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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Kegiatan dalam penelitian ini dirancang dengan rancangan penelitian 

tindakan kelas (PTK/ action research classroom). Menurut Sanjana (2013) 

penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan bentuk spiral, dari adanya 

permasalahan, menyusun perencanaan, melaksanakan sebuah tindakan, 

melaksanakan observasi, merefleksi kegiatan, dan merencanaan ulang dan 

seterusnya. Penelitian tindakan kelas yaitu sebuah penelitian yang akan dilakukan 

melalui tindakan yang terkendali atau yang sudah direncanakan dengan adanya 

tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan keterampilan berbicara 

pada siswa. sedangkan menurut Kunandar (2010), penelitian tindakan kelas adalah 

sebuah penelitian bertujuan untuk perbaikan mutu praktik pada saat pembelajaran 

dikelas, adapun prinsip penelitian tindakan kelas yakni: adanya partisipan dari 

peneliti dalm kegiatan, dan ada sebuah tujuan untuk meningkatkan suatu kualitas 

pada kegiatan melalui sebuah penelitian tindaan tersebut dan adanya sebuah 

tindakan agar kualitas suatu kegiatan meningkat.  

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh 

bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau tulisan pernyataan-pernyataan, 

bukan dalam bentuk angka-angka semata. Setiap siklus yang ada pada penelitian 

tindakan kelas, peneliti disini akan menjalankan kegiatan yang diawali dengan 

perencanaan, tindakan, kemudian melakukan observasi terhadap tindakan dan 

diahiri dengan refleksi. 
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Penelitian ini menggunakan prosedur kerja dengan siklus spiral yang terdiri 

dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Model penelitian ini 

menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart yang telah dikemukakan oleh 

Hendriana (2014), sebagai berikut: 

 

 

 

SIKLUS I 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Hendriana dan Afrilianto, 2014) 

 Sesuai dengan gambar 3.1, maka dapat diketahui jenis PTK mencakup 4 

tahap, yaitu: 1. Rencana, 2. Tindakan, 3. Observasi dan 4. Refleksi. 4 tahapan dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu unsuk untuk membentuk membuat sebuah siklus 

dengan satu putaran yang berurutan yang berulang pada tahap awal. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti berperan menjadi intrumen 

sekalian pengumpul data. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai perencana 

kegiatan, pelaksanaan pembelajaran, pengumpul data, dan sebagai yang 

melaporkan hasil penelitian. Dalam pelaksanaan peneliti melakukan kolaborasi 

dengan guru kelas 1C SDN Lowokwaru 3 Malang yang bertugas untuk melakukan 

pengamatan kepada peneliti pada saat melakukan proses belajar mengajar dan 

1. Rencana 

 

2. Tindakan 

 

4. Refleksi 

 
3. Observasi 

 

2. Tindakan 

1. Rencana 

4. Refleksi 

3. Observasi 

 

SIKLUS II 

? 
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sebagai teman diskusi dalam menganalisis data yang sudah terkumpul selama 

proses pembelajaran berlangsung dan juga melaksanakan refleksi atas proses 

kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana untuk merencanakan tindakan 

perbaikan pada siklus ke II, apabila di siklus I belum tercapai 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Lowokwaru 3 Malang, Jl. Sarangan 

No.1, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada saat semester genap tahun ajaran 2017-2018 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 1C SDN Lowokwaru 3 

Malang yang mempunyai siswa berjumlah 27 siswa, 13 siswa perempuan dan 14 

siswa laki-laki. 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebuah data yang berupa 

peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 1C di SDN Lowokwaru 3 

Malang. Selama penelitian data juga diambil dari proses pembelajaran pada 

keterampilan berbicara siswa melalui model role playing dengan menggunakan 

media gambar, untuk memperoleh data tersebut dilakukan melalui wawancara, 

observasi, tes dan dokumentasi.  
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Peningkatan keterampilan berbicara siswa diperoleh melalui teknik tes. 

Tes yang akan digunakan untuk menilai/ mengukur kemampuan keterampilan 

berbicara siswa adalah dengan menggunakan tes unjuk kerja. Tes ini 

menggunakan skala/ rubrik penilaian untuk menggenahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam berbicara. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini yaitu dari siswa kelas 1C dan guru kelas 1C 

SDN Lowokwaru 3 Malang 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan selama penelitian berlangsung. Data 

yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi ini dilaksanakan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Observasi dilakukan agar mengetahui aktivitas keterampilan berbicara siswa 

dalam proses pembelajaran dan mencatat hasil yang telah diperoleh pada 

lembar observasi. 

2. Wawancara  

Wawancara ini dilakukan dengan guru kelas 1C dan siswa kelas 1C di 

SDN Lowokwaru 3 Malang setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model role playing dan media gambar.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data pada saat 

proses belajar mengajar yang dilakukan guru atau peneliti. Dokumentasi ini 

berupa dokumen foto. 

4. Tes 

Tes ini dilakukan peneliti agar mengetahui perkembangan keterampilan 

berbicara pada siswa dengan memberikan tes unjuk kerja. 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam 

sebuah penelitian untuk memperoleh suatu data yang di inginkan. Adapun 

instrument penelitian yang digunakan peneliti, yaitu: lembar observasi, lembar 

wawancara, dan lembar tes kemampuan berbicara pada siswa. 

1. Lembar Observasi  

Observasi aktivitas siswa dipakai agar mendapatkan data pada saat 

aktivitas belajar siswa dengan penerapan model role playing menggunakan 

media gambar. Observasi aktivitas guru dipakai agar mendapatkan data 

mengenai aktivitas guru yang dilaksanaan saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan penerapan model role playing dan media gambar. 

Pengisisan lemba aktivitas siswa dan lrmbar aktivitas guru dilakukan oleh guru 

kelas sebagai pengamat. 

2. Lembar Pedoman Wawancara 

Lembar pedoman wawancara ini digunakan untuk memperoleh data 

pada saat proses pembelajaran berlangsung mengenai penerapan model role 
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playing menggunakan media gambar. Wawancara dilakukan di setiap akhir 

siklus yang diajukan kepada guru kelas 1C dan beberapa siswa kelas 1C. 

3. Lembar Tes 

Tes ini dilakukan di setiap siklus. Tes yang akan digunakan mengukur 

keterampilan berbicara pada siswa adalah tes unjuk kerja. Aspek-aspek untuk 

penilaian keterampilan berbicara, yaitu: aspek kebahasan ataupun non-

kebahasaan. Aspek kebahasaan antara lain: lafal, intonasi dan penggunaan 

kalimat sedangkan aspek non-kebahasaan antara lain: ekspresi, kelancaran, dan 

kejelasan suara. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisa data yaitu sebuah proses untuk mencari dan menderetkan secara 

runtut data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan cara mengelola 

data ke dalam kelompok, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat keputusan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis 

kualitatif, sebuah teknik analisis yang menghasilkan data hasil observasi dari 

aktivitas siswa dari kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan berbicara siswa 

pada tema 7 (Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku) menggunakan model 

pembelajaran role playing dan media gambar. Data tersebut kemudian di reduksi 

(disederhanakan), di klasifikasi (dikelompokkan), diinterpretasikan dan di 

deskripsikan dalam bentuk bahasa yang verbal untuk mencari penarikan 

kesimpulan. Tahap teknik analisis data yang dimaksud, sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data adalah merangkum atau menentukan hal-hal yang 

pokok agar fokus pada hal-hal penting, dicari dari tema dan polanya. Pada 

tahap ini peneliti mengumpulkan dan memilah-milah data yang sesuai dengan 

kebutuhan agar sesuai dengan rumusan masalah. Seperti mengumpulkkan 

hasil observasi, hasil tes siswa, hasil wawancara yang sudah diperoleh. Hal 

ini di lakukan agar perolehan data akan lebih fokus dan mempermudah dalam 

memverifikasi data. 

2. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah 

penyajian data. Dalam PTK ini penyajian data dilaksanakan dengan uraian 

yang singkat dan bersifat naratif. Penyajian data adapat memudahkan untuk 

memahami yang terjadi dan merencanakan untuk kerja kedepannya 

berdasarkan apa yang dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan dan untuk 

verifikasi. Kesimpilan awal yang akan dikemukakan masih dalam ketegori 

sementara dan akan berganti apabila tidak di temukan sebuah tanda-tanda 

yang kuat untuk mendukung terhadap tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Akan tetapi, Tetapi, bilamana kesimpulan yang telah dikekukakan pada tahap 

awal memiliki tanda-tanda yang benar pada saat peneliti kembali ke lapangan 

mengambil data, maka simpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan 

yang dipercaya. Kriteria ketuntasan minimal kelas 1 yaitu ≥70, jadi standar 
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ketuntasan individual dan standar ketuntasan klasikal dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Kriteria Ketuntasan Individual 

Kriteria ketuntasan individual merupakan suatu penilaian untuk 

siswa secara individu sebagai tolak ukur peningkatan keterampilan 

berbicara pada siswa. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

keterampilan berbicara di SDN Lowokwaru 3 Malang adalah ≥70. 

Menurut Tampubolon (2014) penggambilan nilai dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut: NA = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

b. Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Kriteria ketuntasan klasikal mempunyai tingkat untuk mencapai 

keberhasilan. Tingkat keberhasilan ketuntasan secara klasikal minimal 

75% dari keseluruhan siswa dalam kelas. Apabila siswa yang 

mendapatkan nilai diatas KKM (≥70) sudah mencapai 75% (21 dari 27 

siswa) maka kelas tersebut dinyatakan tuntas. Rumus ketuntasan 

menurut Afandi (2015) pada siswa dapat dilihat sebagai berikut: 

Ketuntasan Klasikal = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎
 x 100% 

Penelitian ini juga bisa dikatakan berhasil jika aktivitas guru dan siswa 

mencapai kualifikasi yang baik. Kualifikasi yang baik dapat dilihat dari hasil 

peilaian pada lembar observasi guru dan lember observasi siswa, kualifikasinya 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Standar Kualifikasi 

(Sumber: Arikunto, 2009) 

I. Prosedur Penelitian 

PTK dilakukan secara bersiklus. Masing-masing siklus mencakup 4 tahap, 

yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, 4) refleksi. Adapun beberapa 

langkah kerja selama penelitian berlangsung, yaitu: 

1. SIKLUS I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan kegiatan yang meliputi: 

1) Menyusun sebuah RPP 

2) Menyiapkan media gambar 

3) Menyusun lembar observasi untuk dapat mengetahui tingkatan 

keterampilan siswa dalam aspek berbicara 

4) Meminta bantuan teman untuk mendokumentasikan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

5) Menyusun pedoman untuk melakukan wawancara dengan siswa dan 

guru mengenai pembelajaran yang telah selesai. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Kegiatan Awal 

a) Mengajak semua siswa untuk berdo’a bersama  

Hasil Penilaian Kualifikasi Nilai 

85-100 Sangat Baik A 

70-84 Baik B 

55-69 Cukup C 

40-54 Kurang D 

≤39 Sangat Kurang E 
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b) Guru melaksanakan apersepsi dengan kegiatan Tanya jawab, 

mengulas kembali mengenai benda hidup dan tak hidup  

c) Guru menyampaikan sebuah materi dan tujuan pembelajaran 

hari ini. 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa membaca teks tentang benda hidup dan benda tak 

hidup. 

  

b) Siswa menyebutkan berbagai ciri benda hidup berdasarkan 

teks yang dibaca. 

c) Guru memberikan lembar yang berisi gambar.  

  

d) Pemanasan suasana kelompok: Guru membimbing siswa 

tentang cara menggunakan lembar gambar.  

e) Memilih partisipan/ peran: Guru membimbing siswa untuk 

membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang 

(berpasangan).  

f) Pengaturan setting: Guru membimbing siswa untuk 

memilih peran.  

g) Menyiapkan pengamat: Siswa mendiskusikan dengan 

kelompok untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar, 

sesuai dengan kalimat mereka sendiri. 
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h) Pemeranan: Masing-masing kelompok maju untuk bermain 

peran di depan kelas secara bergantian.  

i) Diskusi & evaluasi: Guru membimbing siswa untuk menilai 

penampilan terbaik.  

 

3) Kegiatan Akhir 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulksn pembelaajaran 

yang sudah di pelajari hari ini 

 Apa yang kamu pelajari hari ini?  

b) Sharing dan generalisasi pengalaman: Guru dan siswa 

melakukan refleksi, Dalam kegiatan refleksi guru 

memberikan beberapa pertanyaan berikut ini. 

 Bagaimana perasaanmu pada pembelajaran hari ini? 

 Kegiatan apa yang paling kamu sukai?  

c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan materi yang belum dimengerti 

d) Evaluasi, siswa mengerjakan lembar evaluasi secara 

individual 

e) Guru berpesan kepada siswa untuk lebih giat belajar 

(motivasi) 

f) Salam dan do’a penutup 

c. Tahap Pengamatan 

Pada tahap pengamatan ini pada saat proses pembelajaran 

berlangsung melibatkan beberapa pihak yaitu guru kelas 1C sebagai 

observer dan teman yang mempunyai tugas untuk dokumentasi. 

Pelaksanaan kegiatan observasi dilaksanakan saat proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung memakai lembar observasi yang sudah di 

sediakan. Hal yang harus diamati oleh observer adalah pada saat 

penggunaan model role playing menggunakan media gambar selama 
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kegiatan pembelajaran berlangsung, apakah pembelajaran sudah sesuai 

dengan harapan, apakah masih perlu perbaikan dan apakah siswa dapat 

melakukan tugas yang telah diberikan oleh guru pada saat kegiatan 

pembelajaran. Dokumentasi saat proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung dari pembukaan pembelajaran sampai akhir pembelajaran 

yang di lakukan oleh teman peneliti. 

d. Tahap Refleksi

Tahap refleksi ini mengenai seluruh hasil observasi, evaluasi siswa 

maupun catatan lapangan yang harus dianalisis, dijelaskan dan 

disimpulkan pada tahap refleksi ini. Untuk tujuan tahap refleksi ini adalah 

agar mengetahui tingkatan keberhasilan dari proses kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan melalui model role playing dan menggunakan 

media gambar untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 

2. SIKLUS II

Siklus II ini merupakan sebuah tindakan perbaikan apabila Siklus I 

masih perluperbaik ataupun target belum berhasil. Secara umum, pada 

pelaksanaan pembelajaran siklus II ini serupa dengan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan pada Siklus I, tetapi diperlukannya pada 

pembelajaran harus dilakukan lebih teliti lagi dan harus memperhatikan dari 

hal-hal yang belum tercapai dengan baik pada saat pelaksanaan pembelajaran 

di Siklus I. hal ini dilakukan agar Siklus II ini ada sebuah perbaikan dari siklus 

I.


