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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas merupakan penelitian yang berbasis kelas, maka masalah-masalah yang diteliti 

dalam PTK adalah masalah yang muncul dalam kelas. PTK juga mengupayakan 

perbaikan kondisi pembelajaran dan menyelesaikan bermacam-macam permasalahan 

yang muncul dalam kelas. Penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran membaca puisi dengan teknik pemodelan 

melalui media audio visual.  

Penelitian dengan teknik pemodelan melalui media audio visual sebagai cara 

untuk meningkatkan kemampuan membaca puisi yang berbasis penelitian tindakan 

kelas. Dalam penelitian tindakan kelas ini, terdapat dua siklus yang harus dilakukan 

oleh peneliti yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II. Siklus I bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan membaca puisi. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk 

melaksanakan siklus II. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan membaca puisi setelah dilakukan perbaikan 

dalam kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada refleksi siklus I. Tiap siklus 

terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) tindakan; (3) observasi; 

dan (4) refleksi. Keempat tahap tersebut pengkajiannya dilakukan secara bertahap, 

dan sistematis yang diterapkan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 
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Keterangan: 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

S I : Siklus I 

S II : Siklus II 

Berdasarkan gambar di atas peneliti melaksanakan dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II.  

3.1.1 Prosedur Tindakan Siklus I 

Proses tindakan siklus I adalah sebagai berikut. 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada Pada tahap perencanaan ini dilakukan persiapan pembelajaran membaca 

puisi. Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah menyusun rencana 

pembelajaran, membuat dan menyiapkan instrumen penelitian. Instrumen tes berupa 

perangkat tes, yaitu soal dan pedoman penilaian. Instrumen nontes berupa observasi, 

jurnal, wawancara dan dokumentasi yang berupa foto.  
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3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang akan dilakukan secara garis besar adalah pembelajaran 

membaca puisi dengan media audiovisual. Pada tahap ini, dilakukan tiga tahap proses 

belajar mengajar, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tindakan ini dilakukan tiga 

kali pertemuan, melalui beberapa tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. 

Pada pertemuan pertama, peneliti menggunakan tiga tahap, yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.  Pada tahap pendahuluan, siswa 

dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran. Siswa menerima penjelasan tentang 

tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran membaca puisi. 

Kegiatan inti, siswa dan guru bertanya jawab tentang puisi yang sudah pernah 

dibaca siswa. Siswa memperhatikan contoh petunjuk cara menyembuhkan pilek yang 

sudah disiapkan oleh  peneliti di depan kelas. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai media audiovisual yang akan digunakan oleh siswa untuk membaca 

puisi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan satu kelompok terdiri atas 4 

siswa. Siswa mendapat tugas dari guru untuk membaca puisi dengan menggunakan 

media audiovisual yang sudah dipersiapkan oleh guru.  
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Pada tahap penutup, siswa dan guru melakukan refleksi seluruh kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Pada pertemuan kedua ini, sama halnya dengan pertemuan pertama, guru 

menggunakan tiga tahap yaitu, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada tahap 

pendahuluan, siswa  dikondisikan agar siap melaksanakan proses pembelajaran pada 

hari itu. Siswa dan guru membahas membaca puisi yang sesuai pada pertemuan 

pertama. 

Kegiatan inti, siswa mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

siswa setelah melaksanakan tugas membaca puisi pada pertemuan yang pertama. 

Siswa dan guru menyimpulkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada saat 

membaca puisi. Secara individu siswa diberi tugas oleh guru untuk membaca puisi 

dengan menggunakan media audiovisual. Beberapa siswa membaca puisi di depan 

kelas. 

Kegiatan akhir, siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses 

pembelajaran pada hari itu. Siswa mendapat tugas untuk berlatih membaca puisi 

dengan memperhatikan ketentuan dalam membaca puisi. 

Pertemuan ketiga, guru menggunakan tiga tahap, yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada tahap pendahuluan, Siswa 

dikondisikan agar siap menerima pembelajaran hari itu, yaitu membaca puisi. Pada 

kegiatan inti, siswa dan guru bertanya jawab tentang kesulitan-kesulitan yang masih 

dihadapi siswa ketika membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Siswa 

mendapat tugas dari guru untuk membaca puisi dengan menggunakan media 
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audiovisual. Langkah-langkahnya yaitu: (1) guru mempersiapkan media audiovisual 

beserta perlengkapannya; (2) siswa memperhatikan penjelasan penggunaan media 

audiovisual; (3) siswa memperhatikan contoh pembacaan puisi dari guru; (4) siswa 

secara individu membaca puisi di depan kelas sesuai dengan tema yang sudah 

ditentukan oleh guru. 

Kegiatan akhir, siswa dan guru merefleksi pembelajaran membaca puisi 

mengenai pembelajaran membaca puisi yang sudah dilaksanakan. Kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa, dijelaskan dan diarahkan agar tidak dilakukan lagi 

pada pembelajaran berikutnya. 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi adalah mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa selama 

penelitian berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi secara langsung, 

wawancara, dan menggunakan jurnal. Observasi dilakukan peneliti dengan bantuan 

guru dan mahasiswa. Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui lembar 

observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengambil data 

penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Data-data yang diperoleh 

melalui beberapa cara, yaitu (1) tes untuk mengetahui kompetensi membaca puisi, (2) 

observasi untuk mengetahui keaktifan siswa selama pembelajaran membaca puisi, (3) 
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peneliti membagikan lembar jurnal siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan 

pesan siswa terhadap materi, proses pembelajaran, dan media yang digunakan peneliti 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat memperbaiki tindakan pada siklus 

berikutnya, (4) wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran membaca puisi. Wawancara dilakukan diluar jam pelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sikap positif dan negatif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran membaca puisi, (5) dokumentasi foto yang digunakan berupa foto 

digital. Dokumentasi foto ini digunakan sebagai laporan berupa gambar aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran membaca puisi menggunakan media 

audiovisual. 

3.1.1.4 Refleksi 

 

Setelah pelaksanaan tindakan, selanjutnya peneliti melakukan refleksi. 

Analisis refleksi terhadap hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, hasil jurnal, 

hasil dokumentasi foto. Hasil refleksi ini digunakan untuk menemukan keunggulan 

dan kelemahan pembelajaran membaca puisi, peneliti dapat melakukan revisi 

terhadap rencana selanjutnya atau rencana awal siklus II. Refleksi pada siklus I 

digunakan untuk mengubah strategi dan sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus 

II. 

Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan oleh mereka 

telah memahami materi yang telah disampaikan guru tentang membaca puisi dengan 

menggunakan media audio visual. Hal ini disebabkan siswa sudah memperhatikan 
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aspek yang harus diperhatikan dalam mambaca puisi, sehingga mereka dapat 

memaksimalkan kemampuan mereka. 

 Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar disebabkan oleh 

ketidaksukaan siswa terhadap kegiatan membaca, sehingga mereka cenderung 

menyepelekan pembelajaran yang mengakibatkan mereka kurang memahami materi 

tersebut. Siswa belum memperhatikan aspek penilaian sehingga mereka belum 

mengerti aspek penilaian yang memiliki skor tertinggi. 

 Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan oleh mereka 

telah memahami materi yang telah disampaikan guru tentang kriteria dalam membaca 

puisi. Pada siklus I ini guru hanya memberi materi tantang materi membaca puisi 

secara singkat. Oleh karena itu, pada pembelajaran siklus II guru harus memberikan 

penjelasan yang lebih detail menenai kriteria membaca puisi. Guru memberitahu 

pembelajaran siklus I mengenai hasil menulis puisi dengan menggunakan media 

audio visual serta kesalahan yang sering dilakukan siswa sekaligus memberi 

perbaikan pada kesalahan tersebut. 

 Selain hasil tes yang masih rendah, perilaku belajar yang dilakukan siswa 

salama proses pembelajaran membaca puisi dengan media audiovisual masih belum 

memuaskan. Ada beberapa siswa yang masih ramai, bercanda, dan kurang serius. 

Pada pembelajaran siklus I masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa juga masih kesulitan dalam membaca puisi 

dengan menggunakan media audiovisual. 
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 Untuk mengatasi kekurangan tersebut guru memberi motivasi bahwa semua 

siswa mampu membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual dengan baik 

dan benar asal mereka dapat serius dan konsentrasi dengan sungguh-sungguh dalam 

membaca puisi. Oleh karena itu, pada siklus II sebaiknya guru membahas kesalahan-

kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam membaca puisi sehingga siswa tidak 

mengulangi kesalahan yang sama pada siklus II. 

 Pada siklus I masih ada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan belajar 

dan perilaku negatif pada siswa juga masih banyak dilakukan oleh siswa. 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

  Setelah melakukan refleksi pada siklus I, pada siklus II ini dilakukan 

perbaikan rencana dan tindakan yang telah terlaksana. Proses penelitian tindakan 

kelas dalam siklus II dapat diuraikan sebagai berikut 

3.1.2.1 Revisi Perencanaan 

  Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dan perencanaan pada siklus I. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam tahap perencanaan siklus II adalah (1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran keterampilan membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual, 

(2) menyiapkan lembar observasi, pedoman wawancara, lembar jurnal, dokumentasi 

foto, untuk memperoleh data nontes siklus II, (3) menyiapkan peralatan 

pembelajaran. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada pertemuan pertama siklus ini adalah 

perbaikan-perbaikan tindakan pada siklus I. Pada tahap ini peneliti menjelaskan 

kembali materi tentang membaca puisi dan membahas kesalahan-kesalahan pada 

latihan membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Pada siklus II ini 

lebih dititikberatkan pada membaca puisi dan kesulitan siswa dalam membaca puisi. 

Guru mengulas kembali tentang hasil membaca puisi yang telah diadakan pada setiap 

pertemuan di siklus II. Siswa diberikan arahan dan bimbingan agar dalam 

pelaksanaan kegiatan membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual pada 

siklus II menjadi lebih baik dan siswa tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan 

pada siklus I. Siswa diberikan arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan 

kegiatan membaca puisi dengan media audiovisual pada siklus II menjadi lebih baik 

dan siswa tidak mengulagi kesalahan yang dilakukan pada siklus I. Guru menegaskan 

kembali tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan 

bersungguh-sungguh dalam membaca puisi. 

3.1.2.3 Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan observasi 

pada siklus I, yaitu untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan perbaikan tindakan 

pada siklus II. Kekurangan-kekurangan pada siklus I, dapat diatasi atau tidak pada 

siklus II, dan hasil tes sudah memenuhi nilai target yang ditentukan atau belum. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membaca puisi siswa kelas V. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD 5 Bulungcangkring Jekulo Kudus. Adapun kelas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas V. Alasan penentuan subjek 

penelitian ini adalah didasarkan pada hasil wawancara dengan guru bidang studi 

bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa kemampuan membaca puisi siswa kelas V  

SD 5 Bulungcangkring Kabupaten Jekulo Kudus belum mencapai hasil yang 

memuaskan. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesiapan mental maupun 

nonmental. Ketidaksiapan mental itu dapat terlihat dari adanya sikap yang kurang 

percaya diri, kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran dan sering ramai sendiri 

di kelas, terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ketidaksiapan yang 

berbentuk nonmental adalah kurangnya penguasaan materi, tidak adanya respons 

yang komunikatif  saat proses pembelajaran berlangsung. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan 

membaca puisi dan variabel penggunaan media audiovisual. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Membaca puisi 

 Variabel keterampilan membaca puisi merupakan keterampilan membaca puisi, 

keterampilan membaca puisi, yaitu kesesuaian membacakan puisi dengan intonasi 

yang tepat. Target yang diharapkan dalam keterampilan membaca puisi adalah siswa 

mampu membaca puisi dengan intonasi yang sesuai. 
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3.3.2 Variabel Penggunaan Media dengan menggunakan Media Audiovisual 

 Dalam pembelajaran membaca puisi ini guru menghadirkan model atau 

contoh dan dengan menggunakan media audiovisual. Pembelajaran ini bertujuan 

untuk menggali kreatifitas siswa dalam berpikir dan melafalkan puisi dengan intonasi 

yang tepat. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran membaca puisi 

adalah suatu sarana atau media yang sesuai untuk model membaca puisi, karena 

melalui media audiovisual siswa mendapatkan informasi pembacaan puisi yang 

sesuai. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu instrumen 

tes dan instrumen nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam 

membaca puisi. Pelaksanaan instrumen dan alat bantu berupa kriteria atau pedoman 

penilaian. Kriteria penilaian membaca puisi meliputi (1) aspek kejelasan pelafalan, 

(2) aspek kejelasan tekanan, (3) aspek kejelasan intonasi, (4) aspek kejelasan 

penghayatan, (5) aspek kejelasan ekspresi. 

 

 

 

 

 



45 
 

Tabel 1 Rambu-rambu Penilaian Membaca Puisi 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Maksimal 

1. Kejelasan pelafalan 20 

2. Kejelasan tekanan 20 

3. Kejelasan intonasi 20 

4. Penghayatan 20 

5. Ketepatan ekspresi 20 

Jumlah 100 

 

Puisi yang telah dibaca siswa dianalisis dan nilai akhir pembacaan puisi 

digabungkan untuk mendapatkan nilai rata-rata membaca puisi siswa. Adapun kriteria 

penilaian membaca puisi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Pada tabel berikut dapat dilihat aspek, skor, kategori, dan kriteria penilaian. 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Membaca Puisi 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Skor Kategori Kriteria 

1. Kejelasan 

Pelafalan 

16-20 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup Baik 

 

Kurang 

Pelafalan setiap kata sangat jelas. 

Pelafalan setiap kata jelas namun ada 

1-2 kata yang kurang jelas. 

Pelafalan setiap kata cukup jelas 

namun ada 3-5 kata yang kurang jelas. 

Pelafalan setiap kata cukup jelas 

namun lebih dari 6 kata yang kurang 

jelas.  
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2. Kejelasan 

tekanan 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang 

Tekanan sangat tepat di setiap kata. 

Tekanan kurang tepat pada 1-2 kata. 

Tekanan kurang tepat pada 3-5 kata. 

Tekanan kurang tepat pada lebih dar 6 

kata. 

3. Kejelasan 

Intonasi 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Intonasi sudah tepat dan jelas. 

Intonasi kurang tepat pada 1-2 kata. 

Intonasi kurang tepat pada 3-4 kata. 

Intonasi kurang tepat lebih dari 6 kata. 

4. Kejelasan 

Intonasi 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

penghayatan sangat tepat. 

1-2 gerakan tidak sesuai dengan kata. 

3-5 gerakan tidak sesuai dengan kata. 

Tidak ada penghayatan dan gerakan 

tubuh. 

5. Ketepatan 

ekspresi  

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Ekspresi wajah sangat tepat dengan isi 

puisi. 

1-2 ekspresi wajah tidak sesuai dengan 

kata pada puisi. 

 

3-4 ekspresi wajah tidak sesuai dengan 

kata pada puisi. 

Tidak menggunakan ekspresi wajah.  
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Tabel 3 Penilaian Keterampilan Membaca Puisi 

 

 No. Kategori Rentang Skor 

1. Sangat Baik 85-100 

2. Baik 70-84 

3. Cukup 55-69 

4. Kurang 0-54 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman jurnal, pedoman dokumentasi foto. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Observasi ini digunakan untuk mengamati sikap siswa selama pembelajaran 

membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Subjek sasaran yang 

diamati dalam observasi adalah perilaku yang muncul saat pembelajaran berlangsung 

pada siklus I dan siklus II. Tingkah laku difokus kan pada aspek positif dan aspek 

negatif siswa. Sikap positif siswa antara lain (1) siswa memperhatikan pelajaran 

dengan sungguh-sungguh, (2) siswa memperhatikan penjelasan mengenai media 

audiovisual dengan sungguh-sungguh, (3) siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-

sungguh, (4) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama proses 

pembelajaran, (5) siswa tidak menggangu teman pada saat pembelajaran berlangsung. 

Sikap negatif siswa antara lain (1) siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, (2) 
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siswa enggan memperhatikan media audiovisual dalam proses pembelajaran, (3) 

siswa meremehkan tugas membaca puisi yang diberikan guru, (4) siswa enggan 

bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung, (5) siswa 

menggangu teman pada saat pembelajaran berlangsung. 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data penyebab kesulitan dan hambatan 

dalam pembelajaran membaca puisi. Wawancara dilakukan pada 3 orang siswa. 

Wawancara dilaksanakan peneliti setelah pembelajaran menulis petunjuk dan 10 

menit sebelum waktu ganti pelajaran. Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam 

pelaksanaan wawancara yaitu (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi 

daftar pertanyaan yang akan diajukan pada siswa, (2) menentukan siswa yang nilai 

tesnya baik, cukup, dan kurang, untuk kemudian diajak wawancara, (3) merekam dan 

mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. 

3.4.2.3 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang dimiliki oleh peneliti dan siswa. Jurnal 

digunakan untuk mencatat respon tertulis terhadap pengalaman yang dimiliki oleh 

subjek penelitian selama pelaksanaan tindakan dan untuk mengungkap kesulitan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media 

audiovisual. 
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3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

Dokumentasi  foto diambil pada saat pembelajaran berlangsung sebagai bukti 

keefektifan siswa. Bukti ini menyimpan gambar berbagai perilaku siswa dan peneliti 

secara visual selama proses pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan 

media audiovisual. Peneliti dalam proses pengambilan gambar dibantu oleh rekan 

peneliti. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembelajaran membaca puisi 

meliputi dua teknik, yaiti teknik tes dan teknik nontes. 

3.5.1 Teknik Tes 

  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes awal dan tes akhir. Tes 

awal dilakukan sekali pada siklus I untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 

tentang petunjuk dan sampai di mana keterampilan mereka dalam menulis petunjuk. 

Setelah itu, pada siklus II diadakan tes akhir yang dilakukan dengan memberikan 

tugas individu. Tes untuk mengetahui kemampuan siswa menulis petunjuk dengan 

memperhatikan (1) aspek kejelasan pelafalan, (2) aspek kejelasan tekanan, (3) aspek 

kejelasan intonasi, (4) aspek kejelasan penghayatan, (5) aspek kejelasan ekspresi. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dilakukan untuk memperoleh data yang menunjukkan respon 

siswa dan keadaan kelas yang terjadi selama proses pembelajaran siklus I dan siklus 

II. Teknik nontes dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, jurnal, 

dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Observasi  

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perilaku siswa selama 

proses pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media audio visual 

berlangsung. Perilaku-perilaku tersebut misalnya, ada siswa yang berperilaku positif 

dan ada pula siswa yang berperilaku negatif. Observasi dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

3.5.2.2 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data penyebab kesulitan dan 

hambatan dalam pembelajaran membaca puisi. Wawancara dilakukan pada 3 orang 

siswa. Wawancara dilaksanakan peneliti setelah pembelajaran membaca puisi dan 10 

menit sebelum waktu ganti pelajaran. Cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan 

wawancara yaitu (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan 

yang akan diajukan pada siswa, (2) menentukan siswa yang nilai tesnya baik, cukup, 

dan kurang, untuk kemudian diajak wawancara, (3) merekam dan mencatat hasil 

wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. 
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3.5.2.3 Jurnal 

Teknik jurnal dalam penelitian ini ada dua, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. 

Untuk jurnal siswa, siswa diminta untuk memberi tanggapan, kesan, kritikan, 

terhadap pembelajaran keterampilan menulis petunjuk dengan menggunakan media 

audiovisual, yaitu cara peneliti menyampaikan materi, dan media yang digunakan. 

Jurnal guru berisi catatan-catatan mengenai perilaku siswa, respons siswa, keaktivan 

siswa pada saat pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media 

audiovisual pada saat proses pembelajaran. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

nontes yang berupa gambar (foto) yang diambil oleh peneliti pada saat proses 

pembelajaran siklus I ataupun siklus II berlangsung. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sebanyak dua kali, 

yaitu pada akhir siklus I, dan akhir siklus II. Adapun langkah penghitungannya 

adalah dengan menghitung skor komulatif dari seluruh aspek, menghitung skor 

rata-rata, menghitung nilai, menghitung persentase dengan rumus sebagai berikut. 
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SP = %100x
R

SK
 

Keterangan: 

SP : Skor Persentase 

SK : Skor Kumulatif 

R : Jumlah Responden 

Hasil penghitungan siswa dari masing-masing tes ini kemudian dibandingkan, 

yaitu antara siklus I dan silkus II. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai 

persentase peningkatan kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan media audiovisual. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif ini diperoleh dari data nontes, pedoman observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dokumentasi foto. Data observasi atau pengamatan dan jurnal 

kegiatan siswa dianalisis dengan cara mendeskripsikan hasil pengamatan dan uraian 

dari jurnal kegiatan siswa yang kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek 

yang diteliti. Data observasi, dan jurnal digunakan untuk memilih siswa yang 

mengalami kesulitan untuk dijadikan responden dalam wawancara. Data wawancara 

berfungsi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa sehingga dengan melakukan 

pendekatan melalui wawancara siswa akan lebih berani mengungkapkan 

permasalahannya mengenai kemampuan membaca puisi. Data wawancara dianalisis 

dengan cara mendengarkan walkman lagi. Data jurnal dianalisis dengan cara 

membahas seluruh jurnal siswa dan guru. Dengan cara seperti itu, guru akan lebih 



53 
 

mengetahui kesulitan siswa sehingga dapat mencari jalan terbaik untuk mengatasinya 

dalam upaya meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa.  

Sementara itu, data yang berupa foto digunakan sebagai bukti otentik proses 

pembelajaran. Data ini dapat memberikan gambaran yang jelas akan penerapan 

pembelajaran membaca puisi dengan media audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


