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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang ruang lingkupnya mencakup 

pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas.  

 

Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru, bekerjasama 

dengan peneliti (atau dilakukan oleh guru sendiri yang juga bertindak sebagai 

peneliti) di kelas atau di sekolah tempat ia mengajar, dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. (Suharsimi, 

2002: 58) 

 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kegiatan refleksi diri yang 

dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam situasi kependidikan untuk 

memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang a) praktik-praktik kependidikan 

mereka, b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, c) situasi di mana 

praktik-praktik tersebut dilaksanakan. (Carr and Kemmis dalam Sunyono, 2009:6) 
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Dalam konsep penelitian tindakan kelas terdapat empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hubungan keempatnya dipandang  

sebagai siklus. (Sunyono, 2009:11) 

 

Penelitian dilaksanakan dari pengalaman melaksanakan pembelajaran berpidato/ 

khutbah/ ceramah di kelas IX E pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011. 

Pembelajaran dari kompetensi dasar (10.1) berpidato/ khutbah/ ceramah dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas dengan indikator 

berpidato/ khutbah/ ceramah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan 

volume suara yang jelas dengan hasil 60%. Hasil pembelajaran tersebut belum 

mencapai KKM. 

 
 

3.2 Setting Penelitian 

 

 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di kelas IX E SMP Negeri 3 Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu. Di sekolah ini penulis telah mengajar sejak 1999-sekarang. Sekolah 

ini beralamatkan di jalan Raya Mataram, desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, 

Kabupaten Pringsewu. Secara keseluruhan kelas IX SMP N 3 Gadingrejo terdiri 

dari tujuh kelas dengan jumlah siswa berkisar 30-32 siswa. 

 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011. 

Penelitian ini berlangsung sampai mencapai indikator yang telah ditentukan 

dengan rata-rata 75% atau minimal mencapai KKM 65. 

 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX E SMP Negeri 3  

Gadingrejo dengan jumlah siswa 30 orang, terdiri atas 14 laki-laki dan 16 

perempuan. Penulis memilih kelas ini karena nilai rata-rata berpidato pada 

indikator berpidato/ khutbah/ ceramah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi 

dan volume suara yang jelas siswa yang tuntas 18 siswa dengan persentase 60%, 

dan siswa yang belum tuntas 12 siswa dengan persentase 40%.  

 
 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian menekankan pada perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

seiring dengan kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan di sekolah. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan tiga siklus. Setiap siklus terdiri 

dari empat tahap, yaitu : tahap perencanaaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan 

tahap refleksi. 

 

 

Siklus I 

3.4.1 Perencanaan 
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Penulis merencanakan penelitian ini dengan menetapkan kompetensi dasar, 

mempersiapkan RPP, mempersiapkan video pidato sebagai pemodelan, lembar 

instrumen pengamatan kegiatan pembelajaran, dan lembar penilaian. Kompetensi 

dasar yang digunakan adalah (10.1), yaitu berpidato / khutbah / ceramah dengan 

intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. Sedangkan 

indikator yang ingin dicapai adalah: (1) siswa mampu menyusun garis besar 

kerangka pidato / khutbah / ceramah melalui kegiatan diskusi, (2) siswa mampu 

mengembangkan kerangka pidato/ khutbah/ ceramah, (3) siswa mampu berpidato 

/ khutbah / ceramah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara 

yang jelas. (Model Silabus dan RPP, 2006: 46) 

 

Selain itu peneliti juga mengambil video pidato keagamaan sebagai pemodelan. 

peneliti juga menyiapkan lembar instrumen pengamatan kegiatan pembelajaran, 

dan lembar penilaian yang didasarkan pada kriteria yang akan dicapai dalam 

pembelajaran berpidato. 

 
 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

 

Proses tindakan berlangsung di kelas pada jam pelajaran bahasa Indonesia selama 

2 kali pertemuan, 4x40 menit dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1). Kegiatan awal 

 Guru mengondisikan kelas 

 Guru menginformasikan tujuan pembelajaran  
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 Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari 

2). Kegiatan Inti 

 Siswa melihat video orang yang menyampaikan pidato keagamaan 

 Siswa mengamati dan mencermati pidato yang disampaikan oleh model dalam 

video 

 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 

 Siswa berdiskusi untuk menyusun garis besar kerangka pidato dengan topik lain. 

 Setiap siswa mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah teks pidato yang 

utuh 

3). Kegiatan Akhir 

 Siswa dan guru melakukan refleksi 

 Penugasan untuk berlatih pidato 

 

Pertemuan II 

1). Kegiatan awal 

 Guru melakukan tanya jawab mengenai kegiatan sebelumnya. 

 Guru dan siswa menyepakati format penilaian. 

2). Kegiatan inti 

  Masing-masing siswa menyampaikan pidato seperti model yang pernah mereka 

amati. 

3). Kegiatan Akhir 

 Siswa dan guru melakukan refleksi 

  Menyimpulkan hasil pembelajaran 
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 Guru menugaskan siswa membuat pidato dengan tema bebas untuk dihafalkan 

dan ditampilkan pada pertemuan selanjutnya. 

 

3.4.3 Observasi 

 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan kelas setiap 

siklus dengan menggunakan lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Lembar 

pengamatan tersebut digunakan untuk melihat aktivitas belajar siswa dan kinerja 

guru dalam meningkatkan kemampuan berpidato siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa, dan memberikan tes akhir berupa tes 

lisan, yaitu berpidato dengan teknik menghafal di depan kelas. Observasi 

dilakukan secara kolaborasi bersama teman sejawat dengan menggunakan lembar 

observasi dengan penilaian dari faktor kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, 

intonasi (penempatan tekanan, sendi, nada, durasi yang sesuai), diksi dan faktor 

nonkebahasaan meliputi sikap yang wajar ( tenang dan tidak kaku), pandangan 

kepada lawan bicara, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, dan 

kelancaran (penguasaan topik). 

 

 

3.4.4 Refleksi 

 

Merefleksi berarti menuangkan secara intensif apa yang telah terjadi baik berupa 

kekeliruan dalam kegiatan pembelajaran sehingga tampak hasil dari penelitian 

tindakan pada siklus tersebut. Hasil refleksi dapat dicermati hasilnya secara positif 

maupun negatif. Refleksi merupakan kegiatan mengingat dan merenungkan 

kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi 

dapat melakukan perbaikan baru, menyusun rencana baru, dan melakukan 
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tindakan baru. Hasil analisis refleksi digunakan dalam pelaksanaan siklus 

berikutnya.  

 

Siklus II dan III 

Perencanaan siklus II dan III, kompetensi dasar berpidato dengan lafal, intonasi, 

nada, dan sikap yang tepat dengan memperhatikan dari sisi kebahasaan dan 

nonkebahasaan. Perencanaan dan pelaksanaan siklus ini melihat refleksi siklus I 

baik pada pertemuan pertama maupun kedua. 

 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes menulis naskah pidato, tes 

lisan yang berbentuk tes berpidato dan teknik pelengkap berupa lembar 

pengamatan kegiatan pembelajaran, lembar penilaian dan pendokumentasian 

secara audio visual (menggunakan kamera digital).  Pengambilan data melalui 

kamera digital dibantu oleh kolaborator. Langkah-langkah dalam pengumpulan 

data sebagai berikut. 

1. Tes menulis naskah pidato 

Siswa diberi tugas untuk membuat naskah pidato dengan topik bebas 

berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari 

2. Tes lisan yang berbentuk tes berpidato  

Siswa berpidato dengan teknik menghafal dalam waktu dua sampai tiga menit 

di depan kelas berdasarkan teks yang telah mereka buat. 

3. Lembar pengamatan kegiatan pembelajaran 

Lembar pengamatan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru dan  
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kolaborator saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

4. Lembar penilaian 

Lembar penilaian diisi oleh guru secara langsung saat siswa berpidato di 

depan kelas. 

5. Pendokumentasian secara audio visual(menggunakan kamera digital) 

Pendokumentasian dilakukan oleh kolaborator dengan menggunakan kamera 

digital. Pendokumentasian tersebut digunakan penulis untuk memperoleh data 

tentang penerapan teknik pemodelan dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berpidato dengan metode menghafal. 

 
 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

 

Faktor yang dinilai dalam penelitian ini ada dua aspek, yaitu faktor kebahasaan 

meliputi ketepatan ucapan, intonasi (penempatan tekanan, sendi, nada, durasi yang 

sesuai), diksi dan faktor nonkebahasaan meliputi sikap yang wajar ( tenang dan 

tidak kaku), pandangan kepada lawan bicara, gerak-gerik dan mimik yang tepat, 

kenyaringan suara, dan kelancaran (penguasaan topik). 

 
 

Tabel 3.1 

Indikator Bobot Penilaian Kemampuan Penyajian Lisan (Pidato) 

  

No Indikator Deskripsi Skor 

1. Ketepatan ucapan  

 

1.  Pengucapan kata-kata dalam   berpidato 

tepat 

2. Terdengar 1-5 pengucapan kata-kata 

yang tidak tepat 

5 

 

4 
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3. Terdengar 6-10 pengucapan kata-kata 

yang tidak tepat 

4. Terdengar 11-15 pengucapan kata-kata 

yang tidak tepat 

5. Terdengar 16- lebih dari 16 pengucapan 

kata-kata yang tidak tepat 

3 

 

2 

 

1 

 

2. Intonasi   1. Pembicara berbicara dengan intonasi 

(penempatan tekanan, sendi, nada, durasi 

yang sesuai) yang tepat 

2. Pembicara berbicara dengan intonasi 

(penempatan tekanan, sendi, nada, durasi 

yang sesuai) yang terlalu cepat 

3. Pembicara berbicara dengan intonasi 

(penempatan tekanan, sendi, nada, durasi 

yang sesuai) yang tepat, tetapi lambat 

4. Pembicara berbicara dengan intonasi 

(penempatan tekanan, sendi, nada, durasi 

yang sesuai) yang tepat, tetapi terlalu 

lambat 

5. Pembicara berbicara dengan intonasi 

yang datar 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

3. Pilihan kata/diksi 1. Semua pilihan kata yang digunakan tepat 

2. Terdengar 1-5 pilihan kata yang 

digunakan tidak tepat 

3. Terdengar 6-10 pilihan kata yang 

digunakan tidak tepat 

4. Terdengar 11-15 pilihan kata yang 

digunakan tidak tepat 

5. Terdengar lebih dari 16 pilihan kata 

yang digunakan tidak tepat 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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4. Sikap yang wajar, 

tenang, dan tidak 

kaku  

 

1. Pembicara berbicara dengan sikap wajar, 

tenang, dan tidak kaku 

2. Pembicara berbicara dengan sikap wajar, 

tidak tenang, dan tidak kaku 

3. Pembicara berbicara dengan sikap wajar, 

tidak tenang, dan kaku 

4. Pembicara berbicara dengan sikap tidak 

wajar, tidak tenang, dan kaku 

5. Pembicara berbicara dengan sikap 

sangat tidak wajar, tidak tenang, dan 

kaku 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5. 

 

 

 

Pandangan  

 

1. Pembicara mengarahkan pandangannya 

kepada semua pendengar secara merata 

2. Pembicara mengarahkan pandangannya 

terpusat hanya pada sebagian pendengar  

3. Pembicara seolah-olah mengarahkan 

pandangannya kepada pendengar tetapi 

sebenarnya tidak 

4. Pembicara tidak mengarahkan 

pandangannya kepada pendengar, tetapi 

mengalihkan kepada hal-hal lain di 

sekitarnya 

5. Pembicara hanya menunduk karena 

tidak berani menatap pendengar 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

6.  Mimik/gerak-

gerik 

1. Pembicara berbicara dengan 

mimik/gerak-gerik yang sangat tepat 

2. Pembicara berbicara dengan 

mimik/gerak-gerik yang tepat 

3. Pembicara berbicara dengan 

mimik/gerak-gerik yang agak tepat 

4. Pembicara berbicara dengan 

mimik/gerak-gerik yang kurang tepat 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
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5. Pembicara berbicara dengan mimik datar 

tanpa disertai gerak-gerik 

1 

7.  Kenyaringan  

suara 

1. Pembicara berbicara dengan volume 

suara yang jelas sehingga dapat didengar 

oleh semua pendengar 

2. Pembicara berbicara dengan volume 

suara kurang jelas sehingga hanya dapat 

didengar oleh sebagian pendengar 

3. Pembicara berbicara dengan volume 

awal yang jelas namun lama-kelamaan 

kurang jelas sehingga tidak terdengar 

oleh sebagian pendengar 

4. Pembicara berbicara dengan volume 

awal yang jelas namun lama-kelamaan 

kurang jelas kemudian jelas kembali 

sehingga mengganggu pendengar 

5. Pembicara berbicara dengan volume 

suara yang tidak jelas sehingga tidak 

dapat didengar oleh semua pendengar 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

8.  Kelancaran 1. Pembicara dapat menyampaikan topik 

pembicaraan dengan lancar 

2. Pembicara dapat menyampaikan topik 

pembicaraan sebagian kecil tidak lancar 

3. Pembicara berbicara terputus-putus, 

sering melakukan pengulangan kata atau 

menyelipkan bunyi tertentu 

4. Pembicara berbicara dengan ragu-ragu 

dalam menyampaikan topik pembicaraan 

Pembicara dapat menyampaikan topik 

pembicaraan dengan lancar 

5. Pembicara berbicara tidak lancar 

sehingga pidato tidak dapat berlanjut 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 
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  Skor Maksimal 40 

 

Keterangan: 

5= baik sekali 

4= baik 

3= cukup 

2= kurang 

1= gagal 

Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Penulis mendengarkan, menandai, menskor setiap lembar hasil pekerjaan 

siswa yang berpidato 

2. Menjumlahkan skor keseluruhan hasil pidato siswa tentang faktor kebahasaan 

dan faktor nonkebahasaan 

3. Menghitung tingkat kemampuan berpidato dengan rumus 

Nilai = Perolehan Skor  x 100 

  Skor Maksimum 

 

4. Menentukan tingkat kemampuan siswa dalam berpidato dengan tolok ukur 

yang digunakan Nurgiantoro 

Tabel 3.2 

Tolok Ukur Penilaian Kemampuan Berpidato 

Interval Presentasi Tingkat Kemampuan Keterangan  

85% - 100% 

75% - 84% 

60% - 74% 

40% - 59% 

0% - 39% 

Baik sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal  

  Nurgiantoro (2001: 399) 

 

 
 


