
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian  

3.1.1   Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Xaverius 3 Bandar 

Lampung, tepatnya pada tahun pelajaran 2012/2013. 

 3.1.2  Waktu Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester genap dalam 

waktu 2 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2013.  

3.1.3  Subjek Penelitian  

Subjek dan kajian penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

satu kelas VI C dengan jumlah siswa 40 anak yang terdiri dari 23 siswa 

laki-laki dan 17 siswa perempuan tahun pelajaran 2012- 2013.  

3.2 Jenis Penelitian  

          Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 

dalam bentuk siklus.Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki kinerja guru 

dalam proses pembelajaran melalui siklus berdaur ulang, Arikunto, 

 (2006: 32)  
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                             Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Alur tindakan kelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 1. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dikutip dari Arikunto 

(2006:16) 

Adapun urutan kegiatan penelitian secara garis besar sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan 

a) Bersama dengan observer membuat jadwal perencanaan tindakan 

untuk menentukan materi pokok yang akan disampaikan. 

b) Mempersiapkan kelengkapan yang digunakan dalam pembelajaran, 

seperti silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

c) Mempersiapkan materi pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu  

drama pendek dan menjabarkan materi ke dalam beberapa kelompok . 

Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi 

          Laporan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 
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d) Menyiapkan skenario pembelajaran yang menggunakan metode 

sosiodrama. 

e) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) berupa angket yang akan 

diisi oleh siswa.  

f) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan atau 

aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung. 

g) Menyiapkan perangkat dokumentasi untuk mendokumentasikan  

      kegiatan siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung.  

2. Tahap Pelaksanaan  

Pembelajaran dilaksanakan dua kali pertemuan, pada setiap pertemuan 

berlangsung dua jam pelajaran(2 x 35 menit). Dan setiap kali akhir 

pertemuan dilakukan tes berbicara. Tahap pelaksanaan pada setiap 

pertemuan meliputi: 

a. Kegiatan Awal 

- Apersepsi dan motivasi 

- Tanya jawab tentang materi pelajaran yang akan dipelajari 

- Mengajukan pertanyaan tentang drama pendek 

b. Kegiatan Inti 

- Mendengarkan drama pendek yang disampaikan secara lisan 

- Menjawab pertanyaan sesuai dengan drama pendek yang 

disampaikan secara lisan 

- Menentukan judul drama pendek yang disampaikan secara lisan 

- Menceritakan kembali drama pendek yang disampaikan secara 

lisan 



30 
 

- Bertanya jawab tentang hal yang belum diketahui 

- Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman  memberikan 

penguatan dan penyimpulan 

c. Kegiatan Akhir 

- Penugasan 

- Mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar 

- Menyimpulkan  

3. Tahap pengamatan/observasi  

- Melakukan pengamatan terhadap pembelajaran keterampilan 

berbicara menggunakan metode sosoiodrama 

- Mencatat kelemahan dan kelebihan pembelajaran keterampilan 

berbicara menggunakan metode sosiodrama 

- Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat 

penggunaan metode sosiodrama 

- Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang 

kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru serta memberikan 

saran dan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya 

4. Tahap Refleksi  

- Menganalisis temuan saat melakukan observasi. 

- Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat pembelajaran 

berbicara menggunakan metode sosiodrama. 

- Melakukan refleksi terhadap penggunaan metode soiodrama. 

- Melakukan refleksi terhadap aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara. 
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- Melakukan refleksi terhadap hasil tes keterampilan berbicara 

siswa. 

- Mencari solusi terhadap kelemahan pada siklus I untuk perbaikan 

pembelajaran. 

- Mengevaluasi hasil refleksi, mendiskusikan, dan mencari upaya 

perbaikan untuk digunakan pada pembelajaran berikutnya. 

3.3  Instrumen Penilaian 

Pengamatan yang dilakukan secara kolaborasi yang melibatkan teman 

sejawat sebagai observer di kelas menggunakan instrumen penelitian 

sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi siswa dan guru digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar menggunakan metode sosiodrama. 

2. Tes Hasil Belajar 

Tes berbicara  dilaksanakan pada waktu pelaksanaan kegiatan 

bermain peran dalam setiap siklusnya. Dalam penelitian ini ada 2 

siklus berarti ada 2 tes,yaitu tes performen dan tes pengisian 

lembar angket siswa.Tes performen  digunakan untuk mengukur 

sejauh mana tingkat keterampilan berbicara siswa. Sedangkan tes 

pengisian lembar angket siswa digunakan siswa dalam menanggapi 
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respon penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:  

        3.4.1 Observasi: 

Dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa 

dan guru dalam pembelajaran berbicara menggunakan metode  

sosiodrama. 

         3.4.2 Dokumentasi:  

Dipergunakan untuk mengumpulkan data nama dan jumlah siswa 

kelas VI C SD Xaverius 3 Bandar Lampung. 

         3.4.3 Teknik Tes:     

                     Dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil tes         

                     keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode  

                     sosiodrama.  

3.5   Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran, perlu 

dilakukan analisis data. Pada penelitian tindakan kelas ini, digunakan analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. 

 3.5.1   Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif ini dari pengamatan siswa dan guru pada saat pembelajaran 

berlangsung sesuai indikator observasi yang telah disusun kemudian dipresentase 
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pada setiap pertemuan.  

Untuk menghitung hasil observasi untuk siswa dan guru menggunakan 

rumus: 

Ʃ skor perolehan

Ʃ skor total
P = x 100%

 

                           Keterangan   P = tingkat keberhasilan  

Untuk melihat tingkat keberhasilan siswa dan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran digunakan lima kategori,yaitu dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1: Kriteria Keberhasilan Aktivitas Peserta Didik dan Kinerja      

    Pendidik dalam (%) 

   

              

  

 

 

                                (Sumber:Aqib dkk,2009:41) 

3.5.2 Analisis Data Kuantitatif 

Sedangkan analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendiskripsikan 

kemampuan belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan materi 

yang diajarkan oleh pendidik. 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. > 80% Sangat Tinggi 

2. 60-78% Tinggi 

3. 40-59% Sedang 

4. 20-39% Rendah 

5. <20% Sangat Rendah 
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Nilai rata-rata hasil belajar peserta didik dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus rata-rata hitung. 

 

Keterangan: 

 

N = Banyaknya peserta didik 

Xi = Nilai peserta didik 

Tabel 3.2: Kriteria Penilaian Berbicara Menggunakan Metode Sosiodrama 

No. Aspek yang Dinilai Skor nilai 

1. Kejelasan pelafalan 20 

2. Intonasi 15 

3. Ketepatan Kalimat 20 

4. Kelancaran 20 

5. Ekspresi 15 

6. Kesesuaian Tema 10 

   
(Sumber: adaptasi dari Nurgiantoro, 2012: 408) 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Keterampilan berbicara menggunakan metode sosiodrama dikatakan 

berhasil apabila tingkat keberhasilan siswa secara klasikal mencapai ≥ 

75% dari total jumlah siswa telah lulus KKM dengan nilai sekurang-

kurangnya 70 yang ditentukan di sekolah.  

 

 


