
49 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Ebbut dalam Wiriatmadja 

mengatakan: Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah sajian sistimatika dari 

upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan 

melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut (2005: 12). Pada dasarnya, desain 

penelitian tindakan kelas melibatkan beberapa siklus, yang pada setiap siklusnya 

terdiri atas fase perencanaan, implementasi tindakan, observasi/evaluasi, dan 

refleksi. Siklus-siklus tersebut dilukiskan seperti pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Penelitian Tindakan Kelas.Sumber: Arikunto (2001). 
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Penelitian ini diimplementasikan dalam bentuk siklus yang setiap siklus memiliki 

langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Perencanaan mencakup langkah-langkah sebagai berikut: (i) persiapan 

pembelajaran, berupa pembuatan satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran, 

pemilihan sumber belajar yang akan digunakan sebagai materi; (ii) pengadaan 

media seperti working sheet dan video recorder,  dan (iii) pengadaan instrumen 

observasi, seperti jurnal penelitian dan pedoman wawancara.  

 

Pelaksanaan tindakan dilakukan berupa pertemuan di kelas. Yang bertindak 

sebagai implementer adalah pengajar-peneliti. Tindakan dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah direncanakan, seperti tercantum pada Satuan dan 

Rencana Pembelajaran. 

 

Refleksi dilakukan dalam rangka mengkaji kelemahan dan kekurangan dalam 

pelaksanaan pembelajaran untuk dicarikan jalan keluarnya. Dalam refleksi dikaji 

kelemahan dan kekurangan dalam empat aspek yaitu desain pembelajaran, sistem 

evaluasi, efektifitas pembelajaran, dan hasil-hasil pembelajaran. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gedongtataan Pesawaran Lampung 

pada Tahun Pelajaran 2011-2012. Subjek penelitian adalah siswa kelas unggulan 

X b yang berjumlah 32 orang. Pengambilan siswa kelas X b dilakukan karena di 

SMA N Gedongtataan terdapat 3 kelas unggulan dari 6 kelas pada kelas X. Kelas 
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X b adalah kelas unggulan terbaik kedua di bawah Kelas X a sehingga diharapkan 

hasil penelitian tidak dipengaruhi semata-mata oleh keunggulan siswa. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari minggu ke 1 yaitu dimulai tanggal 6 

Pebruari sampai dengan 13 Februari 2012. 

 

3.3 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah difokuskan aspek proses, 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sistem evaluasi, dan 

prestasi belajar siswa. Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

a. Indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Penyusunan RPP dengan menggunakan metode komunikatif berbasis Teknik 

4/3/2 pada pembelajaran Bahasa Inggris dinilai dengan menggunakan Alat 

Penilaian Kinerja Guru (APKG1). Penilaian RPP dianggap berhasil jika ada 

peningkatan nilai RPP pada setiap siklus dan siklus dihentikan jika telah mencapai 

nilai rata-rata 4 (kategori baik) dengan presentase 75 % atau lebih. Kriteria ini 

berdasarkan hasil observasi yang menggunakan format yang sudah tersedia.  

b. Indikator Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses Pelaksanaan Pembelajaran dikatakan berhasil jika semua aspek dalam 

aktifitas pembelajaran telah mencapai minimal 80%. Siklus dihentikan jika jumlah 

siswa yang aktif mencapai 80%. Kriteria ini juga didasarkan terhadap observasi 

yang dilakukan dengan menggunakan format yang tersedia. 
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c. Sistem Evaluasi 

Test kemampuan berbicara siswa digunakan untuk mengukur kemampuan 

berbicara siswa dengan menggunakan interrater reliability, yaitu menguji 

kemampuan siswa melalui tim ahli menggunakan kriteria kemampuan berbicara 

yang diusulkan Heaton (1983:28) mencakup empat kriteria yaitu: pronunciation, 

vucabulary, fluency, dan comprehensibility. Siklus diakhiri apabila rater telah 

mencapai kesepakatan penilaian. 

d. Keterampilan berbicara Bahasa Inggris 

Keterampilan berbicara bahasa inggris siswa dinyataakan berhasil jika siswa yang 

mampu belajaranya mengalami peningkatan pada setiap siklus. Siklus dihentikan 

jika siswa yang mampu mencapai 75% 

3.4 Rencana Penelitian Tindakan Kelas 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Penelitian ini 

berbasis kolaboratif, sehingga dalam Bahasa Inggris pelaksanaannya penelitian 

dilakukan melalui kerjasama dengan guru bidang studi yang selalu berupaya 

untuk memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur yang efektif, 

sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang dengan refisi untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa 

inggris. 

Peneliti berperan sebagai guru untuk melakukan tindakan pembelajaran sesuai 

perencanaan tindakan yang dibuat. Peneliti selalu bekerjasam dengan guru bidang 

studi Bahasa Inggris melalui : 
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1. Dialog awal 

Dialog awal dilakukan dengan mengadakan pertemuan peneliti dengan guru 

bidang studi Bahasa Inggris yang bermaksud mendiskusikan maksud dan tujuan 

penelitian sehingga peneliti yang akan melakukan perencanaan tindakan. 

2. Perencanaan tindakan 

a. Setelah ditemukan permasalahan, maka peneliti bersama guru melaksanakan 

tindakan yang akan dilakukan, meliputi model pembelajaran yang akan 

digunakan, waktu dan hari pelaksanaan. 

b. Membuat kesepakatan bersama guru bidang studi Bahasa Inggris untuk 

menetapkan materi yang akan diajarkan 

c. Merancang Program pembelajaran berupa silabus, rencana pembelajaran, 

angket untuk mengukur motivasi siswa. 

d. Sebelum pelaksanaan tindakan peneliti dan guru berlatih bersama untuk 

menyamakan persepsi mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

3. Pelaksanaan tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti bersama guru melakukan pembelajaran 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Suatu perencanaan bersifat 

fleksibel dan siap dilakukan perubahan sesuai dengan apa yang terjadi dalam 

proses pelaksanaan dilapangan. 

4. Obsevasi dan Monitoring 

Obsevasi dan monitoring dilakukan bersama ketika pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan ini tidak dilakukan oleh peneliti sendiri yang bertindak sebagai guru 

tetapi bekerjasama dengan guru bidang studi Bahasa Inggris 
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5. Perenungan (refleksi)  

Proses refleksi memegang peran yang sangat penting dalam menentukan suatu 

keberhasilan penelitian tindakan kelas karena dengan adanya suatu refleksi yang 

tajam dan terpecaya akan didapatkan suatu masukan yang sanagat berharga dan 

akurat bagi penentuan langkah tindakan selanjutnya. Data yang diperoleh dari 

hasil observasi, selanjutnya didiskusiakan antara guru bidang studi untuk 

mengetahui : 

a. Apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana 

b. Kemajuan apa yang dicapai siswa, terutama dalam hal peningkatan prestasi 

belajar siswa 

Jika setelah refleksi terdapat masalah, dilakukan tindakan lanjutan, yang meliputi: 

perencanaan. Tindakan dan observasi, sehingga masalah tersebut dapat teratasi 

dan tercapainya hasil yang optimal. 

3.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran teknik 4/3/2 adalah suatu rencana pembelajaran 

yang dirancang dengan cara meminta siswa untuk memainkan suatu peran 

tertentu, sehingga siswa mampu berbicara dan bertindak seperti peran yang 

dimainkannya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran teknik 4/3/2 adalah kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksankan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu 

memainkan suatu peran atau perilaku orang yang diperankan, dengan tujuan 

untuk  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  dalam  menumbuhkan  
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3. kesadaran, sikap positif, meminimalkan rasa takut berbuat salah atau malu, 

dan mampu memahami dan menghayati berbagai masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Sistem evaluasi pembelajaran teknik 4/3/2 adalah suatu cara yang digunakan 

kelayakan alat ukur. 

5. Keterampilan berbahasa inggris pada siswa adalah bentuk perilaku seseorang 

dalam mewujudkan buah pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran atau 

bunyi bahasa yang bermakna (Bertrand, 2000).  

3.6  Definisi Operasional 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran Teknik 4/3/2 

Perencanaan pembelajaran teknik 4/3/2 dalam penelitian ini dituangkan ke 

dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan tema atau 

topik yang disampaikan pada setiap siklus. RPP yang disusun meliputi 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, 

skenario pembelajaran, referansi dan instrumen. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Teknik 4/3/2 

Pelaksanaan pembelajaran teknik 4/3/2 dalam penelitian ini secara terperinci 

adalah sebagai berikut: 

a. Tahap observasi awal 

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan awal terhadap situasi 

kelas dalam konteks situasi sekolah secara umum tentang masalah yang 

ada, kemudian bersama kolaborator peneliti melakukan pengamatan 
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terhadap proses pembelajaran bahasa inggris di kelas, dengan perhatian 

difokuskan pada perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hasil pengamatan dijadikan dasar penyusunan RPP. 

 

Langkah-langkah pada kegiatan observasi awal dapat disajikan pada tabel 

berikut ini, sedangkan untuk langkah selanjutnya akan dibuat berdasarkan 

refleksi pada observasi awal. Kegiatan observasi awal disajikan dalam 

tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Kegiatan Observasi Awal 

Kegiatan Keterangan 

Observasi awal a. Mencari tahu kebiasaan siswa dalam belajar 

bahasa Inggris, serta metode pembelajaran yang 

bagaimana yang disukai oleh siswa. 

b. Mengadakan pengamatan langsung di dalam kelas 

mengaenai bagaimana pembelajaran dilakukan. 

Refleksi awal Kelas bahasa Inggris sangat pasif. Hanya sebagian 

kecil siswa yang tertarik untuk belajar berkomunikasi 

dalam bahas Inggris. Bersama kolaborator 

mendiskusikan temuan yang didapat. Yaitu 

bagaimana caranya mendorong siswa untuk aktif 

belajar berkomunikasi dalam bahasa inggris. 

 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa melalui model teknik 4/3/2. Indikator peningkatannya dalam bentuk 

keaktifan siswa yang tercermin dalam meningkatnya jumlah siswa yang 

memproduksi bahasa dengan lancar dan benar. Serta hasil tes keterampilan 

berbicara setela diterapkannya teknik 4/3/2. 
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3. Sistem Evaluasi Pembelajaran 4/3/2 

 

Dilaksankan dengan uji validasi dan reliabilitas atau alat ukur kemampuan 

berbicara, di mana hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur dalam kategori 

tinggi.  

4. Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris Setelah Dilaksanakan Dengan 

Teknik Pembelajaran 4/3/2 

 

Keterampilan berbicara bahasa Inggris setelah dilaksanakan model 

pembelajaran teknik 4/3/2 dalam penelitian ini diketahui dari empat aspek 

yaitu pelafalan (pronunciation), kefasihan (fluency), pemahaman 

(coprehension), dan kosakata (vacobulary). 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

a. Lembar observasi keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Inggris 

Lembar observasi keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Inggris digunakan 

untuk mencatat hasil speaking tes terhadap kemampuan siswa dalam berbicara 

yang terdiri dari unsur-unsur bahasa yaitu vocabulary, pronunciation, accuracy, 

dan fluency. Lembar observasi hasil speaking test, digunakan untuk mengetahui 

kemampuan berbicara siswa setalah diterapkan 4/3/2. Penilaian test speaking ini 

dilaksanakan oleh dua orang penilai yaitu peneliti dan guru kolaborator. Hal ini 

dilakukan agar penilaian speaking dapat objektif. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa pada saat proses pembelajaran menggunakan Teknik 

4/3/2. Pengamatan yaitu suatu kegiatan mengamati jalannya proses pelaksanaan 
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tindakan. Peneliti melakukan observasi terhadap dampak tindakan terutama 

perubahan dinamika aktifitas belajar siswa. Pengamatan ini dilakukan peneliti 

bersama-sama kolaborator pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas 

dengan materi kegiatan pemilihan topik pembicaraan, penyusunan rencana 

pembicaraan, pembagian tugas pembicara dan pendengar, berbicara empat menit, 

tiga menit,dan dua menit, serta pergantian peran dalam pembicaraan. 

Berikut adalah tabel penilaian keterampilan berbicara siswa: 

 

Tabel 3.2 Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa 

 

Aspect of Language Score 

Comprehensibility 5   4   3   2   1 

Fluency 5   4   3   2   1 

Pronunciation 5   4   3   2   1 

Vocabulary 5   4   3   2   1 

 

Kriteria Penilaian Kemampuan Berbicara 

 

Comprehension 

 

5 Siswa mampu menanggapi semua pertanyaan dan instruksi dengan 

memberikan jawaban yang relevan. 

4 Siswa mampu menanggapi semua pertanyaan dan instruksi dengan 

memberikan jawaban yang relevan, tetapi masih membutuhkan satu atau 

dua kali pengulangan. 

3 Siswa mampu menanggapi semua pertanyaan dan instruksi dengan 

memberikan jawaban yang relevan, tetapi sering membutuhkan 

pengulangan 

2 Siswa sulit untuk memahami pertanyaan yang diberikan meski telah 

dilakukan beberapa kali pengulangan 

1 Siswa sama sekali tidak mengerti pertanyaan dan instruksi yang 

diberikan dalam bahasa inggris. 
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Fluency  

 

5 Siswa mampu menjawab pertanyaan dan melakukan dialog secara alami. 

4 Siswa mampu menjawab pertanyaan dan melakukan dialog dengan sedikit 

keraguan. 

3 Siswa mampu menjawab pertanyaan dan melakukan dialog, tetapi keragu-

raguan sering muncul 

2 Siswa menjawab pertanyaan dan melakukan dialog, tetapi keragu-raguan 

sering muncul bahkan berhenti. 

1 Siswa menjawab pertanyaan dan melakukan dialog dengan banyak 

kesalahan kalimat dan terlalu banyak berhenti. 

 

 

Pronunciation 

 

5 Siswa tidak membuat kesalahan dalam pelafalan, intonasi, dan penekanan. 

4 Siswa membuat sedikit kesalahan dalam pelafalan, intonasi, dan 

penekanan. 

3 Siswa membuat banyak kesalahan dalam pelafalan, intonasi, dan 

penekanan. 

2 Siswa membuat banyak kesalahan bahkan hamper keseluruhan dalam 

pelafalan, intonasi, dan penekanan. 

1 Siswa benar-benar tidak dapat mengucapkan pelafalan kata/kalimat dalam 

bahasa Inggris dengan benar. 

 

 

Vocabulary 

 

5 Siswa membuat kesalahan kecil dalam menggunakan kata atau ekspresi 

yang telah dipelajari. 

4 Siswa membuat sedikit kesalahan dalam menggunkan kata atau ekspresi 

yang telah dipelajari. 

3 Siswa membuat beberapa kesalahan dalam menggunkan kata atau 

ekspresi yang telah dipelajari. 

2 Siswa membuat banyak kesalahan dalam menggunakan kata atau ekspresi 

yang telah dipelajari.  

1 Siswa membuat kesalahan yang tidak terhitung dalam menggunakan kata 

dan ekspresi yang telah dipelajari. 

 

 

b. Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

 

Untuk mengukur keterampilan berbicara dilakukan test, yaitu dengan meminta 

siswa berbicara secara berpasangan dengan topik yang telah ditentukan 

sebelumnya. Misalnya talking about personal identity, talking about family and 
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job, talking about hobbies, talking about TV program, dsb. Hasil pembicaraan 

siswa kemudian direkam dan dievaluasi. Untuk memperoleh validitas dan 

reliabilitas penilaian dilakukan dengan cara interrater reliability, yaitu dua orang 

memberikan penilaian terhadap keterampilan berbicara siswa dengan 

menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Kriteria penilaian keterampilan 

berbicara adalah menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang digunakan 

untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses diterapkannya 4/3/2. Lembar 

observasi aktivitas siswa, motivasi dan sikap terhadap belajar, mengolah hasil 

belajar dan prestasi atau unjuk hasil belajar.  

Tabel 3.3  Aktivitas Belajar Siswa:  

No Indikator Aktivitas Siswa Aktif 

Tidak 

Aktif 

  

1  Memperhatikan   

2 Membuat catatan untuk dibicarakan   

3 

Berbicara secara intensif dengan pasangan 

pertama 
 

 

4 

Berbicara secara intensif dengan pasangan 

kedua 
 

 

5 

Berbicara secara intensif dengan pasangan 

ketiga 
 

 

6 Mengajukan pertanyaan    

7 Menjawab pertanyaan   

8 Mencatat/resume   

 

Setiap indikator aktivitas siswa diberikan skor 1 (satu) bagi siswa yang aktif dan 

skor 0 (nol) bagi siswa yang tidak aktif. 

 

 

c. Sistem Evaluasi 

 

Sistem evaluasi menggunakan cara penilaian rater berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan mencakup pronunciation, vocabulary, fluency dan comprehension. 

Penilaian dilakukan oleh dua orang rater hal ini dimaksudkan agar hasil test 

kemampuan berbicara siswa lebih valid 
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3.8 Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan sejak awal atau dengan 

kata lain analisis data dilakukan sejak tahap orientasi lapangan hingga berakhirya 

proses tindakan. Data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk 

menjawab permasalahan yang ada kemudian selanjutnya dijadikan bahan refleksi 

untuk tindakan berikutnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Hopkins, 

(1993:87) yaitu pengolahan data dan analisis dilakukan secara terus menerus 

sepanjang penelitian berlangsung dari awal hingga akhir sesuai dengan 

karakteristik pokok permasalahan dan tujuan penelitian. 

 

3.9 Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil pengamatan oleh observer dengan 

memberikan tanda (√) pada lembar observasi dan diberi skor 1 untuk siswa yang 

aktif dan skor 0 untuk siswa yang tidak aktif.  

Siswa dinyatakan aktif apabila total skor yang diperolehnya ≥ median, sementara 

untuk siswa dinyatakan tidak aktif apabila total skor yang diperolahnya < median. 

Artinya, dengan jumlah pengamatan sebanyak 8 aspek maka nilai mediannya 

adalah 4. Apabila total skor  yang diperoleh siswa ≥ 4 maka siswa tersebut masuk 

dalam kategori aktif dan apabila total skor yang diperoleh siswa < 4 maka siswa 

tersebut masuk dalam kategori tidak aktif.  

 


