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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian.  Kehadiran dan peran peneliti, lokasi dan waktu penelitian pun akan 

dijabarkan di bab ini. Data, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan 

data, serta rencana tindakan akan dijelaskan secara rinci. 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) model Hopkins dan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan penelitan 

tindakan dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya 

masalah, menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan 

observasi, mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan 

tindakan, dan seterusnya (Sanjaya ;2013). Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan kosakata siswa, khususnya pada 

topik Don’t Park Here.  

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti  di Lapangan 

Kehadiran peneliti bersifat mutlak, artinya kehadiran peneliti sangat 

diperlukan dan peneliti berperan aktif dalam proses penelitian. Peneliti 

bertindak sebagai pengajar, pelaksana, merencanakan, mengumpulkan data, 

menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian dalam pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, peneliti dibantu oleh guru bidang studi Bahasa Inggris dan 

teman sejawat dengan maksud membantu mencatat semua halyang terjadi 



 

34 
 

selama proses pembelajaran berlangsung sehingga semua data yang bersifat 

penting tidak terlewatkan. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sukosari Kecamatan Jogoroto 

Kabupaten Jombang.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2018. 

3.4 SubyekPenelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas V dengan jumlah siswaa 

in 24 orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Sebagian 

besar siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran bahasa inggris sehingga 

pemahaman dan perbendaharaan kosakata siswa kelas V masih kurang. 

Motivasi belajar Bahasa Inggris di kelas tersebut juga masih kurang. Hal ini 

mengakibatkan siswa kesulitan untuk membuat sebuah paragrapf sendiri 

dalam bahasa Inggris dan mengerjakan soal yang diberikan. 

Maka dari itu peneliti berusaha meningkatkan penguasaan kosakata 

(vocabulary) kelas V melalui penerapan metode suggestopedia dalam 

penelitian tindakan kelas Karena penguasaan vocabulary adalah hal yang 

sangat mendasar dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 
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3.5 Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang didapat dalam penelitian ini merupakan hasil dari 

penamatan, kumpulan, pencatatan lapangan, dan dokumentasi atas seluruh 

proses penggunaan metode suggestopedia pada bidang studi Bahasa 

Inggris dalam meningkatkan penguasaan vocabulary siswa kelas V di 

SDN Sukosari. Data yang didapatkan dari penelitian ini bersifat 

kuantitatif dan kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif berasal dari hasil 

evaluasi pembelajaran (post test), sedangkan data kualitatif berupa 

dokumentasi, observasi, dan wawancara. 

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data hasil pengamatan, yaitu tentang aktivitas siswa yang didapatkan 

menggunakan lembar observasi pada setiap siklus 

b. Data hasil belajar siswa, yang merupakan hasil ulangan harian di 

setiap akhir siklus 

c. Hasil wawancara dengan guru kolaborator mengenai hal-hal yang 

sekiranya perlu ditanyakan untuk penelitian 

d. Dokumentasi selama penelitian berlangsung 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah berkaitan denngan asal 

penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk bahan 

kajian dalam menganalisis data. Pada penelitian ini sumber data yang 

dibutuhkan adalah dari nara sumber, dokumen dan proses belajar 
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mengajar. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang 

kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran benda dan sifatnya 

dengan soal bervariasi. Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini 

meliputi:  

a) Informan atau nara sumber yaitu guru kelas IV SDN Sukosari dan 

siswa kelas V SDN Sukosari 

b) Dokumen dan arsip yang dipergunakan meliputi data jumlah siswa, 

jumlah guru, daftar nilai siswa kelas V SDN Sukosari, dan data lain 

yang menunjang pelaksanaan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua instrumen, 

yaitu instrumen tes dan nontes. Pada instrumen tes, peneliti menggunakan 

tes formatif yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Tes tersebut bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. Sedangkan 

untuk non tes, peneliti menggunakan beberapa instrumen diantaranya : 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung.  

b. Catatan Lapang/ Catatan Harian 

Instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan 

dengan tindakan yang dilakukan guru, serta untuk melihat 

perkembangan tindakan dan perkembangan siswa dalam proses 

pembelajaran.  
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c. Panduan Wawancara  

Panduan wawancara digunakan untuk memperoleh data dan masukan 

tentang penggunaan metode suggetopedia dalam pembelaajaran 

Bahasa Inggris. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan segala hal yang 

terjadi selama proses belajar mengajar. 

e. Tes 

Tes dilakukan pada setiap siklus. Tes yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan menyimak siswa adalah dengan mengerjakan tes formatif 

untuk mengetahui daya serap materi yang telah disampaikan.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Pertama, peneliti melakukan observasi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas 

menyimak siswa dalam proses pembelajaran dan mencatat hasilnya 

pada lembar observasi.  

b. Kedua, peneliti melakukan wawancara pada siswa dan guru tentang 

pelaksanaan metodesuggetopediadalampembelaajaranBahasaInggris. 

c. Ketiga, peneliti selalu mencatat kejadian atau kegiatan-kegiatan siswa 

pada proses pembelajaran dalam catatan lapang/ catatan harian dan 

mendokumentasikannya. 

d. Keempat, peneliti memberikan tes pada siswa di akhir siklus untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan siswa. 
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e. Kelima, hasil pengamatan didiskusikan bersama guru kolaborator 

pada saat menganalisis data untuk membuat tindakan pada siklus 

berikutnya. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.  

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Serta hasil catatan harian yang kemudian dijabarkan dalam 

bentuk deskriptif kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kriteria dalam beberapa paragraf menurut kriteria agar diperoleh 

kesimpulan. Untuk mengukur peningkatan keterampilan vocabulary siswa 

dapat dilakukan dengan memberikan tes pada siswa. Selain itu,  peneliti juga 

membuat lembar pengamatan keterampilan vocabulary siswa dengan 

mengamati konsentrasi siswa, ketertarikan siswa, dan ketepatan menjawab 

pertanyaan. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kosakata siswa dengan 

menggunakan metode suggestopedia. Model penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan kelas bentuk siklus.  

Ada beberapa prosedur penelitian yang dapat diterapkan, namun di 

dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan penelitian yang 

dikemukakan oleh Elliot. (Wiriaatmadja : 2006) Penelitian tindakan kelas ini 
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terdiri dari dua siklus, siklus I dan siklus II. Dari setiap siklus terdiri dari 

empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi.  

 

1. Perencanaan (planning)  

Perencanaan merupakan rencana tindakan apa yang dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai 

solusi.  

2. Tindakan (acting)  

Tindakan dalam hal ini adalah apa yang akan dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan.  

3. Observasi (observing)  

Observasi yaitu mengamati atas hal atau dampak tindakan yang dilakukan 

terhadap siswa  

4. Refleksi (reflecting)  

Refleksi dalam hal ini yaitu peneliti mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai 

kriteria. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti bersama-sama guru dapat 

melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal.  

Secara operasional tahap-tahap kegiatan yang akan direncanakan 

oleh peneliti, yaitu:  



 

40 
 

 

 

 

1) Siklus 1  

a. Rencana  

 Merancang rencana pembelajaran BahasaInggris dengan metode 

Suggestpedia dengan materi Don’t Park Here. 

 Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS). 

b. Tindakan Melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentang materi 

Don’t Park Heredengan metode Suggstopedia 

 Mengamati keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

 Mengamati pembahasan siswa pada materi Don’t Park Here. 

c. Refleksi  

 Mengkaji atau mengevaluasi hasil temuan atau kelemahan-

kelemahan yang muncul, baik yang berkaitan dengan aktivitas guru 

maupun siswa di kelas.  

 Menentukan revisi rencana tindakan untuk siklus berikutnya.  

2) Siklus II  
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a. Rencana Kegiatan ini di maksud untuk merencanakan tindakan belajar 

mengajar yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil observasi dan 

refleksi pada siklus II.  

b. Tindakan Kegiatan ini di maksudkan peneliti dan guru mengadakan 

atau melaksanakan rencana yang telah dibuat pada siklus II untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar pada siklus I, dengan sub pokok 

bahasan materi yang sama pada tindakan siklus I.  

c. Observasi Kegiatan ini di maksudkan mengadakan analisis terhadap 

hasil observasi terhadap kekurangn atau kelemahan yang masih ada 

pada siklus I.  

d. Refleksi Kegiatan ini di maksudkan mengadakan analisis terhadap hasil 

observasi terhadap kekurangan atau kelemahan yang masih ada pada 

siklus II. Apabiila dari hasil dari suatu siklus terdapat banyak 

kelemahan, maka dilaksanakan siklus berikutnya yang dimulai dari 

revisi rencana, tindakan, observasi dan refleksi, dan seterusnya dengan 

sub topik berikutnya pada materi Panca Indera. Secara keseluruhan 

prosedur penelitian dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :  
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  Figure 1Gambar 3.1 Sistematika Prosedur Penelitian 

3.7 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja diperlukan agar hasil penelitian dapat diketahui 

dengan melakukan sebuah analisis data. Penelolaan data penelitian ini 

menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah dalam aktivitas siswa, data pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran oleh guru, dan data tes belajar. Analisa yang 

digunakan adalah analisis deskriptif sebagai berikut : 

1. Analisis Data AktivitasSiswa 

Data tentang aktivitas siswa dianalisis dengan menghitung 

presentase aktivitas siswa untuk setiap indikator. Rumus menghitung 

persentase siswa untuk setiap indikator adalah: 

 

 

Keterangan : 

S1 = Persentase aktivitas siswa indicator ke-i 

X1 = Banyaknya aktivitas siswa indicator ke-i 

N = jumlah aktivitas siswa secara keseluruhan 
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Aktivitas siswa dinyatakan efektif jika persentase aktivitas siswa 

aktif lebih besar dari pada aktivitas pasif. Jika tidak demikian, maka 

aktivitas dikatakan tidak efektif. 

 

2. Analisis Data Ketuntasan Belajar 

Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa per siklus, dianalisis dengan 

menggunakan rumus rata-rata. Menurut sudjana (2013), bahwa untuk 

mennghitung rata-rata kelas digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

X = Rata-rata (mean) 

∑x = Jumlah seluruh skor 

N = Banyaknya subyek 

Selanjutnya skor rata-rata yang telah diperoleh tersebut 

diklasifiksikan ke dalam bentuk sebuah predikat yang mempunyai skala 

sbbagai berikut : 

0 – 49      : Tidak baik 

50 – 69    : Cukup baik 

70 – 89    : Baik 
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90 – 100  : Sangat baik 

Rumus prosentase akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

prosentase ketuntasan belajar siswa pada siklus-siklus yang dilakukan. 

Menurut Sudjaana (2013), perhitungan prosentase menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

P = Prsentase yang akan dicari 

f = Jumlah seluruh skor jawaban yang diperoleh 

N = Jumlah item pengamatan dikalikan skor yang semestinya 

Kriteria ketuntasan siswa yang digunakan berdasarkan kebijakan SDN Sukosari, 

siswa dinyatakan tuntas belajar apabila memperleh ≥70% dari skor maksimal. Dan 

suatu pembelajaran dikatakan efektif jika ketuntasannya klasikalnya  ≥80%. Maka 

dari itu, penelitian akan dihentikan apabila ketuntasan penguasaa vocabulary 

≥80% 


