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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development), yakni suatu pene-

litian yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk 

pendidikan. Sukmadinata (2009:57) menyatakan bahwa dalam bidang pendidikan, 

penelitian dan pengembangan dapat digunakan untuk mengembangkan buku, 

modul, media pembelajaran, instrumen evaluasi, model-model kurikulum, 

pembelajaran, evaluasi, pengawasan, pembinaan staf, dan lain-lain. 

Tujuan digunakannya metode penelitian dan pengembangan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar dalam rangka meningkat-

kan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa sekolah dasar.   

Borg dan Gall (1989) mengemukakan ada sepuluh langkah pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 

a. Penelitian dan Pengumpulan Data (Research and Information Collecting).  

Tahap ini mencakup kegiatan studi pustaka dan observasi lapangan sebagai 

dasar dalam mengembangkan produk model pembelajaran yang akan dihasil-

kan, dan merancang kerangka kerja penelitian dan pengembangan. 

b. Perencanaan (Planning) 

Tahap ini mencakup pendefinisian produk yang akan dikembangkan, peru-

musan tujuan, perkiraan kebutuhan dana, tenaga dan perkiraan waktu, penen-

tuan prosedur kerja dan bentuk par-tisipasi yang diperlukan selama penelitian, 

termasuk pengembangan dan perancangan uji kelayakan. 

c. Pengembangan Produk Awal (Develop Prelimenary form of Product) 
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Tahap ini mencakup kegiatan pengembangan bentuk awal produk model 

pemebelajaran yang akan diujicobakan, termasuk sarana/fasilitas, bahan/ 

sumber belajar, instrumen penilaian, dan lain-lain yang diperlukan untuk uji 

coba produk. 

d. Ujicoba Pendahuluan (Prelimenary Field Testing) 

Tahap ini merupakan kegiatan ujicoba lapangan produk awal yang dilakukan 

dalam skala terbatas. Pada tahap ini data dikumpulkan melalaui wawancara, 

observasi, dan angket. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menemukan 

berbagai kekurangan atau kelemahannya. 

e. Revisi untuk Menghasilkan Produk Utama (Main Product Revision) 

Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan atau perbaikan produk yang telah 

diujicobakan di awal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga diperoleh produk yang lebih baik, yang disebut produk utama, yang 

siap diujicobakan kembali pada skala yang lebih luas. 

f. Ujicoba Utama (Main Field Testing) 

Tahap ini merupakan kegiatan ujicoba lapangan produk utama yang dilakukan 

pada skala yang lebih luas. Pada tahap ini, selain data kualitatif tentang proses 

pelaksanaan ujicoba lapangan. Data kuantitatif dari subjek penelitian (siswa) 

baik sebelum maupun sesudah proses pengembangan dikumpulkan, hasilnya 

dievaluasi, dilihat signifikansi peningkatannya dan dibandingkan dengan 

kelompok lain. 

g. Revisi untuk Menghasilkan Produk Operasional (Operational Product 

Revision) 

 

Tahap ini merupakan kegiatan yang ditempuh untuk merevisi produk yang 

telah diujicobakan pada skala skala yang lebih luas, sehingga diperoleh produk 

hipotesis yang siap divalidasi. 

 

h. Ujicoba Operasional (Operational Field Testing) 



83 
 

 
Akhmad Sutiyono, 2014 
MODEL PENGEMBANGAN BAHAN AJAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA 

BAHASA INGGRIS SISWA SEKOLAH DASAR DI BANDAR LAMPUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tahap ini merupakan kegiatan ujicoba lapangan operasional atau uji empiris. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menguji validitas produk hipotesis. Uji empiris 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Pada 

tahap ini, data kuantitatif dari subjek penelitian pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dikumpulkan baik sebelum maupun sesudah pemberian 

perlakuan (treatment). Data kuantitatif tersebut dievaluasi dan dibandingkan 

untuk melihat kele-bihan dan kelemahannya serta untuk mengkaji apakah 

produk atau model bahan ajar yang dikembangkan efektif. 

i. Revisi Produk Akhir (Final Product Revision) 

Tahap ini merupakan tahap revisi akhir terhadap model pembelajaran yang 

dihasilkan sehingga diperoleh produk berupa model pembelajaran yang siap 

didesiminasikan. Revisi ini dilakukan berdasarkan masukan hasil ujicoba 

lapangan operasional.  

j. Diseminasi dan Penerapan (Dissemination and Implementation) 

Tahap ini merupakan langkah melaporkan produk yang telah dihasilkan pada 

pertemuan ilmiah serta dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.  

 

B. Prosedur Penelitian 

Sukmadinata (2009: 189) menyederhanakan tahapan pelaksanaan pene-

litian dan pengembangan Borg dan Gall tersebut ke dalam tiga tahap yaitu: (1) 

Pendahuluan, (2) Pengembangan model, dan (3) pengujian model (validasi). Studi 

pendahuluan meliputi dua kegiatan, yaitu studi kepustakaan dan survei lapangan. 

Tahap pengembangan meliputi tiga kegiatan, yaitu penyusunan draf awal, ujicoba 

terbatas, dan ujicoba lebih luas. Tahap pengujian model (validasi) merupakan 

eksperimen untuk menguji validitas produk yang dihasilkan. Berdasarkan penye-

derhanaan tahapan penelitian dan pengembangan oleh Sukmadinata tersebut, 

maka kerangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini 

digambarkan dalam gambar berikut ini. 
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Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian tersebut di atas, penulis dapat 

kemukakan tahapan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut: 

 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengaji folosofi dan psikologi 

belajar, teori-teori belajar, teori-teori tentang bahan ajar, dan hasil-hasil penelitian 

yang terkait dengan bahan ajar yang akan dikembangkan. Studi pendahuluan 

sangat penting dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi faktual pembela-

jaran bahasa Inggris, terutama  pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah 

dasar di lingkungan kota Bandar Lampung yang akan sangat berguna sebagai 

dasar untuk mengembangkan sebuah bahan ajar bahasa Inggris yang tepat. Untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam studi pendahuluan, penulis memberikan 

angket, melakukan wawancara baik kepada guru maupun siswa, serta melakukan 

observasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas.  

 

2. Pengembangan Model Bahan Ajar  

a. Perencanaan Draf Awal  

Tujuan pengembangan model bahan ajar adalah untuk merumuskan rancangan 

awal model bahan ajar yang diperoleh melalaui studi pendahuluan. Melalui 

tahapan penelitian ini dapat ditentukan pengetahuan dan keterampilan apa saja 

yang perlu dimiliki oleh guru dari rancangan tersebut. Guru yang terpilih untuk 

melakukan ujicoba terlebih dahulu diberikan pelatihan bagamana mengem-

bangkan bahan belajar keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa 

Inggris. 

 

b. Validasi Model Pengembangan Bahan Ajar dan Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan uji coba terbatas, terlebih dahulu penulis melakukan 

validasi bahan ajar dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian. 

Validasi draf bahan ajar dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian materi 

bahan ajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar Kurikulum 2006, 

kepraktisan bahan ajar, ketertarikan siswa terhadap bahan ajar. Keaktifan 
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belajar siswa dengan menggunakan bahan ajar, dan apakah latihan yang 

disediakan mampu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa.  

 

Validasi instrumen penelitian dimaksudkan untuk menganalisis ketepatan 

instrumen penelitian yang akan digunakan sehingga mampu memperoleh data 

penelitian yang diharapkan. Melalui validasi ahli dapat ditemukan adanya 

kelemahan-kelemahan baik yang terjadi pada draf model bahan ajar dan 

instrumen penelitian yang akan digunakan. 

Hasil validasi ahli penulis konsultasikan kepada dosen pembimbing untuk 

memperoleh draf bahan ajar dan instrumen penelitian yang tepat. Penulis 

melakukan revisi terhadap draf model bahan ajar dan instrumen penelitian 

sesuai dengan masukan dari tim ahli dan saran dosen pembimbing sehingga 

draf model bahan ajar tersebut tepat dan siap untuk diujicobakan. 

 

c. Uji Coba Terbatas  

Ujicoba penggunaan model pengembangan bahan ajar dalam skala terbatas 

bertujuan untuk memperoleh penilaian kualitatif terkait dengan penerapan 

model bahan ajar. Penilaian kualitatif diperoleh melalui umpan balik dari guru, 

siswa dan peneliti sendiri setelah pelaksanaan ujicoba. Hasil ujicoba dalam 

skala terbatas digunakan untuk merevisi model bahan ajar yang dikembangkan 

untuk memperoleh desain yang lebih baik untuk ujicoba dalam skala lebih luas. 

 

d. Uji Coba Lebih Luas  

Uji coba dalam skala lebih luas dilaksanakan untuk memperoleh informasi 

apakah bahan ajar yang dikembangkan telah memenuhi tujuan yang telah 

ditetapkan, baik melalui penilaian kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian 

kualitatif diperoleh melalui observasi kelas, sedangkan untuk penilaian 

kuantitatif digunakan rancangan eksperimen one group prestest-posttest design 

(Sudjana dan Ibrahim, 2010: 35) sebagai berikut: 
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Pretest  
Variabel bebas 

(Perlakuan) 
Posttest  

O1 X O2 

 

Bagan 3.2 

Desain Pretest-Posttest Satu Kelompok 

  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam proses uji coba model dalam skala 

lebih luas dengan desain ini adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan kelompok subjek penelitian 

2) Melakukan pretest (O1) 

3) Melakukan ujicoba model bahan ajar yang dikembangkan 

4) Melakukan posttest (O2) setelah proses pembelajaran dengan menggunakan 

model yang dikembangkan. 

5) Mencari rata-rata baik pretest maupun posttest, kemudian membandingkan 

keduanya. 

6) Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan 

oleh penggunaan model, dicari selisih perbedaan antara rata-rata pretest dan 

posttest. 

 

3. Uji Validasi 

Uji validasi model bertujuan untuk menentukan apakah model yang 

dikembangkan telah siap pakai secara penuh di sekolah-sekolah tempat ujicoba 

tanpa kehadiran pengembangnya. Dalam penelitian ini uji validasi model 

dilakukan melalui rancangan penelitian eksperimen semu dengan desain pretest –

posttest kelompok kontrol tanpa acak (Sudjana dan Ibrahim, 2010: 44). 

Penggunaan rancangan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa rancangan tidak 

memberlakukan syarat-syarat secara ketat terhadap situasi dan penetapan subjek 

penelitian.  
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Ditetapkannya metode penelitian eksperimen semu karena dalam 

eksperimen ini, peneliti tidak dapat melakukan pengambilan sampel untuk 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak penuh, tetapi menggu-

nakan sampel kelas yang telah ada di masing-masing sekolah. Pada rancangan ini 

peneliti ingin melihat dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan model bahan 

ajar yang dikembangkan terhadap peningkatan kemampuan berbicara berbahasa 

Inggris siswa sekolah dasar. Pengontrolan dilakukan terhadap variabel-variabel 

yang dapat mempengaruhi hasil uji validasi, misalnya kategori sekolah dan 

kualifikasi guru relatif sama. Bagan penelitian dalam uji validasi model bahan ajar 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

Kelompok 
 

Pretest  Perlakuan 
 

Posttest  

E (Eksperimen) T1 X T2 

K (Kontrol) T1 - T2 

 

Bagan 3.3 

Desain Pretest-Posttest Dua Kelompok 

 

Berdasarkan rancangan penelitian eksperimen di atas, maka tahapan 

dalam uji validasi adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan 3 sekolah dasar sebagai subjek penelitian. Pada masing-masing 

sekolah ditentukan satu kelas sebagai kelas eksperimen (KE) dan satu kelas 

sebagai kelas kontrol (KK).  

b. Mengadakan pretest (T1) baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

c. Melaksanakan eksperimen (X) di dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Inggris. Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris di kelas 

eksperimen dilaksanakan dengan menggunakan bahan ajar yang dikembang-
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kan, sedangkan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris di kelas 

kontrol dilaksanakan dengan menggunakan bahan ajar konvensional, yakni 

bahan ajar yang selama ini digunakan oleh guru bahasa Inggris.  

d. Mengadakan posttest (T2) baik pada kelompok eksperimen (KE) maupun pada 

kelompok kontrol (KK). 

e. Membandingkan gained Score, yaitu selisih skor hasil prates (T1) dengan 

posttest (T2) antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk 

menkaji model bahan ajar yang mana yang lebih berpengaruh di dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa; model bahan ajar 

hasil pengembangan atau model bahan ajar yang selama ini digunakan oleh 

guru bahasa Inggris. 

f. Menguji signifikansi perbedaan gained score antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tersebut dengan metode statistiik. 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar Kota Bandar Lampung yang 

tersebar di empat kecamatan dari tigabelas kecamatan yang ada. Keempat 

kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tanjungkarang pusat, Kecamatan Enggal, 

Kecamatan Kedaton, dan Kecamatan Kemiling. Dari letak geografis, keempat 

kecamatan ini mewakili masing-masing daerah pusat kota, daerah dekat pusat 

kota, dan daerah pinggir kota. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V dan guru 

bahasa Inggris sekolah dasar kota Bandar Lampung yang menetapkan bahasa 

Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal. Alasan dipilihnya kelas V adalah 

bahwa dalam perspektif perkembangan bahasa ditemukan bahwa pada fase 

operasi konkret Piaget (7 – 11 tahun), bahasa anak mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Budianingsih (2005: 38) menyatakan bahwa tahap operasi 

konkret (concrete operations) dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran 

yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah memperkem-

bangkan operasi-oprasi logis. Operasi itu bersifat reversible, artinya dapat 

dimengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran yang dapat dikembalikan 
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kepada awalnya lagi. Tahap operasi konkret dapat ditandai dengan adanya sistem 

operasi berdasarkan apa-apa yang kelihatan nyata/konkret. 

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling technique, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

beberapa pertimbangan berkaitan dengan tujuan penelitian. 

 

1. Subjek Penelitian pada Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh data tentang pembe-

lajaran bahasa Inggris di kota Bandar Lampung, terutama pembelajaran keteram-

pilan berbicara, penulis menggunakan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.   

Untuk subjek penelitian pendahuluan dipilih 15 sekolah dasar negeri kota 

Bandar Lampung yang tersebar pada 6 kecamatan dengan kategori “tinggi-

sedang-rendah”. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan daerah 

kecamatan adalah “Area sampling technique”, sedangkan untuk penentuan 

sekolah dasar masing-masing kecamatan digunakan “Stratified sampling 

technique”. Berikut ini daftar subjek penelitian pada studi pendahuluan. 

Tabel 3.4 

Sumber Data Penelitian pada Studi Pendahuluan 

 

No 
 

Sekolah 
Jumlah 

Siswa 
Kecamatan 

1.  SDN 3 Sumberejo 40 Kemiling 

2.  SDN 2 Sumberejo 40 Kemiling 

3.  SDN 1 Langkapura  40 Kemiling 

4.  SDN 1 Kedaton 20 Kedaton 

5.  SDN 4 Kedaton 30 Kedaton 

6.  SDN 3 Kedaton 30 Kedaton 

7.  SDN 1 Palapa  40 Tanjungkarang Pusat 

8.  SDN 2 Tanjungkarang 40 Tanjungkarang Pusat 

9.  SDN 3 Tanjungkarang 40 Tanjungkarang Pusat 

10.  SDN 1 Langkapura  40 Tanjungkarang Barat 

11.  SDN 4 Sumberejo 40 Tanjungkarang Barat 

12.  SDN 3 Sumberejo 40 Tanjungkarang Barat 
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13.  SDN 2 Rawalaut  42 Enggal  

14.  SDN 1 Pahoman 40 Tanjungkarang Timur 

15.  SDN 2 Pahoman 40 Tanjungkarang Timur  

 

2. Subjek Penelitian pada Uji Coba Terbatas  

Subjek penelitian pada uji terbatas model bahan ajar yang dikembangkan 

ditetapkan SDN 4 Sumberejo Kecamatan Kemiling. Sekolah ini memiliki kelas V 

berjumlah 2 kelas masing-masing terdiri dari 35 orang siswa. Untuk pelaksanaan 

uji coba terbatas, ditetapkan satu kelas yakni kelas VB. Penentuan sekolah dasar 

berdasarkan purposive sampling technique. Teknik sampling ini digunakan 

dengan pertimnbangan bahwa subjek penelitian tersebut memiliki karakteristik 

yang sama dengan karakteristik subjek penelitian secara keseluruhan.  

 

3. Subjek Penelitian pada Uji Coba Lebih Luas 

Subjek penelitian pada Uji Coba Lebih Luas ditetapkan 3 sekolah dasar 

yaitu: SD Negeri 1 Kedaton, SD Negeri 1 Langkapura, dan SD 2 Sumberejo. 

Adapun pertimbangan yang mendasari ditetapkannya ketiga sekolah tersebut 

adalah: (1) kesediaan kepala sekolah dan guru bahasa Inggris untuk memfasilitasi 

pelaksanaan uji coba, dan (2) kesediaan guru bahasa Inggris untuk menerapkan 

model bahan ajar yang dikembangkan. Daftar sekolah pada pelaksanaan uji coba 

lebih luas dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini. 

 Tabel 3.5 

Subjek Penelitian pada Uji Luas  

 

No 
 

Sekolah 
Jumlah 

Siswa 
Kecamatan 

1.  SDN 1 Kedaton  20 Tanjungkarang Barat 

2.  SDN 1 Langkapura  38 Kedaton  

3.  SDN 2 Sumberejo  40 Kemiling 
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4. Subjek Penelitian pada Uji Validasi 

Subjek penelitian pada Uji Validasi ditetapkan 3 sekolah dasar di luar 

ketiga sekolah dasar yang digunakan pada uji terbatas dan uji lebih luas. Ketiga 

sekolah dasar tersebut memenuhi kriteria “tinggi-sedang-rendah” yang ditetapkan 

berdasarkan nilai akreditasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yaitu: 

SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung, SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung, dan 

SDN 3 Sumberejo Bandar Lampung. Disain penelitian pada uji validasi adalah 

disain eksperimen, oleh karena itu masing-masing sekolah ditetapkan satu kelas 

sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Berikut ini adalah 

daftar sekolah pada pelaksanaan uji validasi. 

Tabel 3.6 

Subjek Penelitian pada Uji Validasi 

 

No 
 

Sekolah Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Kecamatan 

1.  SDN 2 Rawalaut  Baik  42 Tanjungkarang Timur 

2.  SDN 1 Palapa  Sedang 30 Tanjungkarang Pusat 

3.  SDN 3 Sumberejo  Kurang 40 Kemiling 

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Berdasarkan pada keempat tahapan penelitian dan pengembangan 

model bahan ajar yang meliputi: (1) studi pendahuluan;  (2) pengembangan model 

bahan ajar; dan (3) uji validasi model bahan ajar,  maka teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah: dokumentasi, observasi, kuesioner, wawan-

cara, dan tes unjuk kerja.  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui analisis dokumen 

untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh. Analisis dokumen bertu-

juan untuk menjaring datanya khususnya berupa dokumen yang dipersiapkan 

guru sebelum memasuki kelas seperti: rencana pembelajaran, kisi-kisi tes 

evaluasi hasil belajar, dan buku teks bahasa Inggris yang digunakan. Hasil 
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analisis dokumen dimaksudkan untuk melengkapi hasil observasi pada studi 

pendahuluan. 

 

2. Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada setiap tahapan penelitian, baik 

pada tahap studi pendahuluan, tahap ujicoba model maupun pada tahap validasi 

model. Pada tahap studi pendahuluan, observasi dilakukan untuk mengumpul-

kan data tentang:  (a) aktiviatas guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa 

Inggris yang selama ini dilakukan di sekolah, (b) bahan ajar, (3) metode 

penyampaian, dan (4) evaluasi hasil belajar. 

 

3. Kuesioner 

Dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk memperoleh tanggapan 

penimbang ahli dan guru terhadap model bahan ajar yang dikembangkan. 

Kuesioner tersebut berbentuk lembar penilaian model bahan ajar yang sedang 

dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang 

tanggapan penimbang ahli dan guru secara umum terhadap model bahan ajar 

yang dikembangkan. Di samping itu terdapat kuesioner yang diberikan kepada 

guru dan siswa untuk memperoleh data tentang pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui model yang telah diujicobakan.  

4. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada studi penda-huluan dan uji 

validasi. Pada studi pendahuluan wawancara dilakukan kepada guru dan siswa 

tentang pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini dilakukan, khususnya 

tentang pembelajaran keterampilan berbicara. Wawancara kepada siswa bertu-

juan untuk mengetahui motivasi belajar bahasa Inggris mereka dan untuk 

memperoleh tanggapan mereka tentang pembelajaran bahasa Inggris yang 

selama ini dilakukan di kelas. Pada tahap uji validasi wawancara dilakukan 

untuk memperoleh tanggapan guru tentang efektifitas model bahan ajar dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 
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5. Tes Unjuk Kerja 

Dalam penelitian ini tes unjuk kerja diberikan pada tahap ujicoba model lebih 

luas dan uji validasi model. Tes unjuk berupa tanya jawab antara penulis 

dengan siswa. Tes dilakukan untuk mengukur dampak model bahan ajar terha-

dap keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa. Untuk melihat efektivitas 

model bahan ajar yang diuji validasi, dilakukan perbandingan dengan hasil 

yang dicapai oleh siswa dengan model bahan ajar yang selama ini digunakan 

oleh guru dalam mengajar bahasa Inggris, khususnya dalam mengajar keteram-

pilan berbicara. Untuk penilaian keterampilan berbicara siswa digunakan 

sistem penilaian keterampilan berbicara yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro, 

(2001, 123) sebagai berikut: 

a. Tekanan 

1. Ucapan sering tidak dipahami. 

2. Sering terjadi kesalahan besar dan aksen kuat yang menyulitkan 

pemahaman, menghendaki untuk selalu diulang. 

3. Pengaruh ucapan asing (daerah) yang memaksa orang mendengarkan 

dengan teliti, salah ucap yang menyebabkan kesalahpahaman. 

4. Pengaruh ucapan asing (daerah) dan kesalahan ucapan tidak 

menyebabkan kesalahpahaman. 

5. Tidak terjadi salah ucapan yang mencolok, mendekati ucapan standar. 

6. Ucapan sudah standar (asing: sudah seperti penutur asli) 

 

 

1) Tata Bahasa 

1. Penggunaan tata bahasa hamper selalu tidak tepat. 

2. Adanya kesalahan dalam penggunaan pola-pola pokok secara tetap yang 

selalu menganggu komunikasi. 

3. Sering terjadi kesalahan dalam pola tertentu karena kurang cermat yang 

dapat menganggu komunikasi. 

4. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam penggunaan pola tertentu, tetapi 

tidak menganggu komunikasi. 

5. Sedikit terjadi keslahan, tetapi bukan pada penggunaan pola. 

6. Tidak lebih dari dua kesalahan selama berlangsungnya kegiatan 

wawancara. 
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2) Kosakata 

1. Penggunaan kosakata tidak tepat dalam percakapan yang paling 

sederhana sekalipun. 

2. Penguasan kosa kata sangat terbatas pada keperluan dasar personal 

(waktu, makanan, transportasi, keluarga). 

3. Pemilihan kosa kata sering tak tepat dan keterbatasan penguasannya 

menghambat kelancaran komunikasi dalam masalah social dan 

professional. 

4. Penggunaan kosa kata teknis tepat dalam pembicaraan tentang masalah 

tertentu, tetapi penggunaan kosa kata umum bersifat berlebihan. 

5. Penggunaan kosa kata teknis lebih luas dan cermat, kosa kata umum pun 

tepat sesuai dengan situasi social. 

6. Penggunaan kosa kata teknis dan umum luas dan tepat sekali (asing: 

seperti penulis asli yang terpelajar). 

 

3) Kelancaran 

1. Pembicaraan selalu terhenti dan terputus-putus sehingga wawancara 

macet. 

2. Pembicaraan sangat lambat dan tak ajek kecuali untuk kalimat-kalimat 

pendek dan telah rutin. 

3. Pembicaraan sering tampak ragu, kalimat tidak lengkap. 

4. Pembicaraan kadfang-kadang masih ragu, pengelompokan kata kadang-

kadang juga tak tepat. 

5. Pembicaraan lancaar dan halus, tetapi sekali-kali masih kurang ajek. 

6. Pembicaran dalam segala hal lancer dan halus (asing: seperti penutur asli 

yang terpelajar). 

 

4) Pemahaman  

1. Mamahami sedikit isi percakapan yang paling sederhana. 

2. Memahami dengan lambat percakapan sederhana, perlu penjelasan dan 

pengulangan. 

3. Memahami dengan baik percakapan sederhana, dalam hal tertentu masih 

perlu penjelasan dan pengulangan. 

4. Memahami agak baik percakapan normal, kadang-kadang pengulangan 

dan penjelasan. 

5. Memahami segala sesuatu dalam percakapan normal, kecuali yang 

bersifat koloqial. 
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6. Memahami segala sesuatu dalam pembicaraan formal dan koloqial 

(asing: seperti penutur asli). 

 

Penyekoran dan penafsiran hasil tes 

Pemberian skor kepada masing-masing calon yang diwawancrai dilakukan 

dengan mempergunakan tabel pembobotan (weighting table) seperti yang 

ditunjukkan di bawah ini. Angka-angka dalam tabel yang dimaksud hendaknya 

dilihat secara horizontal. Angka 1 sampai dengan 6 pada larik paling atas 

adalah skala tingkatan kemampuan atau deskripsi kefasihan seperti yang 

dikemukakan di atas. 
 

 

Tabel Pembobotan Penilaian Keterampilan Berbicara 

 

Deskripsi 

kefasihan 
 

1 2 3 4 5 6 Jumlah 

Tekanan 

Tata bahasa 

Kosa kata 

Kelancaran 

pemahaman 

0 

6 

4 

2 

4 

1 

12 

8 

4 

8 

2 

18 

12 

6 

12 

2 

24 

16 

8 

15 

3 

30 

20 

10 

19 

4 

36 

24 

12 

23 

 

Jumlah  

 

 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dikembangkan sesuai dengan alat pengumpul data 

yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah pengembangan instrumen 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun kisi-kisi untuk memudahkan dalam menyusun alat pengumpul data 

yang relevan dengan jenis data penelitian yang diperlukan.  

2. Mengembangkan butir-butir pernyataan yang jawabannya berbentuk skala 

dengan lima pilihan dan perintah tes unjuk kerja tentang keterampilan berbi-

cara bahasa Inggris lisan siswa. 

3. Mengembangkan cara penskoran untuk setiap alat pengumpul data. 
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4. Meminta pendapat dan pertimbangan ahli tentang instrumen yang dikembang-

kan untuk validasi isi dan konstruk. 

5. Merevisi instrumen berdasarkan masukan yang diberikan ahli. 

6. Melakukan ujicoba instrumen pada sampel yang memiliki karakteristik yang 

sama dengan subjek penelitian secara keseluruhan. Ujicoba ini dilakukan untuk 

memperoleh validasi isi, dan validasi konstruk. 

7. Mendrop butir-butir yang tidak sahih sesuai dengan data yang dihasilkan dari 

ujicoba. 

8. Menggandakan insterumen sesuai dengan jumlah subyek penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi 

faktual pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan evaluasi draf bahan ajar 

yang dikembangkan. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan pada tahap ujicioba 

skala lebih luas dan uji validasi. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

efektifitas model bahan ajar keterampilan berbicara yang dikembangkan terhadap 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa.  

 

1. Analisis Data Studi Pendahuluan  

Data yang diperoleh pada studi pendahuluan meliputi: (1) hasil telaah 

dokumen dan kajian pustaka, (2) hasil observasi lapangan mengenai kondisi 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasaer di Bandar Lampung, dan (3) hasil 

angket dan wawancara dengan guru bahasa Inggris dan siswa mengenai pembe-

lajaran bahasa Inggris di sekolah dasar di Bandar Lampung.  

Hasil studi pendahuluan dianalisis dengan mendeskripsikan hasil 

observasi, angket, dan wawancara yang meliputi kebijakan dinas terkait pembe-

lajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, kondisi sekolah, kondisi guru, kondisi 

siswa, efektifitas kurikulum, pembelajaran bahasa Inggris, evaluasi pembelajaran 

bahasa Inggris, dan kondisi buku teks bahasa Inggris yang digunakan. Di samping 
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itu penulis melakukan analisis komparatif untuk membandingkan aspek-aspek 

yang terkait dengan pengembangan model bahan ajar keterampilan berbicara 

bahasa Inggris dengan hasil telaah kajian pustaka.  

 

2. Analisis Data Pengembangan Model 

Analisis data pengembangan model dilakukan pada pelaksanaan uji coba 

terbatas dam ijicoba luas meliputi: (1) respon siswa dan guru terhadap model 

bahan ajar yang dikembangkan, (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat 

penerapan model bahan ajar yang dikembangkan, dan (3) gagasan untuk memper-

baiki draf bahan ajar yang dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor-

faktor pendukung dan penghambat yang ada. 

Asnalisis pada ujicoba terbatas untuk mengetahui proses pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan 

meliputi respon siswa dan guru terhadap model bahan ajar yang dikembangkan 

serta masalah yang ditemui baik oleh guru maupun siswa dalam menggunakan 

model bahan ajar yang dikembangkan. Pada ujicoba terbatas tidak dilakukan 

analisis hasil belajar. Analisis hasil belajar dilakukan pada analisis ujicoba lebih 

luas dan uji validasi model. 

  

3. Analisis Data Uji Validasi Model 

Analisis data uji validasi model bahan ajar yang dikembangkan dilaku-

kan secara kuantitatif. Uji statistik yang digunakan adalah uji kesamaan/ perbe-

daan dua rata-rata. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20.0 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan statistik deskriptif data penelitian meliputi skor tertinggi, skor 

terendah, rata-rata simpoangan baku, dan varians. 

2. Untuk melihat ada tidaknya peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris 

siswa sebelum dan sesudah pembelajaran, maka skor prates dan skor  pascates 

dihitung dengan menggunakan N-gain (Gain yang dinormalisasi)  dengan 

menggunakan rumus N-gain (Hake, 1999) dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Spost : Skor posttest 

Spre : Skor pretest 

Smaks : Skor maksimal 

 

Kemudian data yang diperoleh diinterpretasikan dengan klasifikasi N-gain 

pada tabel berikut: 

 

Nilai N-gain 
 

 

Kriteria N-gain 

0,71 – 1.00  Tinggi 

0.30 – 0,70  Sedang  

0,00 – 0,29  Rendah  

 

3. Untuk mengetahui efektifitas model bahan ajar yang dikembangkan diuji 

secara statistik dengan membandingkan rata-rata peningkatan (gain) skor 

kelompok eksperimen dengan rata-rata (gain) skor kelompok kontrol. Uji 

perbedaan rata-rata (gain) skor kelompok eksperimen dengan (gain) skor 

kelompok kontrol dapat dianalisis dengan uji-t (Sudjana, 2007) 

S
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nn
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Keterangan: 

X1 : Rata-rata nilai kelas eksperimen 
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X2 : Rata-rata nilai kelas kontrol 

n1 : Jumlah siswa kelas eksperimen 

n2 : Jumlah siswa kelas kontrol 

S1 : Simpangan baku kelas eksperimen 

S1 : Simpangan baku kelas eksperimen 

S2 : Simpangan baku kelas kontrol 

S : Simpangan baku gabungan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

4. Hipotesis statistik yang diujikan untuk mengetahui perbedaan tersebut 

dirumuskan sebagai berikut: 

H0:a=i, Tidak terdapat perbedaan antara rata-rata gain skor kelas kontrol  

                 (a) dengan skor rata-rata gain kelas eksperimen (i) 

H1:a=i, Terdapat perbedaan antara rata-rata skor gain kelas kontrol (a)  

 dengan skor rata-rata gain skor kelas eksperimen (i); rata-rata skor  

 gain kelas kontrol (a) lebih kecil daripada rata-rata skor gain kelas  

eksperimen (i). 

 

Penolakan Ho dan penerimaan Ha menunjukkan bahwa model bahan ajar yang 

dikembangkan lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

dibandingkan dengan bahan ajar yang selama ini digunakan (konvensional). 

Sebaliknya, penerimaan Ho dan penolakan Hi menunjukkan bahwa model 

bahan ajar yang dikembangkan kurang efektif dalam meningkatkan keteram-

pilan berbicara bahasa Inggris siswa dibandingkan dengan bahan ajar yang 

selama ini digunakan (konvensional).  
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