
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Prosedur yang digunakan berbentuk siklus (cycle). Siklus ini 

tidak hanya berlangsung satu kali tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan yang 

diharapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Dalam setiap siklus 

terdiri dari empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (act), 

pengamatan (observe), dan refleksi (reflect) (Wardhani, 2007: 2.4). 

Penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran keterampilan berbicara ini 

terdiri atas tiga siklus, yaitu siklus I, siklus II dan siklus III, yang dalam tiap 

siklusnya terdiri dari empat langkah, yaitu : 

1. Perencanaan (planning) adalah merencanakan program tindakan pembelajaran 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 

2. Tindakan (acting) adalah pembelajaran yang dilakukan peneliti sebagai upaya 

peningkatan keterampilan berbicara. 

3. Pengamatan (observing) adalah pengamatan terhadap siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi (reflection) adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil 

yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi terhadap 

proses belajar mengajar selanjutnya. 

 



 

Siklus tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Modifikasi dari Wardhani (2007:2.4) 

 

3.2 Setting Penelitian  

3.2.1 Subjek Penelitian 

Perencanaan Siklus I. 

2. Menyususun rencana perbaikan pembelajaran  
3. Menyiapkan saran dan prasarana pembelajaran. 

4. Menyiapkan instrumen pengumpulan data. 

5. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

Refleksi Siklus I 

1. Menganalisis proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

2. Melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran 

 

Observasi Siklus I 

2. Mengamati dan mencatat hasil 

kegiatan pembelajaran. 

Siklus I 

Observasi Siklus II 
2. Mengamati dan mencatat hasil 

kegiatan pembelajaran. 

Refleksi Siklus II 

1. Menganalisis proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 
2. Melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran 

 

Pelaksanaan Siklus II 

1. Melakukan pelaksanaan tindakan 

penelitian 
 

Perencanaan Siklus II. 

2. Menyususun rencana perbaikan pembelajaran 
berdasarkan hasil refleksi siklus I 

3. Menyiapkan saran dan prasarana pembelajaran 

4. Menyiapkan instrumen pengumpulan data 

5. Menyiapkan lembar kerja siswa 

Siklus II 

Identifikasi awal. 

2.  Proses pembelajaran masih terpusat 
pada guru (teacher centered). 

3. Rendahnya aktivitas belajar siswa 

terlihat dari belum melibatkan siswa 
secara aktif dalam proses pembelajaran. 

4. Banyaknya siswa yang kurang aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan Siklus I 

2. Melakukan pelaksanaan tindakan 

penelitian. 

Perencanaan Siklus III. 

1. Menyususun rencana perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi siklus II 

2. Menyiapkan saran dan prasarana pembelajaran 

3. Menyiapkan instrumen pengumpulan data 

4. Menyiapkan lembar kerja siswa 

Siklus III 

Observasi Siklus III 

1. Mengamati dan mencatat hasil 

kegiatan pembelajaran. 

Refleksi Siklus III 

1. Menganalisis proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

2. Melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran 

 

Pelaksanaan Siklus III 

1. Melakukan pelaksanaan tindakan 
penelitian 

 

Pelaporan Hasil 



 

Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas V SD 

Negeri 01 Tempuran Lampung Tengah yang terdiri dari 27 siswa dengan 

komposisi perempuan 14 dan laki-laki 13 siswa. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian  

Dalam penelitian tindakan kelas kali ini, peneliti mengambil lokasi di SD 

Negeri 01 Tempuran Lampung Tengah Provinsi Lampung. 

 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan selama empat bulan 

yaitu mulai pada bulan April sampai Juli 2010 mulai tahap persiapan 

(penyusunan RPP, LKS) sampai tahap pelaksanaan (pembelajaran di kelas) dan 

tahap pelaporan tahun pelajaran 2009/2010. 

 

3.2.4 Lama Penelitian  

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan, 

dihitung dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar keterampilan 

berbicara melalui aspek lafal, intonasi, keruntutan kalimat dan ketepatan 

penggunaan bahasa. Sedangkan teknik nontes berupa aktivitas siswa digunakan 

untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan berbicara 



 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. Teknik nontes yang kedua berupa  

kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja guru pada saat proses 

pembelajaran keterampilan berbicara melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan alat pengumpul data, antara lain lembar pengamatan aktivitas  

siswa (observasi), dan data hasil belajar keterampilan berbicara. 

 

3.4 Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Tes  

Instrumen ini digunakan untuk menjaring data mengenai hasil belajar 

keterampilan berbicara siswa khususnya mengenai lafal, intonasi, keruntutan 

kalimat dan ketepatan penggunaan bahasa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

 

3.4.2 Observasi  

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas V. Kegiatan observasi dilaksanakan selama 

proses pembelajaran keterampilan berbicara melalui pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dilaksanakan. Lembar observasi ini digunakan untuk  mengumpulkan 

data mengenai kinerja guru dan proses belajar peserta didik dalam keterampilan 

berbicara melalui pembelajaran kooperatif  tipe STAD. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik analisis 



 

data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif ini digunakan untuk 

menganalisis data yang menunjukkan dinamika proses dengan memberikan 

pemaknaan secara kontekstual dan mendalam sesuai dengan permasalahan 

penelitian, yaitu data tentang kinerja atau aktivitas guru, aktivitas siswa, dan 

interaksi pembelajaran, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data yang menunjukkan dinamika hasil tes keterampilan berbicara 

mengenai lafal, intonasi, keruntutan kalimat dan ketepatan penggunaan bahasa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. 

 

3.5.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data dari hasil tes keterampilan berbicara 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I, siklus II, dan siklus 

III. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes dikerjakan siswa pada siklus I, siklus 

II, dan siklus III. Data kuantitatif pada penelitian ini didapatkan dengan 

menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil yang tes yang diberikan kepada siswa 

dengan rumus: 

n

N
X


  

keterangan: X  = nilai rata-rata kelas 

ΣN = total nilai yang diperoleh siswa. 

n = banyak siswa 

 

Adaptasi dari Kasbolah (1998: 174) 

 

3.5.2 Kualitatif 

Analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data mengenai 



 

kinerja guru dan proses belajar peserta didik dalam keterampilan berbicara 

melalui pembelajaran kooperatif  tipe STAD  

Rumus penilaian dengan persen dari kinerja siswa di atas adalah sebagai 

berikut : 

100X
SM

R
NP   

Keterangan : 

NP  = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM  = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100  = Bilangan tetap 

Dengan kategori : 

81%- 100% = Baik sekali 

61%- 80%   = Baik 

41%- 60%   = Cukup 

21%- 40%   = Kurang 

0 – 20%   = Kurang sekali 

Adaptasi dari Kasbolah (1998: 175) 

3.6 Urutan Penelitian Tindakan Kelas  

3.6.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

3.6.1.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang 

untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam siklus 

pertama, peneliti mempersiapkan proses keterampilan berbicara berdasarkan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan langkah-langkah: 



 

1. Pertama diawali dengan melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui 

kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Peneliti menentukan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan SK dan KD 

dan bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang 

pembelajaran berbicara dengan materi pokok ‘Drama” melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

3. Membuat rencana pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Membuat jadwal perencanaan tindakan pada hari Rabu, 05 Mei 2010 pada 

pukul 08.40-09.50 WIB.  Pertemuan selanjutnya (siklus I Pertemuan II) pada 

hari Kamis, 06 Mei 2010 pada pukul 08.40-09.50 WIB. 

5. Menyiapkan instrument tes dan nontes. Instrumen tes berupa naskah drama 

yang akan diperankan siswa beserta format penilaian keterampilan 

berbicara. Instrumen nontes berupa lembar observasi  guru dan siswa . 

6. Menentukan skor dasar awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

melalui pretest.  

3.6.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran 

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Pada siklus pertama ini materi yang 

pembelajarannya adalah mengenai “Drama” dengan tujuan pembelajaran  siswa 

dapat memahami pengertian drama, menjelaskan hal- hal yang harus dipahami 

sebelum memerankan drama, dan memerankan drama. Terdiri dari 2 pertemuan 

dalam satu siklusnya. Pada siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari Rabu, 05 

Mei 2010 pada pukul 08.40-09.50 WIB. Sedangkan pada siklus I pertemuan II 



 

dilaksanakan pada hari Kamis, 06 Mei 2010 pada pukul 08.40-09.50 WIB. 

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

berdasarkan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun berikut : 

1. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang 

pembelajaran berbicara  materi “Drama” yang pernah diketahui siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai. Tujuan kegiatan 

apersepsi ini adalah untuk menggali pengalaman siswa tentang pembelajaran 

keterampilan berbicara. 

2. Kemudian guru menyajikan informasi dengan berbagai bentuk aktivitas 

pembelajaran, seperti guru memberikan materi drama berupa naskah drama 

yang akan dipelajari kepada siswa, dan memberikan penjelasan mengenai 

kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 

hingga 5 siswa dengan karakteristik heterogen baik jenis kelamin, ras, etnik, 

maupun prestasi dan memberikan lembar kerja untuk mempelajari naskah 

drama yang akan diperankannya. 

4. Setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas keberhasilan 

anggota kelompok mereka, karena keberhasilan individu mempengaruhi 

keberhasilan kelompoknya 

5. Guru berkeliling sambil memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan. 

6. Masing-masing kelompok secara bergiliran maju di depan kelas untuk 

memerankan drama, dilanjutkan kelompok lainnya. 



 

7. Guru mengevaluasi hasil belajar kelompok melalui representasi 

memerankan drama siswa dalam kelompok. 

8. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar secara individu 

ataupun kelompok. 

9. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang 

berlangsung 

 

3.6.1.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan melihat sesuatu secara cermat untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu yang kita amati. 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran, aktivitas 

siswa diamati dengan cara membubuhkan tanda ceklist pada lembar observasi. 

Adapun indikator aktivitas siswa yang damati meliputi perhatian siswa pada 

proses pembelajaran, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, kreativitas 

siswa, dan keterampilan siswa Data dari lembar observasi tersebut diperoleh 

dari setiap pertemuan pada masing-masing siklus yang berupa skor aktivitas 

setiap siswa. 

 

3.6.1.4 Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap kinerja siswa dan hasil 

kerja siswa berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa, serta menganalisis 

kinerja guru berdasarkan komponen lembar aktivitas guru. Kegiatan observasi 

dilaksanakan selama proses pembelajaraan keterampilan berbicara melalui 



 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dilaksanakan. Analisis aktivitas siswa 

meliputi sejauh mana siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan sejauh 

mana siswa antusias terhadap kegiatan keterampilan berbicara berdasarkan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Analisis hasil kerja siswa dilakukan dengan 

menentukan rata-rata nilai kelas. Sedangakan analisis kinerja guru untuk 

mengetahui aktivitas guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan cara membubuhkan tanda ceklist 

pada lembar observasi aktivitas guru. Hasil analisis digunakan untuk 

mengadakan revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan guna 

perbaikan kinerja praktisi dan merevisi perencanaan sehingga menjadi lebih 

baik pada siklus berikutnya.  

 

 

3.6.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus  kedua ini dilakukan sebagai usaha peningkatan keterampilan siswa 

dalam kegiatan berbicara melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil 

pembelajaran pada siklus kedua ini diharapkan lebih baik dibanding dengan hasil 

pembelajaran pada siklus pertama. Pelaksanaan tindakan ketiga (siklus II 

pertemuan 1) dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Mei 2010 pada pukul 08.40-09.50 

WIB. Sedangkan pelaksanaan tindakan keempat (siklus II pertemuan 2) 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Mei 2010 pada pukul 07.30-08.40 WIB. Siklus 

kedua ini juga melalui langkah- langkah yang sama dengan siklus pertama yaitu 

sebagai berikut : 

 



 

3.6.2.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang 

untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Dalam siklus 

kedua, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran berbicara melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan langkah-langkah : 

1. Pertama diawali dengan melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui 

kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Peneliti menentukan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan SK dan KD 

dan bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang 

pembelajaran berbicara dengan materi pokok ‘Persoalan Faktual” melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3. Membuat rencana pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Membuat jadwal perencanaan tindakan ( siklus II pertemuan I) pada hari 

hari Kamis, 13 Mei 2010 pada pukul 08.40-09.50 WIB. dan pertemuan 

selanjutnya (siklus II Pertemuan II) pada hari Sabtu, 15 Mei 2010 pada 

pukul 07.30-08.40 WIB. Peneliti menentukan materi pokok yang diajarkan 

sesuai dengan SK dan KD dan bersama guru berdiskusi untuk membuat 

kesepakatan tentang pembelajaran keterampilan berbicara dengan materi 

pokok ”Persoalan faktual” melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

5. Menyiapkan instrument tes dan nontes. Instrumen tes berupa gambar 

persoalan faktual. Siswa menanggapi persoalan faktual disertai alasan yang 

mendukung, beserta format penilaian keterampilan berbicara. Instrumen non 

tes berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa beserta lembar angket. 



 

6. Menentukan skor dasar awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

melalui pre test. 

 

3.6.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

pelaksanaan skenario pembelajaran yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Siklus II terdiri dari dua pertemuan, pada pelaksanaan 

tindakan Siklus II pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Mei 2010 pada 

pukul 08.40-09.50 WIB. Dilanjutkan pada pertemuan kedua Siklus II pertemuan 

II dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Mei 2010 pada pukul 07.30-08.40 WIB. 

Pada siklus kedua ini materi pembelajarannya adalah mengenai “Persoalan 

Faktual” 

1. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang 

keterampilan berbicara yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan 

apersepsi ini adalah untuk menggali pengalaman siswa tentang berbicara. 

2. Kemudian guru menyajikan informasi dengan berbagai bentuk  aktivitas 

pembelajaran, seperti guru memberikan materi persoalan faktual berupa 

bahan bacaan yang akan dipelajari kepada siswa, dan memberikan 

penjelasan mengenai kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

3. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 

hingga 5 siswa dengan karakteristik heterogen (jenis kelamin, suku, dan 

prestasi) dan memberikan lembar kerja berupa gambar persoalan faktual 

untuk dipelajari siswa. 



 

4. Setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas keberhasilan 

anggota kelompok mereka, karena keberhasilan individu mempengaruhi 

keberhasilan kelompoknya 

5. Guru berkeliling sambil memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan. 

6. Masing-masing kelompok secara bergiliran maju di depan kelas untuk 

menanggapi persoalan faktual berdasarkan gambar disertai alasan yang 

mendukung, dilanjutkan kelompok lainnya. 

7. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar secara individu 

ataupun kelompok. 

8. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. 

 

3.6.2.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan melihat sesuatu secara cermat untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu yang kita amati. 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran, aktivitas 

siswa diamati dengan cara membubuhkan tanda ceklist pada lembar observasi. 

Adapun indikator aktivitas siswa yang damati meliputi perhatian siswa pada 

proses pembelajaran, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, kreativitas 

siswa, dan keterampilan siswa Data dari lembar observasi tersebut diperoleh 

dari setiap pertemuan pada masing-masing siklus yang berupa skor aktivitas 

setiap siswa. 



 

 

3.6.2.4 Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap kinerja siswa dan hasil 

kerja siswa serta aktivitas guru.  Analisis kinerja siswa meliputi sejauh mana 

siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan sejauh mana siswa antusias 

terhadap kegiatan berbicara melaui pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Analisis hasill kerja siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai kelas. 

Sedangkan analisis kinerja guru apakah ada peningkatan aktivitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil analisis digunakan 

sebagai kajian dan bahan pembanding terhadap hasil siklus ketiga. Apabila 

masalah pada siklus II dirasa belum tuntas atau indikator belum tercapai maka 

PTK akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

3.6.3 Siklus III 

3.6.3.1 Perencanaan Tindakan 

Dalam pembelajaran pada ketiga ini diharapkan lebih baik dibanding 

dengan hasil pembelajaran pada siklus pertama dan kedua. Siklus III (pertemuan 

1) dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Mei 2010 pada pukul 07.30-08.40 WIB. 

Pelaksanaan tindakan keenam (siklus III pertemuan 2) dilaksanakan pada hari 

Selasa, 25 Mei 2010 pada pukul 07.30-09.50 WIB. Siklus ketiga ini juga 

melalui langkah-langkah yang sama dengan siklus pertama dan kedua yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pertama diawali dengan melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui 

kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan 



 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Peneliti menentukan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan SK dan KD 

dan bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang 

pembelajaran berbicara dengan materi pokok “Teks Drama” melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3. Membuat rencana pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Membuat jadwal perencanaan tindakan pada hari hari Sabtu, 22 Mei 2010 

pada pukul 07.30-08.40 WIB Pertemuan selanjutnya (siklus III Pertemuan 

II) pada hari Selasa, 25 Mei 2010 pada pukul 07.30-09.50 WIB. Peneliti 

menentukan materi pokok yang diajarkan sesuai dengan SK dan KD dan 

bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang pembelajaran 

berbicara dengan materi pokok ‘Teks drama” melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

5. Menyiapkan instrument tes dan nontes. Instrumen tes berupa naskah drama, 

beserta format penilaian keterampilan berbicara. Instrumen non tes berupa 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa beserta lembar angket. 

6. Menentukan skor dasar awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

melalui pre test. 

 

3.6.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran 

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan keterampilan 

berbicara melalui berbicara berdasarkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada siklus III sesuai dengan perencanaan yang telah disusun berikut : 



 

1. Guru menyampaikan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab tentang 

berbicara yang pernah diketahui oleh siswa. Tujuan kegiatan apersepsi ini 

adalah untuk menggali pengalaman siswa tentang berbicara 

2. Kemudian guru menyajikan informasi dengan berbagai bentuk aktivitas 

pembelajaran, seperti guru memberikan materi berupa bahan bacaan ”Teks 

Drama” memerankan drama, dengan memahami hal-hal yang perlu 

diperhatikan sebelum memerankan drama dan memahami isi dialog drama 

yang akan dipelajari kepada siswa, dan memberikan penjelasan mengenai 

kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 

hingga 5 siswa dengan karakteristik heterogen dan memberikan lembar kerja 

untuk mempelajari naskah drama yang diperankannya. 

4. Setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas keberhasilan 

anggota kelompok mereka, karena keberhasilan individu mempengaruhi 

keberhasilan kelompoknya 

5. Guru berkeliling sambil memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan. 

6. Masing-masing kelompok maju di depan kelas untuk memerankan drama, 

dilanjutkan kelompok lainnya. 

7. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar secara individu 

ataupun kelompok. 

8. Guru bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. 

 



 

3.6.3.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan melihat sesuatu secara cermat untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu yang kita amati. 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran, aktivitas 

siswa diamati dengan cara membubuhkan tanda ceklist pada lembar observasi. 

Adapun indikator aktivitas siswa yang damati meliputi perhatian siswa pada 

proses pembelajaran, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, kreativitas 

siswa, dan keterampilan siswa Data dari lembar observasi tersebut diperoleh 

dari setiap pertemuan pada masing-masing siklus yang berupa skor aktivitas 

setiap siswa. 

Dalam siklus ketiga ini peneliti juga mengamati kinerja siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Apakah siswa lebih aktif melaksanakan kegiatan dan 

apakah siswa lebih antusias berbicara. Selain itu, peneliti juga bertanya 

langsung kepada beberapa siswa apakah mereka lebih menyukai pembelajaran 

pada siklus ketiga dibandingkan dengan siklus pertama dan kedua beserta 

alasan-alasannya. Data dari lembar observasi tersebut diperoleh dari setiap 

pertemuan pada masing-masing siklus yang berupa skor aktivitas setiap siswa. 

 

3.6.3.4 Refleksi 

Pada siklus ketiga ini peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap 

kinerja siswa dan penilaian hasil kerja siswa serta kinerja guru. Analisis kinerja 

siswa meliputi sejauh mana siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

sejauh mana siswa antusias terhadap kegiatan berbicara melalui pembelajaran 



 

kooperatif tipe STAD. Analisis aktivitas guru meliputi kinerja proses mengajar 

pembelajaran berbicara melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Membandingkan hasil pengamatan pada siklus pertama, kedua dan ketiga dalam 

bentuk persentase. Hasil analisis dipergunakan sebagai bahan kajian dan bahan 

pembanding, apakah ada peningkatan rata-rata nilai. 

 


