
BAB III
METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yaitu setting

penelitian meliputi tempat dan waktu, subyek dan obyek penelitian, sumber,

bentuk dan alat pengumpulan data, validasi dan analisis data serta rancangan

penelitian tindakan.

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas XI Teknologi Pengolahan Hasil

Pertanian (TPHP) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Metro pada

Semester 1 Tahun Ajaran 2014/2015. Adapun alasannya adalah pengabdian

peneliti terhadap unit kerjanya dan memberikan kontribusi positif untuk

memperbaiki kualitas pembelajaran yang terkait dengan sistem, cara kerja,

proses, isi (kurikulum), kompetensi, alat/media, evaluasi, situasi, dan sebagainya,

dengan harapan dapat meningkatkan kualitas output dan outcome siswa dan

kinerja guru. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara partisipatif dan

kolaboratif. Partisipatif maksudnya adalah peneliti bertindak selaku pelaksana

dan sangat berperan aktif dalam menentukan topik, merumuskan masalah,

melaksanakan tindakan, melakukan observasi, dan melakukan analisis dan

penilaian berdasarkan permasalahan yang dihadapi dikelasnya. Kolaboratif

maksudnya adalah peneliti dibantu oleh teman sejawat atau seprofesi sebagai

kolaborator yang bertugas menjadi observer selama proses pembelajaran
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berlangsung yaitu: mengamati dan mencatat semua aspek sesuai dengan rambu-

rambu yang telah disepakati.

Tempat penelitian menggunakan ruang kelas standar sekolah dengan tempat

duduk dan meja belajar yang disusun secara berkelompok sehingga memudahkan

siswa dalam berinteraksi dan beraktifitas mengingat metode yang digunakan

adalah permainan yang memerlukan ruang gerak lebih luas agar dinamis.  Durasi

penelitian juga menggunakan alokasi waktu sesuai jam pembelajaran di sekolah

sehingga tidak memerlukan setting waktu dan tempat khusus.  Adapun tujuannya

adalah melakukan desain dan pelaksanaan pembelajaran sesuai standar yang ada

di sekolah sehingga hasil penelitian diharapkan lebih aplikatif dan realistis sesuai

kondisi pembelajaran normal.

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan Nopember 2014.

Selama bulan April sampai dengan Juni 2014 peneliti melakukan penelitian awal

terhadap subyek penelitian sehingga mendapatkan data-data akurat yang

dibutuhkan untuk melakukan tindakan berikutnya. Tindakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan siklus minimal 3 kali yaitu proses pengenalan,

perbaikan dan pemantapan tindakan. Jika proses perbaikan dinilai belum

maksimal untuk pemantapan, maka siklus akan ditambah.  Secara umum

penelitian tindakan ini memerlukan waktu 3-4 bulan.  Waktu tersebut digunakan

untuk menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dari penggunaan metode
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permainan komunikatif dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Sebagai gambaran

waktu pelaksanaan tindakan, maka perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tabel Rancangan Pelaksanaan Penelitian Tindakan

No Kegiatan Penelitian
Bulan

Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des

1.
Proposal, instrumen, validasi,

dan perijinan

2 Perencanaan tindakan

3 Pelaksanaan TindakanSiklus 1

4
Analisis dan Refleksi

Pelaksanaan TindakanSiklus 1

5 Pelaksanaan TindakanSiklus 2

6
Analisis dan Refleksi

Pelaksanaan Tindakan Siklus 2

7 Pelaksanaan TindakanSiklus 3

8
Analisis dan Refleksi

Pelaksanaan Tindakan Siklus 3

9
Penulisan Laporan Penelitian

Tindakan Kelas

10
Presentasi Hasil Penelitian

Tindakan Kelas

Berdasarkan rancangan tersebut di atas, maka penelitian tindakan ini selesai pada

bulan Desember 2014.

3.3 Subyek Tindakan

Peneliti menentukan subyek tindakan pada Kelas XI SMK Jurusan Teknologi

Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 di
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SMK Negeri 2 Metro.  Jumlah rombongan belajar sebanyak 2 rombel (kelas),

rata-rata siswa  berusia 15 – 16 tahun.  Perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Data Jumlah Siswa Kelas XI TPHP

No Kelas / Jurusan
Jumlah Siswa

Total Siswa
Laki-Laki Perempuan

1 XI TPHP-1 3 29 32

2 XI TPHP-2 6 27 33

Jumlah 9 56 65

Sumber : Daftar Nama Siswa Kelas XI TPHP T.P. 2014/2015

Adapun pemilihan kelas ini berdasarkan beberapa kondisi yang memungkinkan

diterapkannya penelitian tindakan antara lain (1) rata-rata pencapaian standar

kompetensi mata pelajaran Bahasa Inggris masih rendah, (2) kesulitan guru di

kelas dalam mencari formulasi dan metode yang tepat untuk pembelajaran

keterampilan berbicara Bahasa Inggris secara aktif, (3) keinginan siswa untuk

meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan Bahasa Inggris cukup tinggi.

3.4 Obyek Tindakan

Hal yang menjadi obyek dalam penelitian tindakan ini adalah (1) tingkat

partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan (2) hasil belajar siswa khususnya

keterampilan berbicara Bahasa Inggris. Tingkat partisipasi aktif belajar siswa

dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan mental dan emosi dari

seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong

kepada pencapaian tujuan kelompoknya dan ikut bertanggung jawab terhadap

kelompok. Sedangkan hasil belajar siswa secara umum diartikan sebagai
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kemampuan berbahasa Inggris melalui pembelajaran berkelanjutan; dimulai

dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan jenis, kaidah dan konteks suatu

teks, dilanjutkan dengan kompetensi keterampilan yang menyajikan suatu teks

tulis dan lisan baik terencana maupun spontan dengan pelafalan dan intonasi yang

tepat, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan berbahasa dan

menghargai keindahan bahasa. Dan secara khusus hasil belajar siswa diartikan

sebagai keterampilan siswa berbicara menggunakan Bahasa Inggris sesuai

konteks.

3.4.1 Definisi Konseptual

Untuk variabel proses pada penelitian tindakan ini dijabarkan beberapa definisi

konseptual sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Permainan Komunikatif

Perencanaan pembelajaran berbasis permainan komunikatif merupakan

rencana pembelajaran yang dirancang dengan cara meminta siswa melakukan

aktivitas permainan yang menggunakan aturan-aturan untuk mencapai tujuan

dan dilengkapi dengan kesenangan-kesenangan untuk membuat siswa

termotivasi, dan juga memberikan cukup praktik berbicara sesuai dengan

terget bahasa kepada siswa agar pembelajaran lebih efektif.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Permainan Komunikatif

Pelaksanaan pembelajaran berbasis permainan komunikatif merupakan

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan siswa secara aktif

dalam yaitu memainkan permainan yang bertujuan meningkatkan



72

kemampuan komunikasi verbal agar lebih baik dan menumbuhkan partisipasi

aktif, kerjasama, kejujuran, menghilangkan rasa takut dan malu untuk

mengungkapkan ide/gagasan/perasaan dalam bahasa Inggris, dan

menciptakan kesenangan belajar. Dalam hal ini, proses pelaksanaan

pembelajaran tersebut juga mengacu langkah pembelajaran saintifik yaitu

melatih siswa untuk selalu melakukan kegiatan (1) mengamati, (2) bertanya,

(3) menggunakan nalar/logika, (4) berkomunikasi  dan (5) melakukan

eksperimen dalam setiap pembelajarannya.

3. Sistem Penilaian Pembelajaran Berbasis Permainan Komunikatif merupakan

proses pengumpulan informasi/bukti yang otentik tentang pencapaian

pembelajaran siswa dalam kompetensi sikap spiritual, dan sikap sosial,

kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara

terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran suatu

kompetensi muatan pembelajaran untuk kurun tertentu.

4. Keterampilan berbahasa Inggris pada siswa merupakan suatu bentuk perilaku

seseorang dalam mewujudkan buah pikiran atau perasaan menjadi wujud

ujaran atau bunyi bahasa yang bermakna.

3.4.2 Definisi Operasional

Menindaklanjuti definisi konseptual tersebut di atas, maka perlu ditekankan

tentang bagaimana kegiatan operasionalnya dilakukan.



73

1. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Permainan Komunikatif

Perencanaan pembelajaran berbasis permainan komunikatif ini merupakan

rancangan penilaian oleh validator terhadap Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru. Perencanaan pembelajaran

Selanjutnya rancangan penilaian itu disebut sebagai Instrumen Penilaian

Kinerja Guru (IPKG)-1 yang memuat komponen-komponen kelengkapan dari

suatu RPP yaitu (1) kompetensi inti, (2) kompetensi dasar, (3) indikator, (4)

tujuan pembelajaran, (5) materi, (6) media, (7) metode, (8) langkah

pembelajaran, (7) penilaian dan evaluasi, (8) pedoman penskoran, (9)

referensi, dan (10) program pengayaan/remedial. Selanjutnya, penilaian

dikembangkan pada hubungan antar komponen-komponen tersebut sebagai

indikator ketercapaian dalam penilaian RPP yang dibuat oleh guru, khususnya

pada langkah-langkah pembelajaran berbasis permainan yang diintegrasikan

pada pendekatan saintifik.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Permainan Komunikatif

Pelaksanaan pembelajaran berbasis permainan komunikatif dalam penelitian

ini merupakan penilaian kolaborator terhadap kesesuaian pelaksanaan

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas dengan perencanaan

pembelajaran yang sudah dibuat.  Selanjutnya disebut Instrumen Penilaian

Kinerja Guru (IPKG)-2 yang memuat indikator pelaksanaan pembelajaran

khususnya implementasi langkah-langkah pembelajaran berbasis kompetensi

yang terintegrasi dalam pendekatan saintifik di dalam kelas.
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Secara terperinci pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut:

a. Tahap Observasi Awal

Peneliti dan kolaborator terlebih dahulu melakukan pengamatan awal

terhadap situasi kelas dalam konteks mengidentifikasi masalah yang

dialami di kelas. Pengamatan dilakukan terhadap proses pembelajaran

Bahasa Inggris dengan perhatian difokuskan pada perilaku siswa selama

proses pembelajaran berlangsung.  Hasil pengamatan digunakan untuk

dasar penyusunan RPP.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Peneliti dan kolaborator menentukan bahwa tindakan yang dilakukan (1)

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, (2) materinya

adalah teks lisan dan tulis untuk memberi saran, unsur kebahasaan bentuk

simple past tense dan teks deskriptif, (3) media yang digunakan adalah

kartu permainan, (4) strategi pembelajarannya adalah permainan guessing,

dan (5) penilaian otentik dan evaluasi pembelajaran. Penilaian pelaksanaan

pembelajaran oleh kolaborator difokuskan pada kegiatan tindakan

(do/action) yang dilakukan oleh guru di kelas; mulai dari kegiatan

pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Selain itu, penilaian juga

akan dilakukan pada keterlaksanaan pembelajaran berbasis permainan

dalam langkah pembelajaran saintifik.  Kegiatan pada siklus awal tersebut

disajikan pada tabel berikut ini:



75

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Siklus Pertama

Kegiatan Keterangan

Perencanaan (Plan)

Peneliti membuat

skenario

a. Menentukan pokok bahasan

b. Menyusun RPP

Peneliti menyiapkan

konsep permainan

komunikatif

Melakukan latihan permainan komunikatif pada

kelas kecil (English Club)

Tindakan (Do)

Kegiatan

Pendahuluan

1. Guru masuk kelas dengan mengucapkan salam

2. Siswa berdoa dan mempersiapkan diri untuk

mengikuti proses pembelajaran.

3. Guru mengecek kehadiran siswa.

4. Guru melakukan apersepsi dan motivasi

dengan memberikan pertanyaan yang

membangkitkan rasa ingin tahu siswa

5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau

kompetensi dasar yang akan dicapai

Kegiatan Inti 1. Guru membagi kelas dalam beberapa

kelompok dengan jumlah @4-5 peserta setiap

kelompoknya

2. Guru mendistribusikan 2 set alat permainan

berupa Kart Situasi dan Kartu Benda kepada

masing-masing kelompok

3. Siswa mengamati gambar-gambar pada kartu

permainan.

4. Guru memberi kesempatan siswa untuk

menanyakan hal yang berkaitan dengan kartu

yang diamati.
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5. Guru memberikan penjelasan singkat tentang

saran sesuai materi pada kartu permainan.

6. Siswa melakukan eksplorasi dengan

berdikskusi mencari hubungan yang

memungkinkan kartu situasi dan kartu saran,

serta ungkapan yang sesuai untuk memberikan

saran.

7. Guru menjelaskan aturan permainan dan siswa

melakukan simulasi

8. Siswa melakukan permainan secara

berkelompok dan guru melakukan penilaian

sikap melalui observasi.

9. Guru memberikan reward kepada siswa.

10. Dengan bimbingan guru, siswa mengasosiasi

pengetahuan yang didapat yaitu ungkapan

tentang saran dengan pengalaman yang ada

dalam keseharian, dan bagaimana

mengunakannya.

11. Guru meminta siswa menyusun dialog

menggunakan ungkapan yang sudah dipelajari

menurut bahasa dan situasi mereka sendiri.

12. Siswa mengkomunikasikan pengalamannya

dengan melakukan unjuk kerja dan

dikonfirmasi / dinilai oleh guru.

13. Guru memberikan umpan balik berupa

pengayaan atau remedial berdasarkan hasil

evaluasi pembelajaran

Kegiatan Penutup 1. Dengan bimbingan guru, siswa merefleksi

aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan.

2. Guru menjelaskan informasi rencana kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan
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3. Guru menutup pertemuan dengan doa dan

salam.

3. Observasi (See)

Peneliti mengamati

proses pembelajaran

dan kegiatan siswa

1. Pada saat pembelajaran berlangsung, peneliti

mengamati jalannya proses pembelajaran dan

melakukan beberapa penilaian sikap

2. Pada akhir pembelajaran, peneliti melakukan

penilaian pengetahuan dan keterampilan siswa

sesuai target bahasa yang ditentukan .

4. Refleksi (Reflect)

Dilakukan bersama

guru kolaborator dan

dosen pembimbing

a. Mengidentifikasi kendala atau masalah yang

ada dalam tahap tindakan dan observasi.

b. Menyusun rencana tindakan untuk mengatasi

masalah atau kendala tersebut untuk

dilaksanakan pada siklus berikutnya.

c. Refleksi dilaksanakan setelah siklus selesai

3. Penilaian Pembelajaran Berbasis Permainan Komunikatif

Penilaian pembelajaran berbasis permainan komunikatif ini merupakan

penilaian yang dilakukan oleh kolaborator terhadap keterlaksanaan penilaian

otentik oleh guru dalam pembelajarannya. Kolaborator akan melihat

bagimana guru melakukan penilaian terhadap proses dan pencapaian belajar

siswa dalam menerapkan sikap spiritual dan sikap sosial, penguasaan

pengetahuan dan penguasaan keterampilan yang diperolehnya.
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4. Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris

Penilaian keterampilan berbicara Bahasa Inggris merupakan penilaian yang

dilakukan oleh guru setelah melaksanakan pembelajaran berbasis permainan

komunikatif.  Terdapat lima elemen dalam keterampilan berbicara siswa yang

akan diketahui yaitu: (1) tata bahasa, (2) pengucapan, (3) kelancaran, (4)

kosakata, dan (5) pemahaman.

3.5 Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh melalui berbagai instrumen yang disediakan

sesuai langkah operasional penelitian. Untuk perolehan data primer yaitu hasil

belajar diperoleh melalui blanko penilaian sikap, tes pengetahuan dan tes

keterampilan berbicara (rubric of speaking). Selanjutnya adalah data sekunder

yaitu hasil pengamatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Data sekunder

penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris

menggunakan permainan komunikatif untuk meningkatkan keterampilan

berbicara siswa. Sumber data yang digunakan adalah hasil pengamatan yang

terdapat dalam Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) yang disesuaikan

dengan kaidah dalam Kurikulum 2013.

3.6 Bentuk Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data

kuantitatif.  Data kualitatif memberikan gambaran yang jelas mengenai desain,

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan
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permainan komunikatif untuk meningkatkan keterampilan siswa berbicara Bahasa

Inggris.  Data kualitatif juga diperoleh melalui lembar pengamatan, interview dan

kuesioner yang dilakukan.  Untuk selanjutnya data kualitatif tersebut akan

dilengkapi dengan data kuantitatif yang diperoleh melalui tes evaluasi dan

portpolio siswa pada akhir pembelajaran.

3.7 Alat Pengumpulan Data

Untuk mengetahui hasil tindakan secara menyeluruh maka instrumen penelitian

digunakan berupa rubrik, lembar observasi, lembar kuesioner, catatan lapangan,

tes ataupun non-tes dan lembar pencermatan dokumen (tugas dan karya siswa).

1. Rubrik

Rubrik dalam bentuk Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)  digunakan

validator maupun kolaborator untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan

tingkat keterlaksanaan desain, proses maupun evaluasi pembelajaran yang

dilakukan.  Rubrik berbicara Bahasa Inggris juga akan digunakan untuk

mengetahui keterampilan psikomotorik siswa setiap akhir siklus.

2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk melihat kegiatan yang terjadi selama

tindakan meliputi kinerja guru, sikap dan keaktifan siswa serta suasana

pembelajaran.  Observasi adalah pengamatan dengan tujuan mencari dan

mencatat data tentang obyek yang diteliti serta dampaknya dalam penelitian

tindakan kelas. Observasi dalam penelitian ini adalah untuk mencatat

perubahan perilaku siswa kearah yang lebih baik serta dampak dari tindakan
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yang dilakukan. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang

berlangsung, dilaksanakan dari mulai pembelajaran awal sampai akhir baik

untuk siswa maupun guru.

3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan juga digunakan oeh kolaborator jika terdapat hal penting

yang tidak terdeteksi dalam proses tindakan.

4. Tes

Tes pengetahuan siswa untuk mengetahui tingkat penguasaan materi

pelajaran dilakukan melalui tes kognitif di setiap akhir tindakan. Lembar

kuesioner digunakan untuk memperjelas informasi yang dikumpulkan, untuk

menelusuri kembali jawaban siswa tentang tanggapan mereka selama

kegiatan pembelajaran, dan saran siswa terhadap proses pembelajaran.

Kuesioner diberikan pada siklus terakhir.

5. Lembar pencermatan dokumen

Untuk pencermatan dokumen maka digunakan rekaman berupa tugas dan

karya siswa untuk melengkapi instrumen penelitian yang sudah ada

sebelumnya.  Juga digunakan rekaman berupa video dan foto untuk

mendukung instrumen penelitian sebelumnya karena dapat memberikan

gambaran secara konkrit mengenai keadaan proses pembelajaran.

3.8 Kisi-Kisi Instrumen

Beberapa instrumen dalam penelitian ini dibuat untuk kemudian divalidasi dan

digunakan sebagai sumber data.  Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen penelitian
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yang berisi tentang aspek yang akan dianalisis, cara penilaian instrumen dan

pedoman pendeskripsian.

3.8.1 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)-1 tentang
Perencanaan Pembelajaran

Tabel 3.4 Indikator Penilaian Perencanaan Pembelajaran

No Indikator Penilaian
Nilai

4 3 2 1

1
Identitas mata pelajaran lengkap meliputi
satpen, mapel, tema, dan jumlah pertemuan

2 Indikator sesuai Kompetensi Dasar (KD)

3
Indikator mengembangkan kata kerja
operasional  pada KD

4
Indikator mencakup kompetensi afektif, kognitif
dan psikomotorik

5 Tujuan pembelajaran sesuai indikator

6
Tujuan pembelajaran mencakup afektif, kognitif
dan psikomotorik

7 Materi ajar sesuai tujuan pembelajaran

8 Materi ajar memuat materi pengayaan

9 Materi ajar memuat materi remedial

10
Sumber belajar menggunakan buku teks
pemerintah

11
Materi ajar merujuk pada materi yang diperoleh
melalui IT/perpustakaan

12
Materi ajar memanfaatkan lingkungan alam dan
social

13 Media pembelajaran bervariasi

14
Media pembelajaran sesuai dengan materi dan
pembelajaran saintifik

15 Media pembelajaran sesuai karakter siswa

16
Kegiatan pembelajaran mencakup  tahapan
pendahuluan

17
Kegiatan pembelajaran mencakup langkah
saintifik pada inti

18
Kegiatan pembelajaran mencakup
pengayaaan/remedi pada penutup
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Keterangan : Diadaptasi dari lembar pendampingan implementasi Kurikulum
2013 Direktorat Pembinaan SMK.

1. Pedoman Penskoran

4 = Jika indikator terpenuhi dan sangat sesuai, sangat memahami, atau
terlaksana dengan sangat baik

3 = Jika indikator terpenuhi, sesuai, memahami, terlaksana dengan baik

2 = Jika indikator terpenuhi tetapi kurang sesuai, kurang memahami, atau
kurang terlaksana dengan baik

1 = Jika indikator tidak terpenuhi sama sekali

2. Nilai Akhir = x 100

3. Konversi Nilai Akhir dan Ketercapaian

90,00 - 100 = Desain pembelajaran terpenuhi dan sangat sesuai

80,00 – 89,99 = Desain pembelajaran terpenuhi dan sesuai

70,00 – 79,99 = Desain pembelajaran terpenuhi tetapi kurang sesuai

≤ 69,99 = Desain pembelajaran tidak terpenuhi sama sekali

3.8.2 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)-2 tentang
Pelaksanaan Pembelajaran

Indikator kesuksesan pelaksanaan pembelajaran dapat diketahui melalui tabel

berikut ini :

19
Kegiatan pembelajaran mengembangkan sikap,
pengetahuan dan keterampilan

20
Penilaian sesuai dengan teknik dan bentuk
penilaian otentik

21 Penilaian sesuai dengan indicator

22 Kesesuaian kunci jawaban dan soal

23 Kesesuaian pedoman penskoran dengan soal

Nilai Total Pencapaian

Rata-rata Nilai Pencapaian

Nilai Perolehan
Skor Maksimal
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Tabel 3.5 Indikator Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

No Indikator Penilaian
Nilai

4 3 2 1

1
Mengaitkan materi dengan pengalaman siswa atau
materi sebelumnya

2 Mengajukan pertanyaan

3 Menyampaikan manfaat materi

4 Mendemonstrasikan sesuatu terkait tema

5 Mengecek perilaku awal siswa

6 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa

7 Menyampaikan rencana kegiatan

8
Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran

9
Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan
lain, iptek dan kehidupan.

10
Membahas materi dan pengalaman belajar dengan
tepat.

11 Menyajikan materi secara sistematis

12
Kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang
akan dicapai

13
Kegiatan pembelajaran memuat komponen
pendahuluan, inti dan penutup

14 Kegiatan pembelajaran runtut.

15 Disiplin dan suasana kelas terkelola dengan baik

16 Pembelajaran kontekstual.

17
Pembelajaran mengembangkan sikap spiritual dan
sosial siswa

18
Pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana alokasi
waktu

19
Memfasilitasi siswa untuk mengamati untuk
menemukan masalah.

20 Memfasilitasi siswa untuk merumuskan pertanyaan

21
Memfasilitasi siswa untuk mengumpulkan
informasi/data terkait pertanyaan

22
Memfasilitasi siswa menganalisis informasi untuk
membuat kesimpulan

23
Memfasilitasi siswa mengkomunikasikan pengetahuan
yang diperoleh.

24 Terampil dalam menggunakan sumber belajar / media.

25
Terampil menggunakan sumber belajar / media
pembelajaran yang bervariasi
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Keterangan : Diadaptasi dari lembar pendampingan implementasi Kurikulum
2013 Direktorat Pembinaan SMK.

1. Pedoman Penskoran

4 = Jika indikator terpenuhi dan sangat sesuai, sangat memahami, atau

terlaksana dengan sangat baik

3 = Jika indikator terpenuhi, sesuai, memahami, atau terlaksana dengan

baik

2 = Jika indikator terpenuhi tetapi kurang sesuai, kurang memahami,

atau kurang terlaksana dengan baik

1 = Jika indikator tidak terpenuhi sama sekali

2. Nilai Akhir = x 100

26
Menghasilkan pesan menarik melalui penggunaan
sumber belajar / media

27 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar

28
Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media
pembelajaran

29 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa.

30 Merespon positif partisipasi aktif siswa

31 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa

32 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.

33
Menumbuhkan keceriaan atau antusuasme siswa dalam
belajar

34 Menggunakan bahasa lisan yang jelas dan lancer

35 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar

36
Melakukan refleksi / membuat rangkuman melibatkan
siswa

37 Memberikan tes lisan atau tulisan

38 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio

39
Memberikan tindak lanjut berupa pengayaan atau
remedial

Nilai Total Pencapaian

Rata-rata Nilai Pencapaian

Nilai Perolehan
Skor Maksimal
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3. Konversi Nilai Akhir dan Ketercapaian

90,00 - 100 = Proses pembelajaran terlaksana dengan sangat baik

80,00 – 89,99 = Proses pembelajaran terlaksana dengan baik

70,00 – 79,99 = Proses pembelajaran kurang terlaksana dengan baik

≤ 69,99 = Proses pembelajaran tidak terlaksana sama sekali

3.8.3 Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)-3 tentang Pelaksanaan
Penilaian

Tabel 3.6 Indikator Penilaian Pelaksanaan Penilaian

Keterangan : Diadaptasi dari lembar pendampingan implementasi Kurikulum
2013 Direktorat Pembinaan SMK.

No Indikator Penilaian
Nilai

4 3 2 1

1
Terlaksananya penilaian sikap selama proses
berlangsung

2
Instrumen penilaian sikap yang digunakan sesuai
dengan kaidah

3 Terdokumentasinya hasil penilaian sikap

4
Terlaksananya penilaian pengetahuan dengan tes lisan,
tes tulis dan penugasan

5
Instrumen penilaian pengetahuan yang digunakan sesuai
dengan kaidah

6
Tersedia rubrik penilaian pengetahuan untuk masing-
masing instrument

7 Terdokumentasinya hasil penilaian pengetahuan

8
Terlaksananya penilaian keterampilan dengan praktik,
project dan portopolio

9
Instrumen penilaian keterampilan yang digunakan
sesuai dengan kaidah

10
Tersedia rubrik penilaian keterampilan untuk masing-
masing instrumen

11 Terdokumentasinya hasil penilaian keterampilan
12 Dilaksanakan penilaian diri dan antar teman
13 Instrumen penilaian diri/antar teman sesuai kaidah
14 Terdokumetasinya hasil penilaian oleh siswa

Nilai Total Pencapaian

Rata-rata Nilai Pencapaian
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1. Pedoman Penskoran

4 = Jika indikator terpenuhi dan sangat sesuai, sangat memahami, atau
terlaksana dengan sangat baik

3 = Jika indikator terpenuhi, sesuai, memahami, atau terlaksana dengan
baik

2 = Jika indikator terpenuhi tetapi kurang sesuai, kurang memahami,
atau kurang terlaksana dengan baik

1 = Jika indikator tidak terpenuhi sama sekali

2. Nilai Akhir = x 100

3. Konversi Nilai Akhir dan Ketercapaian

90,00 - 100 = Penilaian dalam pembelajaran terpenuhi dan sangat sesuai

80,00 – 89,99 = Penilaian dalam pembelajaran terpenuhi dan sesuai

70,00 – 79,99 = Penilaian dalam pembelajaran terpenuhi tetapi kurang
sesuai

≤ 69,99 = Penilaian dalam pembelajaran tidak terpenuhi sama sekali

3.8.4 Kisi Kisi Rubrik Tingkat Partisipasi Aktif Siswa dalam Pembelajaran

Tabel 3.7 Indikator Partisipasi Aktif dalam Pembelajaran

No Indikator Partisipasi Aktif Siswa
Nilai

Total
0 1

1 Persiapan diri mengikuti proses pembelajaran

2 Mengamati media pembelajaran yang diberikan

3 Mencari kosakata dan melatih pengucapan

4 Mempertanyakan hal yang berkaitan dengan konteks

5 Mengeksplorasi materi pembelajaran

6 Mengasosiasikan materi pembelajaran dengan
keadaan nyata disekitarnya

7 Diskusi dalam kelompok

8 Melakukan simulasi sebelum memulai permainan

9 Melakukan peran serta aktif sesuai tugas yang
diberikan

Nilai Perolehan
Skor Maksimal
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10 Mengkomunikasikan hasil pembelajaran dalam unjuk
kerja

11 Merefleksi aktifitas pembelajaran

12 Merangkum materi yang sudah dipelajari

Total

Keterangan : Diadaptasi dari langkah pembelajaran saintifik Kurikulum 2013

1. Pedoman Penskoran :

0 = Jika indikator tidak nampak

1 = Jika indikator nampak

2. Konversi Nilai Akhir dan Ketercapaian

95.00 – 100 = Partisipasi Aktif sangat tinggi

90.00 - 94.99 = Partisipasi Aktif diatas rata-rata

80.00 - 89.99 = Partisipasi Aktif cukup

70.00 - 79.99 = Partisipasi Aktif di bawah rata-rata

Untuk mengukur partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran digunakan lembar

observasi yang diisi oleh guru dengan mengamati keikutsertaan siswa selama

pembelajaran berlangsung dalam setiap siklus dengan menggunakan pedoman

yang sudah dipersiapkan. Kemudian, hasilnya dimasukkan dalam kategori

partisipasi aktif dan tidak aktif.  Dikategorikan siswa berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran yaitu jika nilai partisipasi belajar siswa mencapai ≥80%, tidak aktif

apabila partisiapasi belajar siswa ≤80%.

Menghitung jumlah partisipasi aktif yang dilakukan siswa secara individu pada

setiap pertemuan digunakan rumus sebagaiberikut:

% Partisipasi (Pi) = Nilai partisipasi siswa (PI) x 100 %
Nilai maksimum indikator partisipasi (A)
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Keterangan:

% Pi =  Partisipasi belajar siswa pada setiap pertemuan

∑ PI =  Nilai partisipasi siswa pada setiap pertemuan.

∑ A  =  Nilai Maksimum indikator partisipasi siswa yang diamati

Untuk melihat keaktifan siswa secara klasikal digunakan rumus:

% Siswa aktif (A) = Jumlah siswa aktif  (SA) x 100%
Jumlah seluruh siswa (A)

Keterangan:

% SA =  Siswa aktif pada setiap pertemuan

∑ SA =  Jumlah siswa yang aktif pada setiap pertemuan

∑ A   = Jumlah seluruh siswa

Kategori penilaian keaktifan belajar kelas adalah jika %SA ≥60% maka kelas

tergolong aktif, sebaliknya jika %SA≤60%, maka kelas tergolong tidak aktif.

3.8.5 Kisi-Kisi Penilaian Afektif

Tabel 3.8 Indikator dan Penilaian Sikap

No Indikator Penilaian Disiplin
Nilai

Jumlah
0 1

1 Disiplin

1. Tertib mengikuti instruksi

2. Mengerjakan tugas tepat waktu

3. Tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta

4. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif

2 Jujur

1. Menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang

sebenarnya

2. Tidak menutupi kesalahan yang terjadi
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3. Tidak menyontek atau melihat data/pekerjaan orang

lain

4. Mencantumkan sumber belajar dari yang

dikutip/dipelajari.

3 Tanggung Jawab

1. Pelaksanaan tugas piket secara teratur

2. Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok

3. Mengajukan usul pemecahan masalah

4. Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan

4 Santun

1. Berinteraksi dengan teman secara ramah

2. Berkomunikasi dengan bahasa yang tidak

menyinggung perasaan

3. Menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat

4. Berperilaku sopan

Skor Pencapaian

Selanjutnya nilai akhir dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai = Skor diperoleh x 10
Skor maksimal

Kategori Nilai Sikap:

Sangat Baik = apabila memperoleh nilai akhir 4

Baik = apabila memperoleh nilai akhir 3

Cukup = apabila memperoleh nilai akhir 2

Kurang = apabila memperoleh nilai akhir 1
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3.8.6 Kisi-Kisi Penilaian Pengetahuan

Tabel 3.9 Form Kisi-Kisi Penilaian Pengetahuan

Kompetensi
Dasar

Indikator Indikator Soal
Jenis
Soal

No.
Soal

3.1 Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
pada ungkapan
memberi saran
serta responnya
sesuai dengan
konteks
penggunaannya
.

 Siswa
mampu
mengidentifi
kasi
ungkapan
memberi
saran dengan
tepat

 Siswa
mampu
menjelaskan
penggunaan
ungkapan
memberi
saran dengan
tepat

 Diperlihatkan situasi
dan permasalahan
yang terjadi dalam
keseharian dan siswa
mampu
mengidentifikasi
ungkapan memberikan
saran

 Diperlihatkan situasi
dan permasalahan
yang sering terjadi
dalam keseharian,
siswa dapat
menjelaskan ungkapan
yang tepat dalam
konteks memberi
saran.

Tes
Isian

1 – 10

Keterangan:

1. Nilai Akhir = x 100

2. Kriteria Ketuntasan ≥ 70.00

3.8.7 Penilaian Psikomotorik (Keterampilan Berbicara)

Tabel 3.10 Rubrik Berbicara Bahasa Inggris

No
Komponen Berbicara

Baik dan Lancar
Skor

5 4 3 2 1
1 Comprehension

2 Fluency

3 Pronunciation

4 Vocabulary

5 Grammar

Rata-Rata
Keterangan : Diadaptasi dari pendapat Harmer (1991) tentang aspek-aspek

keterampilan berbicara.

Nilai Perolehan
Skor Maksimal
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Tabel 3.11 Kriteria dan Pedoman Penskoran Keterampilan Berbicara

Kriteria Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1
Pelafalan
(pronuncia-
tion)

Lafal dapat
dipahami
dan aksen
seperti
pembicara
asli

Lafal dapat
dipahami
meskipun
dengan
aksen
tertentu

Ada masalah
dalam
pengucapan
sehingga
pendengar
harus sangat
fokus dan
terkadang
timbul
kesalah
pahaman

Sulit
dimengerti
karena ada
masalah dalam
pelafalan dan
frekuensi nya
sering

Hampir
selalu keluar
dalam
pelafalan
sehingga
tidak dapat
dimengerti

Tata bahasa
(grammar)

Tidak ada
kekeliruan
dalam tata
bahasa

Hampir
tidak ada
kekeliruan
dalam tata
bahasa

Terjadi
beberapa
kekeliruan
tata bahasa
namun tidak
berpenga-ruh
terhadap arti

Banyak terjadi
kekeliruan tata
bahasa yang
mempenga-
ruhi arti dan
seringkali
harus
menyusun
ulang kalimat
percakapan

Tata bahasa
sangat buruk
sehingga
percakapan
sangat sulit
dipahami

Kosakata
(vocabula-
ry)

Kosakata
berkem-
bang
melebihi
glosary dan
sesuai
dengan
konteks

Kadang-
kadang
pelafalan
tidak tepat
dan harus
menjelas-
kan lebih
lanjut
karena
kosakata
yang tidak
sesuai

Sering
mengguna-
kan kosakata
yang tidak
tepat
sehingga
dialognya
menjadi
terbatas
karena
kosakata
yang terbatas

Mengguna-kan
kosakata yang
salah sehingga
tidak dapat
dipahami

Kosakata
sangat
terbatas
sehinga
tidak
memungkin-
kan
terjadinya
dialog

Kelancaran
(fluency)

Dialog
sangat
lancar dan
tidak
menemui
kesulitan

Dialog
lancar dan
sangat
sedikit
mengalami
kesulitan

Tidak terlalu
lancar
karena
menemui
kesulitan
bahasa

Sering ragu
dan berhenti
karena
keterbatasan
bahasa

Sering
berhenti dan
diam selama
dialog
sehingga
dialog tidak
tercipta
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Pemaham-
an
(comprehen
-sion)

Seluruh isi
percakapan
dapat
dipahami
dan tidak
mengalami
pengulang-
an

Seluruh isi
percakapan
dapat
dipahami
meskipun
sesekali ada
pengulang-
an pada
bagian
bagian
tertentu

Sebagian
besar isi
percakapan
dapat
dimengerti
dan ada
beberapa
pengulangan

Sulit untuk
mengikuti
dialog yang
dilakukan
kecuali pada
bagian umum
dengan
percakapan
yang perlahan
dan banyak
pengulangan

Tidak dapat
dipahami
bahkan
dalam
bentuk
dialog yang
singkat
sekalipun

Keterangan:

1. Nilai Akhir = x 100

2. Kriteria Ketuntasan ≥ 70.00

Siswa dikategorikan terampil berbicara Bahasa Inggris dengan benar dan lancar

jika nilai yang didapat ≥70,00. Indikator keberhasilan juga ditentukan dengan

jumlah siswa yang mencapai skor 70-100 lebih dari 80%.

3.9 Validasi Instrumen

Validasi selalu dilakukan untuk setiap instrument sebelum digunakan dalam

pengumpulan data kuantitatif, sedangkan triangulasi digunakan untuk data

kualitatif. Desain pembelajaran terlebih dahulu harus mendapatkan validasi dari

ahli konten dan ahli konstruk sehingga layak untuk diimplementasikan dalam

pembelajaran, demikian juga dengan soal evaluasi yang diberikan.

Triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan data kualitatif yang diperoleh

sehingga terhindar dari subyektifitas peneliti.  Data yang diperoleh dari observasi

dicocokkan dengaan data lain yang diperoleh dari kuesioner maupun sebaliknya.

Nilai Perolehan
Skor Maksimal
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3.10 Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa data kualitatif,

sedangkan metode deskriptif komparatif digunakan untuk menganalisa data

kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian tindakan ini.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis terhadap suatu keadaan atau

gejala yang diuraikan menurut apa adanya mulai dari awal pada saat penelitian

dilakukan hingga akhir penelitian. Kesimpulan atau hasil akhir penelitian juga

merupakan hasil kecenderungan atau konsensus secara triangulasi dari berbagai

sumber, dan hasil perhitungan statistik digunakan sebagai data pendukung. Jadi

tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat penjelasan secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau

kasus  daerah tertentu.

Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif adalah data yang berhubungan

dengan refleksi pembelajaran untuk setiap siklus. Data dianalisis dan

diinterpretasikan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai hasil penelitian.

Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif digunakan pada:

1) Data keefektifan pembelajaran berbasis permainan diperoleh dari kuesioner

siswa tentang penggunaan permainan komunikatif di kelasnya.

2) Data keefektifan kelas speaking diperoleh dari kuesioner siswa tentang kelas

speaking
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Sedangkan data yang dianalisis secara deskriptif komparatif adalah data numerik

yang berhubungan dengan pembelajaran mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, observasi, dan tentang keterampilan berbicara Bahasa Inggris yang

diperoleh siswa. Analisis data dengan menggunakan deskriptif kuantitatif

digunakan pada:

1) Data perencanaan pembelajaran menggunakan permainan komunikatif

diperoleh dari lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG-1) tentang

Rencana Pembelajaran.

2) Data pelaksanan pembelajaran diperoleh dari lembar Instrumen Penilaian

Kinerja Guru (IPKG-2) tentang Pelaksanaan Pembelajaran.

3) Data partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran diperoleh dari lembar

pengamatan (observasi) Tingkat Partisipasi Aktif Siswa.

4) Data peningkatan pengetahuan berbahasa dan peningkatan keterampilan

berbicara Bahasa Inggris diperoleh dari tes kognitif dan tes psikomotorik

Tujuan analisis  data adalah untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan

memberi dampak atau tidak, dan skor yang diperoleh mengalami peningkatan atau

tidak sehingga target pembelajaran yang diharapkan akan tercapai.

3.10.1 Analisis Data Penilaian Rencana Pembelajaran

Data yang diperoleh dari Instrumen Penilaian RPP  dianalisis secara deskriptif

persentase.  Dengan menggunakan skala 1-4 untuk 23 indikator akan diketahui

nilai perolehan yang kemudian dibagi dengan skor maksimal 92 dan dikali dengan

100% sehingga akan diperoleh skor nilai tertentu.  Selanjutnya  skor tersebut
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dikonversi menjadi suatu ketercapaian dengan kategori baik sekali (86%-100%),

baik (70%-85%), cukup (65%-79%) dan kurang (<65%).   Perbaikan RPP akan

terus dilakukan apabila hasil analisis data menunjukkan ketercapaiankategori

‘kurang’ (<65%). Seyogyanya jika ketercapaian kategori sudah pada deskripsi

‘cukup’ sampai dengan ‘baik sekali’ (65%-100%), maka perbaikan desain

pembelajaran (RPP)akan dihentikan.Namun untuk mengetahui batas maksimal

kesempurnaan desain pembelajaran, maka peneliti tidak menghentikan sampai

dengan Siklus III selesai.

3.10.2 Analisis Data Keterampilan Bebicara Siswa

Analisis data keterampilan berbicara siswa menggunakan permainan komunikatif

didasarkan pada hasil tes berbicara.  Data yang diperoleh berupa angka-angka

yang dianalisis dengan deskriptif persentase. Setiap siswa memperoleh skor dan

penilaian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menggunakan skala 1-5 ada

setiap komponen keterampilan berbicara, seorang siswa memperoleh penilaian

keterampilan berbicara secara individu dari skor perolehan dibagi 5 dan dikali

dengan 100%.  Sehingga dengan nilai tersebut, maka seorang siswa memperoleh

penilaian dengan kategori baik sekali (90%-100%), baik (80%-89%), cukup

(70%-79%) dan kurang (<69%).   Perbaikan pembelajaran secara individu terus

dilakukan jika ketercapaian keterampilan berbicara siswa termasuk dalam kategori

kurang.

Berdasarkan rekapitulasi data keterampilan berbicara siswa di kelas dilakukan

analisa untuk mengetahui jumlah siswa yang mencapai tingkat keterampilan
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tertentu dalam berbicara.  Pembelajaran satu komponen berbicara secara baik dan

lancar dikategorikan berhasil jika penghitungan jumlah siswa yang mencapai nilai

3-5 di atas median (nilai tengah) jumlah siswa dalam satu kelas.

3.10.3 Analisis Data Partisipasi Aktif Belajar Siswa

Data hasil pengamatan partisipasi belajar siswa dianalisis per-siswa secara

menyeluruh untuk 12 komponen yang dipersyaratkan dalam pembelajaran

saintifik.  Untuk partisipasi yang nampak dalam pembelajaran diberikan skor 1

sedangkan jika partisipasi aktif siswa tidak nampak maka diberi skor 0.

Selanjutnya akan dihitung nilai total dari pengamatan pembelajaran, kemudian

dibagi dengan nilai total seluruh komponen keaktifan, dan kemudian dikalikan

dengan 100 untuk mendapatkan persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran.

Deskripsi penilaiandengan nilai ‘sangat aktif’ jika persentasenya 90%-100%,

keaktifan baik (80%-89%), keaktifan cukup (70%-79%) dan keaktifan kurang

(<69%).  Peningkatan partisipasi aktif siswa terus dilakukan pada siklus

berikutnya jika persentase nilai perolehan seorang siswa secara menyeluruh

nilainya kurang (<69%).

3.10.4 Analisis Data Lembar Kuesioner Siswa

Data kualitatif diperoleh dari instrumen kuesioner siswa yang merupakan, namun

dapat dianalisis dengan melakukan rekapitulasi jumlah jawaban siswa pada setiap

item pertanyaan.
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Tabel berikut digunakan untuk analisis data kuesioner yaitu:

Tabel 3.12 Sebaran Jawaban Siswa Terhadap Pembelajaran Bahasa
Inggris menggunakan permainan komunikatif di kelas

No Item Pertanyaan

Jumlah Jawaban Siswa
pada pertanyaan

tersebut Jumlah Keterangan

a b C d
1 No.1
2 No.2
3 No.3

Dan seterusnya..
Total

Selanjutnya data tersebut dianalisis per-item pertanyaan untuk mengetahui

pendapat siswa terhadap pembelajaran Bahasa Inggris pada umumnya,

pembelajaran berbicara (speaking) dan penggunaan permainan komunikatif

sebagai teknik pembelajarannya. Indikator keberhasilan dikembangkan

berdasarkan kaidah dalam penerapan Kurikulum 2013 dengan memberikan huruf

mutu dan deskripsi pencapaian indikator pembelajaran. Indikator keberhasilan

memberikan penjelasan tentang keberhasilan dalam mendesain pembelajaran,

kegiatan inti, pencapaian skor, instrumen, dan variabel hasil pembelajaran.

Keberhasilan dalam mendesain pembelajaran menggunakan instrumen IPKG yang

dimodifikasi pada kegiatan intinya, yaitu menyesuaikan dengan pendekatan

saintifik Kurikulum 2013 pada penerapan permainan komunikatif dalam

pembelajaran ketemapilan berbicara menggunakan Bahasa Inggris.  Skor 3,5 – 4

dari validator setelah tindakan merupakan standar minimal untuk penilaian

keberhasilan penyusunan desain pembelajaran pada penelitian ini.
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Pencapaian indikator keberhasilan pelaksanaan tindakan pada lembar observasi

ditunjukkan dengan skor 3,5 – 4 pada setiap langkah kegiatan pembelajaran.

Instrumen penilaian yang digunakan adalah modifikasi IPKG 2 yang disesuaikan

dengan pendekatan saintifik Kurikulum 2013 pada penerapan permainan

komunikatif dalam pembelajaran Bahasa Inggris.

Sedangkan indikator keberhasilan dalam variabel hasil yang meliputi prestasi,

motivasi, minat, partisipasi, kejujuran, kerjasama dan kedisiplinan akan diukur

dengan instrumen penilaian afektif dan kognitif.  Skala 3,5 - 5 merupakan

indikator keberhasilan dalam instrumen penilaian tersebut.

3.11 Prosedur Tindakan

Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan yang ditujukan

pada kegiatan di dalam kelas.  Penelitian kelas ini diperlukan bagi guru untuk

refleksi diri yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kondisi pembelajaran

untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Penelitian tindakan

dilaksanakan dalam siklus yang berkelanjutan sampai dengan tujuan perbaikan

tercapai. Adapun alasan menggunakan metode penelitian tindakan kelas ini

adalah bahwa penelitian ini akan mendorong guru untuk meningkatkan kinerjanya

dengan cara refleksi, selalu mencoba strategi pembelajaran yang melibatkan

siswanya dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi kegiatan yang

mendorong siswanya melakukan pencarian (discovery) yaitu mencari sendiri

sampai mampu mandiri dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan di luar otoritas

gurunya (Hopkins dalam Wiraatmaja, 2002: 7).
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4. Refleksi

3. Observasi

1.Perencanaan

2. Pelaksanaan

2. Pelaksanaan

3. Observasi

4. Refleksi

1.Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Observasi

4. Refleksi

SIKLUS 2

SIKLUS 3

SIKLUS 1

Pada penelitian tindakan kelas ini, prosedur yang digunakan adalah sistim daur,

yaitu suatu kajian terhadap tindakan pembelajaran dan dampaknya atau hasilnya

yang dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, dan terus menerus sampai

ditemukannya tindakan atau hasil yang ideal. Langkah-langkah dalam setiap

siklus digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Spiral Penelitian Tindakan Kelas (adopsi dari Hopkins)

Sumber : Tim Pelatih Proyek PGSM, 1999, Pelatihan Tindakan Kelas,
Dirjend Dikti, Jakarta, hlm. 7

1.Perencanaan
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3.11.1 Perencanaan Tindakan (Plan)

Perencanaan tindakan dilakukan berkaitan dengan penelitian tindakan yang

diprakarsai seperti, penetapan entry behavior, pelancaran tes diagnostik untuk

menspesifikasi masalah, pembuatan skenario pembelajaran, pengadaan alat-alat

dalam rangka implementasi PTK, yang terkait dengan pelaksanaan tindakan

perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pada tahap perencanaan peneliti

dengan ahli materi dan ahli desain yang relevan dengan bidang keilmuan sebagai

mitra untuk memvalidasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), juga sebagai

mitra dalam mencari pemecahan masalah sesuai dengan indikator permasalahan

pada saat melakukan penelitian tindakan menggunakan metode permainan

komunikatif untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa dan hasil belajar di

kelas.  Adapun perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Mempersiapkan rencana pembelajaran, kompetensi inti, dan kopetensi

dasar,serta materi yang akan diberikan. Termasuk didalamnya adalah

pendekatan saintifik sebagai konsekuensi penerapan Kurikulum 2013.

(2) Membuat skenario tindakan berdasarkan pertemuan pada setiap siklus yaitu

skenario model pembelajaran kooperatif permainan komunikatif’ mulai dari

tahap apersepsi, motivasi,  kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan

akhir/penutup, dan penilaian.

(3) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk di dalamnya

manajemen kelas dan manajemen material bahan ajar.
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(4) Menyusun instrumen penelitian tentang pedoman observasi  partisipasipasi

belajar siswa, pedoman observasi aktivitas guru, pedoman wawancara dan

dokumentasi video dan foto.

(5) Menentukan kriteria keberhasilan tindakan dan dampak  atau hasil-hasilnya.

(6) Menyiapkan soal tes baik lisan maupun tulisan.

(7) Menyiapkan lembar catatan.

(8) Membuat kelompok belajar.

3.11.2 Pelaksanaan Tindakan (Do)

Pelaksanaan tindakan merupakan bentuk kenyataan dari teori dan teknik mengajar

serta tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya.  Dalam pelaksanaan

tindakan ini peran peneliti bersama kolabolator adalah melaksanakan proses

pembelajaran menggunakan permainan komunikatif untuk meningkatkan

partisipasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris.

Mengingat alokasi waktu yang terbatas yaitu @ 2x45 menit setiap pertemuan,

maka waktu yang digunakan pada setiap siklus adalah dua kali pertemuan.

Adapun urutan kegiatan yang dilakukan peneliti dan kolaborator secara garis

besar adalah sebagai berikut:

(a) Mengatur ruangan kelas bersama para siswa agar mobilitas permainan dalam

pembelajaran menjadi lebih lancar

(b) Mendistribusikan materi bahan ajar berupa fotokopi lembaran-lembaran kerja

kepada para siswa berdasarkan aturan permainan; didistribusikan baik untuk

individu ataupun kelompok.
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(c) Demonstrasi permainan dan target pembelajaran berupa simulasi permainan

komunikatif.  Pendekatan materi berupa ungkapan-ungkapan target bahasa

mulai diperkenalkan kepada para siswa

(d) Membimbing siswa melakukan permainan komunikatif baik secara individu

maupun kelompok dan memberikan masukan-masukan secara personal.

(e) Kristalisasi pesan-pesan pembelajaran yang terkandung dalam permainan

komunikatif yang mereka lakukan

(f) Melakukan diskusi dan wawancarauntuk mengetahui informasi tentang

masalah yang dialami siswa dalam proses pembelajaran.

(g) Memberikan tes baik lisan maupun tulisan, secara individu ataupun kelompok

dan dilakukan di setiap akhir siklus.

3.11.3 Observasi dan Evaluasi (See)

Observasi dan evaluasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan dan mencatat

semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan

berlangsung.  Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format

observasi/penilaian yang telah disusun.  Termasuk juga pengamatan secara cermat

pelaksanaan skenario tindakan, dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap

proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif

(hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain) tetapi juga data kualitatif

yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias mereka, mutu diskusi yang

dilakukan, dan lain-lain.
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Instrumen yang dipakai dalam observasi ini adalah: (1) rubrik, (2) lembar

observasi dan (3) catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara

obyektif yang tidak terekam melalui lembar observasi.  Catatan lapangan

digunakan untuk merekam aktivitas siswa selama tindakan berlangsung, reaksi

mereka, atau petunjuk-petunjuk lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan analisis

dan untuk keperluan refleksi.  Pedoman observasi digunakan untuk  mengetahui

tingkat partisipasi siswa danInstrumen Penilaian Kemampuan Kinerja Guru

(IPKG) untukmengetahui kinerja tindakan guru di kelas.Dalam hal ini, evaluasi

singkat dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, mulai dari pra-

tindakan, selama tindakan dan pasca tindakan.  Evaluasi di sini merupakan

catatan-catatan hasil observasi yang direncanakan untuk digunakan dalam untuk

melakukan refleksi dan rencana revisi terhadap tindakan selanjutnya.

3.11.4 Analisis dan Refleksi (Reflect)

Data hasil observasidari kolaborator dibahas dan didiskusikan oleh peneliti

bersama kolaboratordalam kegiatan Analisis dan Refleksi.  Kegiatan refleksi

dalam penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh

tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, dan

melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan pada siklus berikutnya.

Kegiatan ini meliputi analisis, sintesis, pemaknaan, penjelasan, dan

menyimpulkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan.  Kegiatan tersebut

dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1. Merenenungkan kembali kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang

dilakukan yaitu menggunakan metode permainan komunikatif untuk

meningkatkan keterampilan berbicara siswa menggunakan Bahasa

Inggrisnya.

2. Menjawab pertanyaan tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi

selama tindakan berlangsung.

3. Memperkirakan solusi atau keluhan-keluhan yang mungkin muncul

4. Mengindentifikasi kendala/ancaman yang mungkin dihadapi dan

memperkirakan akibat dan implikasi dari tindakan yang direncanakan.

Jika terdapat masalah, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus

berikutnya meliputi perencanaan ulang, tindakan ulang dan pengamatan ulang

sehingga permasalahan dapat teratasi.

Pada semua kondisi yang disebutkan di atas, seyogyanya siklus tindakan akan

dihentikan jika indikator ketercapaian sudah terpenuhi sesuai dengan standar nilai

yang ditentukan. Namun untuk tujuan tertentu, peneliti tetap melakukan 3 siklus

dalam penelitian ini untuk melihat ketercapaian maksimum dari setiap indikator

yang diamati.  Walaupun obyek penelitian hanya akan menganalisis hasil belajar

berupa keterampilan berbicara siswa, namun dalam penelitian ini tetap dilakukan

standar penilaian menurut Kurikulum 2013 dengan penilaian afektif, kognitif dan

psikomotor siswa sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan indikator

pembelajaran yang ditargetkan.


