini adalah model penelitian kelas model 

Kemmis dan Taggart, yang mencakup perencanaan (plan),  tindakan (act), 

pengamatan (observe), refleksi (reflect) Kemmis, (2014: 19).  

Model penelitian tindakan kelas Kemmis dan Taggart dapat dilihat pada gambar 1 

berikut ini. 
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Gambar 2. Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Taggart  

 Kemmis, (2014:29) 

 Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Kemmis dan Taggart ini 

merupakan penelitian yang dilakukan dalam bentuk siklus. Siklus tersebut terdiri 

dari empat langkah atau tahapan, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) 

pengamatan, dan 4) refleksi yaitu sebagai berikut: 

1. Menyusun Rancangan Tindakan (planning) 

 Tahap penyusunan rancangan tindakan dirumuskan di kelas. Permasalahan 

yang muncul dalam proses pembelajaran adalah mengenai keterampilan menulis 

karangan deskripsi melalui pendekatan proses berbasis CIRC untuk 

mengembangkan karakter toleransi  dan kemudian peneliti membuat rencana 

tindakan pembelajaran menulis deskripsi melalui  model CIRC untuk 

mengembangkan karakter toleransi siswa kelas IV yang akan dilaksanakan untuk 

mengatasi permasalahan menulis deskripsi yang belum bagus. 
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2.  Pelaksanaan Tindakan (act) 

  Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan secara 

sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana, 

jadi tindakan ini mengandung inovasi atau pembaharuan, betapa pun kecilnya, 

yang berbeda dengan yang biasa dilakukan sebelumnya. Sehubungan dengan itu, 

praktik diakui sebagai gagasan dalam tindakan dan tindakan itu digunakan sebagai 

pijakan bagi  pengembangan tindakan-tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang 

disertai niat untuk memperbaiki keadaan Madya, (2011:61). Dalam tahap ini, 

tindakan dilakukan sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun untuk 

mengatasi masalah pada pembelajaran menulis karangan  deskripsi melalui model 

CIRC untuk mengembangkan karakter toleransi. 

3.  Tahap Pengamatan 

Pada tahap pengamatan, peneliti melakukan pengamatan kegiatan siswa 

selama proses pembelajaran dengan  menggunakan instrumen lembar pengamatan 

serta mencatat segala aktivitas dalam catatan lapangan.  Peneliti juga mnggunakan 

alat dokumentasi gambar (kamera) untuk mendokumentasikan secara visual 

kegiatan yang berlangsung dalam penelitian. 

4. Refleki  

Refleksi dilakukan secara sistematis selama proses pembelajaran 

berlangsung (Carn, 2010). Pada tahap ini dilaksanakan refleksi secara sistematis 

terhadap kegiatan yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. 

Refleksi dilakukan terhadap keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan hasil 
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belajar peserta didik. Refleksi bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi 

perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan yang telah dilaksanakan.  

Kelebihan atau hal positif selama penelitian berlangsung akan dipertahankan. 

Sementara itu,  kekurangan dan kendala selama penelitian berlangsung akan 

diduskisakan dan dicari solusinya sebagai pijakan bagi siklus selanjutnya. 

Empat tahap dalam penelitian tindakan tersebut merupakan satu siklus, 

yakni satu putaran kegiatan berurutan. Pada tahap siklus selanjutnya, tahap 

perencanaan diperbaiki dengan mempertimbangkan hasil evaluasi yang telah 

dilakukan pada siklus sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, seperti  yang dilakuakan dalam siklus 

pertama. Penelitian ini pihak yang melakukan tinadakan adalah guru yang 

melakuakan proses tindakan. Teman sejawat sebagai observer. 

B. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian tindakan  ini akan dilaksanakan dari  bulan Juli  

sampai dengan bulan Agustus semester I, tahun  ajaran 2018/2019. Jadwal 

penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 4. Jadwal Penelitian 
No Rencana Kegiatan Juli Agustus September 
    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan     √                   
  Menyusun  konsep pelaksanaan     √                   

  Menyususun instrumen       √                 
  Validasi instrumen       √                 
2 Pelaksanaan         √               

 
Menyiapkan kelas         √               

 
Melakukan tindakan siklus I           √             

 
Melakukan tindakan siklus II             √           

 
Evaluasi masing-masing siklus               √         

3 Menyususn konsep laporan                 √       

 
Menyususn laporan                   √     

 
Seminar hasil penelitian                     √   

 
Perbaikan laporan                     √   

 
Pelaporan hasil                       √ 

 
Penyususnan hasil penelitian                       √ 

C. Deskripsi Tempat Penelitian 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV Mas Mansur SD Muhammadiyah 

Sapen di  Gowongan Yogyakarta. Kelas IV Mas Mansur terdapat di sekolah 

binaan Sapen yang beralamat di Gowongan Yogyakarta. 

D. Subjek Penelitian dan Karakteristiknya 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV Mas Mansur SD 

Muhammadiyah Sapen Gowongan . Siswa yang terdapat dalam kelas IV Mas 

Mansur tersebut berjumlah 31 orang. Siswa   tersebut menjadi subjek penelitian 

ini karena kualitas proses dan hasil belajar dalam kegiatan menulis deskripsi 

masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk meningkatkan 

kemampuan proses dan hasil menulis, khususnya menulis karangan deskripsi pada 

peserta didik kelas tersebut dengan menggunakan  model CIRC dan karakter 

toleransi. 
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E. Skenario Tindakan 

 Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam bentuk proses pengkajian yang 

terdiri dari empat tahap, yaitu:perencanaan, tindakan (act), pengamatan (observe), 

dan refleksi. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitin yang dilaksanakan 

dalam bentuk siklus. Sebelum diadakan tindakan sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan menulis deskripsi melalui model CIRC, dilakukan proses 

pembelajaran dan praktik menulis deskripsi yang biasa dilakukan guru. Kegiatan 

ini disebut pratindakan atau prasiklus.  

1. Pratindakan 

 Tahap pratindakan ini, dilakukan tes unjuk kerja dengan instruksi menulis 

deskripsi tanpa penerapan pendekatan proses berbasis CIRC. Pada tahap ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam menulis deskripsi.  

2.  Perencanaan Tindakan 

 Tahap perencanaan dilakukan sebelum tindakan dilakukan dan sesudah 

observasi dilakukan. Perencanaan ini dilakukan setelah melakukan observasi dan 

menemukan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnyapembelajaran menulis deskripsi di kelas IV Mas Mansur SD 

Muhammadiyah Sapen Gowongan. Tahapan perencanaan pada siklus I ini, 

memiliki rincian sebagai berikut. 

Tahap-tahap rencana tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Menganalisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan dicapai 

dan menentukan Indikator Capaian Kompetensi (ICK). 
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b) Menyesuaikan rancangan penelitian dengan pokok bahasan yang akan 

disampaikan. 

c) Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaan (RPP) dengan menggunakan 

model CIRC untuk meningkatkan keterampilan menulis dan katakter 

toleransi. 

d) Menyiapkan  instrumen tes formatif yang berupa soal essay untuk mengukur 

hasil pembelajaran setiap akhir siklus sesuai materi dan indikator yang akan 

dicapai. 

e) Menyiapkan instrumen pengamatan aktivitas peserta didik. 

f) Menyiapkan instrumen pengamatan kinerja pendidik dalam melaksanakan 

pendekatan proses berbasis model CIRC untuk mengembangkan karakter 

toleransi. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

 Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Pada tahap tindakan, 

peneliti melakukan kegiatan pembelajaran menulis deskripsi melalui model CIRC 

unuk mengembangkan karakter toleransi. Guru atau peneliti melakukan tindakan 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi melalui model CIRC pada siswa kelas 

IV Mas Mansur  SD Muhammadiyah Sapen Gowongan. 

a. Siklus 1 

Siklus I terdiri Tiap pertemuan berisi satu pembelajaran dengan 

kompetensi dasar menulis. Sebelum pelaksanaan tindakan, disusun silabus dan 
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sistem penilaian sebagaimana terdapat dalam lampiran. Deskripsi pelaksanaan 

keempat tindakan adalah sebagai berikut. 

1) Tindakan 1: menulis paragraf deskripsi 

Pada tindakan 1, kompetensi dasar yang dicapai adalah menulis paragraf 

deskripsi. Sesuai dengan rancangan tindakan sebagai berikut. 

a) Siswa membaca contoh paragraf deskripsi telah  dibawa dari rumah. Tema 

paragraf deskripsi yang dibaca adalah indahnya kebersamaan. Siswa diberi 

kesempatan membaca selama 10 menit, setelah itu guru menjelaskan ciri-ciri 

paragraf deskripsi. 

b) Tahap berikutnya, siswa mencari ciri-ciri paragraf deskripsi pada wacana 

yang telah dibacanya secara berkelompok. Masing-masing kelompok 

mencatat hasil penemuannya. Hasil penemuannya didiskusikan di kelompok 

masing-masing. Dalam kelompok siswa menyamakan hasil temuannya   dan 

mendiskusikan kalau ada temuan yang berbeda.  

c) Setelah itu, siswa mengerjakan tahap berikutnya yaitu membuat paragraf 

deskripsi secara berkelompok dengan tema indahnya kebersamaan. Selama 

menulis, siswa diperbolehkan bertanya tentang hal-hal yang ada hubungannya 

dengan penulisan paragraf deskripsi. Siswa secara berkelompok diberi 

kesempatan untuk menulis selama 30 menit, lalu dipresentasikan. Ketika 

presentasi diperkenankan kelompok lain untuk memperbaiki draf karangan 

tersebut. Setelah diperbaiki karangan tersebut dipublikasikan. 
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d) Sebagai kegiatan penutup guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi atau 

perenungan mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Pada kegiatan 

ini guru menanyakan kesan dan pesan siswa. 

4.    Observasi 

 Pada tahap ini dilaksanakan observasi oleh kolaborator dan peneliti dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Kegiatan pada tahap ini adalah 

guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran, sejak pratindakan sampai pada 

akhir siklus II. 

1. Refleksi 

Hasil yang diperoleh dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis dalam 

tahap ini.  Dari hasil observasi, guru dapat merefleksi diri apakan keguatan yang 

telah dilakukan pada tahap ini dapat digunakan untuk merancang siklus 

berikutnya. 

F. Definisi Operasional 

1. Keterampilan Menulis  

Keterampilan menulis  adalah  adalah suatu kecakapan seseorang untuk 

mengungkapkan pikirannya ke dalam bahasa tulis secara baik, cermat, dan tepat. 

Agar memiliki keterampilan menulis yang baik seseorang harus memperhatikan 

banyak faktor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan tersebut adalah: isi yang 

dikemukakan bisa mendeskripsikan objek dengan jelas, organisasi isi sesuai 

gagasan pokok, keseluruhan susunan kalimat jelas, urutan logis dalam membentuk 

karangan deskripsi, tata bahasa, gaya pilihan struktur dan diksi, ejaan dan tanda 

baca. Instrumen ada di lampiran halaman 74. 
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2. Model CIRC 

Model CIRC  adalah salah satu jenis dari pembelajaran kooperatif untuk 

pembelajaran membaca dan menulis yang komprehensif yang diterapkan pada 

kelas 2-8. Aspek yang dinilai pada keterampilan proses berbasis CIRC adalah 

proses pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas IV Mas Mansur, kinerja 

peserta didik dalam mengerjakan tugas, keantusiasan siswa mengikuti 

pembelajaran, perhatian siswa terhadap penjelasan guru, dan suasana belajar 

mengajar di kelas. 

3. Karakter Toleransi 

Karakter toleransi dapat disimpulkan karakter yang menjunjung tinggi 

tenggang rasa antarsesama agama, suku, etnis, dan lain-lain demi 

keberlangsungan kehidupan yang harmonis dan rukun. 

Indikator karakter toleransi adalah memperlakukan orang lain dengan cara 

yang sama dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan, 

menghargai perbedaan yang ada tanpa melecehkan kelompok yang lain, 

memberikan kesempatan teman untuk berbeda pendapat, bersahabat dengan teman 

lain tanpa membedakan agama, suku,   dan etnis, serta mau menerima pendapat 

yang berbeda dari teman sekelas. Keterkaitan  karakter toleransi dengan  

penelitian ini adalah  mau menerima saran dari oreng lain,  tidak marah apabila 

pendapat saya tidak disetujuai oleh kelompok, mau mengingatkan teman untuk 

serius ketika belajar kelompok, mengucapkan terimakasih apabila dibantu teman, 

tidak mengganggu teman apabila teman sedang mengerjakan tugas, apabila teman 

ada masalah saya siap membantunya, mengambil giliran dan berbagi tugas. 
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G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, catatan lapangan,  

pengamatan,  dan dokumentasi foto. 

a. Tes Mengarang Deskripsi 

Tes  mengarang diskripsi digunakan untuk mengukur keterampilan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi. Tes digunakan untuk mendapatkan data 

tentang   keterampilan menulis deskripsi melalui model CIRC. Bentuk tes yang 

digunakan adalah tes menulis deskripsi  yang disajikan dalam lembar kerja siswa. 

b. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan digunakan untuk mendeskripsikan  kondisi yang terjadi 

pada  saat proses pembelajaran menulis deskripsi berlangsung. Segala aktivitas 

siswa dan guru ditulis  dalam catatan lapangan agar  

suatu saat peneliti tidak lupa. Catatan ini mulai dari pratindakan hingga tindakan 

dengan model CIRC pada siklus I dan siklus selanjutnya. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran menulis 

deskripsi, baik ketika pratindakan maupun ketika tindakan. Kegiatan pengamatan 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan catatan lapangan dan pedoman 

pengamatan yang difokuskan pada proses pembelajaran siswa.  

2. Instrumen Pengumpulan Data 
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Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes, catatan lapangan, 

pedoman pengamatan, dan foto dokumentasi. 

a. Tes menulis karangan deskripsi 

Tes menulis karangan deskripsi ini berupa tes membuat karangan deskripsi 

yang dikaitkan dengan karakter toleransi. Tes yang digunakan sebagai alat 

pengambilan data Instrumen ini berfungsi untuk mengukur keterampilan peserta 

didik dalam menulis karangan deskripsi. Indikator  penilaian tes menulis karangan 

deskripsi  yang digunakan mengacu dalam buku Nurgiyantoro (2016:480) yang 

telah dimodifikasi. 

Tabel 5. Kisi-kisi  Keterampilan Menulis 

Aspek Indikator No Item 

Produk Menulis -Isi 
-Organisasi 
-Penggunaan Bahasa 
-Kosa kata 
-Mekanik 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 

b. Pedoman Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mendeskripsikan segala aktivitas dan 

kondisi ketika proses pembelajaran menulis deskripsi berlangsung.  
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Tabel 6 : Kisi-kisi catatan lapangan  
N
O 

                     Aspek 
Pengamatan 

               Indikator 

       
1. 

Penerapan pendekatan proses 
berbasis CIRC untuk 
mengembangkan karakter 
toleransi dalam menulis 
diskripsi 

Bermusyawarah mengembangkan ide karangan 
secara kreatif, logis, dan tuntas 

  Mengorganisasikan detail unsur-unsur cerita 
Dengan gagasan dan urutan yang logis 

  Menggunakan kosakata dan pembentukan kata yang 
tepat 

  Menggunakan bahasa dan struktur kalimat yang tepat 

  Menggunakan aturan penulisan dan ejaan yang tepat 

  Mau menerima saran dari orang lain 

  Mau menerima teman siapa saja untuk masuk 
kelompok belajar 

  Tidak marah apabila pendapat saya tidak disetujui 
oleh kelompok 

  Mau mengingatkan teman untuk serius ketika belajar 
kelompok 

  Dapat menjadi pendengar yang baik  

ketika orang lain berpendapat 

  Bisa menyemangati teman saya yang sedang 
presentasi di depan kelas 

  Tidak mengganggu teman apabila teman sedang 
mengerjakan tugas 

  Apabila teman ada masalah selalu siap membantunya 

  Tidak pernah memotong pembicaraan ketika teman 
berbicara 
 

  Memberi kesempatan kepada teman lain untuk 
menjawab pertanyaan dari guru 

    

2. 

Hasil pembelajaran menulis 
deskripsi dengan pendekatan 
proses berbasis CIRC 

Isi, organisasi, penggunaan Bahasa,  kosa kata, 
mekanik 
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c. Pedoman Pengamatan Situasi Pembelajaran 

Pedoman pengamatan dikembangkan berdasarkan sikap peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran dan guru saat pembelajaran di dalam kelas. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan terhadap proses 

pembelajaran. Pedoman pengamatan ini digunakan  oleh dua observer pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Dalam lembar observasi  ini terdapat kriteria 

penilaian yaitu: kurang (K) dengan skor 1, cukup (c) dengan skor 2, baik (B) 

dengan skor 3,dan baik sekali (BS) dengan skor 4. 

Tabel 7. Format Pedoman Pengamatan Situasi Pembelajaran di Kelas 
No Aspek yang diamati 

 
 Sk

or 
  

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal     

 a. Penyampaian apersepsi guru untuk menjelaskan kepada siswa 
tentang penulisan karangan deskripsi berbasis CIRC dan karakter 
toleransi  

    

 b. Pemberian motivasi guru  kepada siswa masing-masing kelompok 
agar siswa menulis karangan deskripsi berbasis CIRC dan karakter 
toleransi 

    

 c. Penyampaian guru  tentang kompetensi yang akan dicapai     

 d. Penyampaian guru tentang  tujuan yang akan dicapai     

 e. Penguasaan kompetensi yang diajarkan     

 f. Penyamaian  kriteria penilaian keterampilan menulis deskripsi dan 
karakter toleransi oleh guru 

    

2. Kegiatan inti     

 a. Pembentukan kelompok  siswa yang  terdiri atas 4-5 anak     

 b. Penjelasan guru tentang karangan deskripsi dan karakter toleransi 
yang didengarkan oleh siswa 

    

 c. Penjelasan guru tentang kegiantan pembelajaran dengan langkah-
langkah  menulis deskripsi yang digunakan terpadu antara 
pendekatan proses dengan CIRC dan karakter toleransi yang 
didengarkan oleh siswa 

    

 d. Penentuan judul karangan deskripsi dengan tema Indahnya 
Kebersamaan. 

    

 e. Pembuatan draf kasar yang lebih menekankan isi daripada tata tulis.     

 f. Perevisian tulisan  siswa dengan berbagi tulisan kepada teman-
teman. 
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 g. Penyuntingan tulisan sendiri dan teman sekelas. 
h. Pemublikasian karangan deskripsi dengan mempresentasikan hasil 

tulisan mereka di depan kelas. 

    

3. Kegiatan akhir  
 

    

 a. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok     

 b.  Perefleksian  pembelajaran yang dilaksanakan siswa bersama guru.     

 c. Kemampuan guru dalam mengevaluasi     

d. Pedoman observasi pengembangan karakter 

Pedoman observasi pengembangan karakter digunakan untuk mengamati 

karakter toleransi. Kriteria penilaian dengan menggunakan pernyataan kualitatif 

yaitu: 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (baik) dan 4  (selalu). 

Tabel 8. Format Pedoman Pengamatan Pengembangan Karakter Toleransi 

No Indikator  

  1 2 3 4 

1 Penerimaan  saran dari orang lain     

2 Tidak marah apabila pendapat saya tidak disetujui oleh 

kelompok 

    

3 Mau mengingatkan teman untuk serius ketika belajar 

kelompok 

    

4 Mengucapkan terimakasih apabila dibantu oleh teman     

5 Tidak mengganggu teman apabila teman sedang 

mengerjakan tugas 

    

6 Persiapan membantu teman yang mendapat masalah     
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7 Pengambilan giliran dan berbagi tugas     

 

e.  Foto Dokumentasi 

   Foto dokumentasi diambil mulai dari awal pelaksanaan penelitian tindakan 

berlangsung hingga akhir kegiatan penelitian. Instrumen ini berguna untuk 

merekam secara visual peristiwa-peristiwa penting dalam pembelajaran di dalam 

kelas. 

H. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

 Guna mengetahui keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, terdapat 

beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut: 

a.  Siswa dikatakan sudah mencapai ketuntasan jika nilai yang diperoleh sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75 dengan rentang 1-100. 

Kelas dikatakan sudah mencapai ketuntasan jika banyaknya siswa yang telah 

mencapai KKM ≥ 75% dari keseluruhan siswa (Sumber: Acuan KKM SD 

Muhammadiyah Sapen 2017/2018, yang tersaji dalam lampiran 4). 

b. Telah terjadi perubahan dalam proses pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi dan karakter toleransi setelah menggunakan model CIRC yang 

dilihat dari data observasi pengamatan siswa ke arah perubahan yang positif. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Sugiyono (2009:335), analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
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pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan mambuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Sedangkan menurut Sanjaya (2006: 106), analisis data adalah suatu proses 

mengolah dan menginterpretasikan data dengan tujuan untuk menunjukkan 

berbagai informasi dengan tujuan dan fungsinya hingga memiliki makna atau arti 

yang  jelas sesuai tujuan penelitian. Hal tersebut didukung Cresswell (2015: 348). 

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fakta 

yang sesuai dengan data yang diperoleh untuk mengetahui keterampilan menulis 

dan karakter toleransi selama proses pembelajarann. Selain itu juga utuk 

mengetahui keaktifan siswa dalam proses belajar. 

1. Analisis Hasil Observasi (Pengamatan) 

Data yang diperoleh dari lembar observasi adalah data pengamatan 

terhadap pembelajaran keterampilan menulis dan karakter toleransi yang 

dilakukan guru dan data pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan menulis 

karangan deskripsi. 

Data observasi terhadap keterampilan menulis deskripsi dan karakter 

toleransi yang dilakukan guru dipaparkan dengan deskripsi kualitatif. Semua data 

skor yang diperoleh dari lembar observasi kegiatan guru dan siswa dijumlahkan 

sehingga diperoleh skor mentah (R), kemudian dianalisis menggunakan persentase 

dengan rumus dan kriteria penilaian sebagai berikut. 

NP = RSM x100 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 



 
 
 
 
 

79 
 

R= Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100= Bilangan tetap Purwanto, (2010:102) 

Berdasarkan rumus tersebut, dalam penelitian ini digunakan kriteria 

sebagai berikut: 

81-100 % = Baik sekali 

61-80%    = Baik 

41-60%   = Cukup 

21-40%  = Kurang 

≤ 21%    = Kurang sekali Arikunto, (2010:35) 

2. Analisis Keberhasilan Produk 

Keberhasilan produk diperoleh dari keberhasilan siswa dalam praktik 

menulis deskripsi melalui model CIRC. Hasil tes ini dianalisis secara kuantitatif. 

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan keterampilan menulis deskripsi 

siswa dilakukan dengan membandingkan hasil tes di akhir setiap siklus. 

Hasil yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai akhir tes keterampilan 

menulis deskripsi . Oleh sebab itu, hasil keterampilan menulis berupa skor, maka 

skor tersebut hasil dikonfermasikan dalam betuk nilai. Nilai diperoleh 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

X=∑xN 

Keterangan: 

X= rata-rata kelas (mean) 

∑x= jumlah nilai siswa 
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N=banyaknya siswa Arikunto, (2007: 284-285) 

 Jika persentase ≥ 75% dan mengalami peningkatan setiap siklusnya, maka 

model  CIRC dengan dengan pendekatan proses dapat meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi siswa. Untuk mengetahui presentasi kategori nilai siswa dicari 

dengan rumus sebagai berikut. 

P= fN x 100% 

Keterangan: 

P= angka persentase 

f= frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N=numer of classes (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

(Sudijono, 2010: 43). 

3. Analisis Hasil Dokumentasi 

Data gambar foto dari siklus satu ke siklus berikutnya dipaparkan dengan 

deskriptif kualilatif. Gambar foto digunakan untuk melengkapi hasil observasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


