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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen semu. Metode eksperimen semu bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan atau keberhasilan penggunaan suatu strategi yang diujicobakan kepada 

manusia sebagai objek penelitian.  

Adapun desain dari penelitian ini adalah “Pretest-posttest control group 

design”. Dalam penelitian ini, peneliti membagi objek penelitian menjadi dua 

kelompok yaitu kelas eksperimen yang mendapat perlakuan dengan metode 

Pemecahan masalah secara kreatif dan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

metode pemecahan masalah secara kreatif yang akan dipilih secara random. Pola 

penelitiannya digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian Control Group Pretest-Posttest 

 

 

 

(Arikunto, 2010, hlm. 125) 

 

Keterangan: 

E = Kelas Eksperimen 

K = Kelas Kontrol atau pembanding 

O1 = Tes awal (Pretest di kelas eksperimen) 

O2 = Tes akhir (posttest di kelas eksperimen) 

E : O1 X O2 

K : O3 C O4 
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O3 = Tes awal (Pretest di kelas kontrol)  

O4 = Tes akhir (posttes di kelas kontrol)  

X = Perlakuan, yakni pembelajaran diskusi dengan menggunakan model 

Pemecahan Masalah Secara Kreatif 

C = Perlakuan, yakni pembelajaran diskusi dengan menggunakan metode 

yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

Langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Mengadakan tes awal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengukur kemampuan keterampilan berbicara peserta didik sebelum 

diberikan perlakuan. 

b. Memberikan perlakuan berupa penggunaan motode pemecahan masalah 

secara kreatif dalam pembelajaran diskusi pada kelas eksperimen. 

c. Memberikan perlakuan berupa penggunaan model terlangsung dalam 

pembelajaran diskusi pada kelas kontrol. 

d. Mengadakan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengukur kemampuan berbicara dalam diskusi setelah siswa diberikan 

perlakuan.  

e. Membandingkan pencapaian proses pembelajaran antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

 

B. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMPN 49 Bandung, peneliti yang berperan juga sebagai 

pengajar, siswa SMPN 49 Bandung kelas VIII-2 dan VIII-5. Jumlah partisipan 

yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 76, di antaranya guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dua orang, peneliti yang berperan sebagai pengajar satu orang, 

siswa kelas VIII-2 36 orang, siswa kelas VIII-5 37 orang. 

Karakteristik dari para pengajar tentunya sudah berpengalaman dalam 

mengarjarkan Bahasa Indonesia dan tentunya sudah memiliki wawasan seputar 
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pengajaran dan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sementara itu 

peserta didik yang peneliti pilih adalah siswa-siswa yang memiliki potensi tinggi 

dalam belajar bahasa Indonesia.  

Dasar pertimbangan peneliti memilih partisipan dari SMPN 49 Bandung 

selain karena sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP juga 

memiliki akreditasi sangat baik. Prestasi dalam bidang akademik, bidang ekstra 

kurikuler yang dimilikinya pun baik. Seperti paskibra, di SMPN 49 ini selalu 

menjadi juara satu dalam beberapa periode terakhir ini.  

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

 

Populasi 
Jumlah 

Jumlah Keseluruhan 
Laki-laki Perempuan 

Kelas VIII-1 18 17 35 

Kelas VIII-2 18 18 36 

Kelas VIII-3 18 18 36 

Kelas VIII-4 17 18 35 

Kelas VIII-5 17 20 37 

Kelas VIII-6 18 18 36 

Kelas VIII-7 18 18 36 

Kelas VIII-8 17 18 35 

Kelas VIII-9 17 19 36 

Jumlah 158 164 322 

 

C. Populasi dan sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1994, hlm. 57). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 49 Bandung 

tahun ajaran 2015/2016 semester genap. Populasi tersebar dari kelas VIII 1 

sampai VIII 8. 
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2) Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populsi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Untuk 

mengambil sampel, peneliti mengambil dua kelas tanpa prasangka dengan cara 

mengocok kertas yang berisi nama kelas dari seluruh populasi yang dijadikan 

objek penelitian. Setelah dikocok maka keluarlah dua nama kelas yang dijadikan 

kelas penelitian baik untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Teknik ini 

dilakukan karena peneliti menganggap bahwa subjek-subjek yang terdapat dalam 

populasi sama, sehingga peneliti memberikan hak yang sama kepada subjek untuk 

dipilih dan dijadikan sampel.  

Sampel penelitian ini terdiri atas dua kelas yaitu kelas eksperimen dan satu 

kelas kontrol dengan sebaran sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Sebaran Data Sampel 

 

Sampel Jumlah Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

Kelas eksperimen 16 14 30 

Kelas pembanding 14 16 30 

Jumlah 30 30 60 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengambil sampel secara acak 

berdasarkan kelas. Hal ini dilakukan karena siswa SMPN 49 Bandung memiliki 

kemampuan yang sama. Sampel penelitian ini yaitu kelas VIII-2 sebagai kelas 

pembanding dan VIII-5 sebagai kelas eksperimen.  
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D. Instrumen penelitian 

Untuk mendapatkan suatu data, diperlukan alat untuk mengumpulkannya 

yang berupa instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain berupa instrumen perlakuan dan instrumen pengumpulan data.  

1. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

a. Tes  

Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek 

kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dalam penelitian ini tes 

dilakukan secara lisan (berbicara) pada tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). 

Tes awal dilakukan untuk melihat kemampuan siswa sebelum menggunakan 

metode pemecahan masalah secara kreatif, sedangkan tes akhir dilakukan untuk 

melihat kemampuan siswa sesudah menggunakan metode pemecahan masalah 

secara kreatif. Perbandingan antara tes awal dan tes akhir akan mengantarkan 

pada suatu kesimpulan apakah suatu metode yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran efektif atau tidak. Tes yang diberikan adalah tes mengungkapkan 

persetujuan, sanggahan, dan penolakan yang disertai dengan alasan serta fakta 

terhadap suatu kasus yang ditentukan oleh guru dalam forum diskusi.  

b. Nontes 

Instrumen nontes dalam penelitian ini yakni berupa observasi. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh informasi 

mengenai proses pembelajaran yang berlangsung, yang meliputi kegiatan siswa 

melalui pengamatan serta aktivitas guru dalam proses belajar mengajar. Adapun 

lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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Tabel 3.3 

Lembar Observasi Pembelajaran Diskusi  

dengan Metode Pemecahan Masalah Secara Kreatif 

Kegiatan  Langkah-langkah Pembelajaran Keterangan  

Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

4. Guru menyampaikan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, 

dan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan motivasi 

  

Inti 1. Guru menjelaskan materi diskusi 

tentang cara menyampaikan 

pendapat, baik itu persetujuan, 

sanggahan, atau penolakan 

dengan cara yang baik dan benar 

2. Guru menginformasikan tentang 

pelaksanaan pembelajaran 

diskusi dengan menggunakan 

metode pemecahan masalah 

secara kreatif 

3. Menjelaskan kepada siswa 

mengenai tahap pelaksanaan 

metode pemecahan masalah 

secara kreatif (terlampir dalam 

RPP perlakuan). 

4. Memberi simulasi pelaksanaan 

pembelajaran diskusi dengan 
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menggunakan metode 

pemecahan masalah secara 

kreatif 

5. Guru membentuk kelompok 

dengan mengadakan permainan 

6. Menginstrusikan siswa untuk 

memerhatikan tayangan video 

mengenai “dampak game online 

bagi para remaja di Indonesia” 

sebagai bahan berdiskusi siswa 

7. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

seputar video yang telah 

ditayangkan 

8. Guru memberi tugas praktik, 

yakni mendiskusikan topik yang 

telah ditonton tadi dengan 

mengemukakan pendapat sesuai 

kelompoknya, baik itu 

persetujuan, sanggahan, atau 

penolakan dengan menerapkan 

metode pemecahan masalah 

yang telah dijelaskan pada awal 

pembelajaran dan diharapkan 

semua siswa harus berpendapat   

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan 

2. Guru memberi penguatan 

terhadap simpulan yang 

diberikan oleh para siswa 

3. Guru memberi kesempatan 
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kepada siswa untuk 

mengungkapkan   kesulitan apa 

saja yang dihadapi pada 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

4. Guru menyampaikan materi 

untuk pembelajaran selanjutnya 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

 

Tabel 3.4  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek yang diamati 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1.  
Siswa responsif dan antusias saat mengikuti 

pembelajaran. 

  

2.  
Siswa menyimak tayangan video mengenai topik 

yang akan dibahas 

  

3.  
Siswa mengungkapkan sasaran yang ingin dituju 

oleh kelompoknya 

  

4.  

Siswa berargumentasi sesuai dengan kelompoknya 

masing-masing (baik itu persetujuan, sanggahan, 

atau penolakan) 

  

5.  

Moderator mengungkapkan kembali masalah yang 

sedang didiskusikan kemudian peserta diskusi 

lainnya mengemukakan pendapat lagi tentang topik 

tersebut 

  

6.  

Moderator  mendaftar gagasan-gagasan siswa untuk 

menjadi solusi permasalahan. Kemudian moderator 

menyortir mana gagasan yang potensial atau tidak 
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sebagai solusi 

7.  

Siswa mengevalusi bersama solusi yang potensial 

tadi sampai menghasilkan penilaian yang final atas 

gagasan yang pantas menjadi solusi atas 

permasalahan 

  

8.  
Semua argumen peserta diskusi disimpulkan oleh 

moderator 

  

Catatan: 

 

 

Aspek-aspek keterampilan berbicara yang dinilai antara lain sebagai 

berikut.  

a) Aspek kebahasaan, terdiri atas pemilihan kata, pemilihan kalimat.  

b) Aspek nonkebahasaan, terdiri atas keakuratan dan keaslian gagasan, 

kemampuan berargumentasi, keruntutan penyampaian gagasan, pemahaman, 

ketepatan gaya penuturan, dan kelancaran. 

Langkah-langkah yang dilakukan di dalam pengambilan data tes adalah 

sebagai berikut: 

1)  menyiapkan bahan tes yang diperlukan berdasarkan metode yang digunakan; 

2)  siswa ditugaskan untuk melakukan diskusi dan menyampaikan pendapatnya 

dalam diskusi; 

3)  menilai dan mengolah data dari hasil penelitian;  

4)  peneliti mengukur kemampuan berbicara siswa berdasarkan hasil tes pada tes 

awal dan tes akhir.  
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Tes yang diberikan saat berdiskusi adalah secara lisan, uraian soalnya 

yakni sebagai berikut.  

1. Prates  

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima 

orang! Simaklah sebuah kasus ”fungsi gadget bagi remaja masa kini”, 

diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai 

dengan alasan yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, 

sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam 

berbicara!  

2. Pascates 

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima 

orang! Simaklah sebuah kasus ”fungsi gadget bagi remaja masa kini”, 

diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai 

dengan alasan yang logis dengan menerapkan metode pemecahan masalah 

secara kreatif di kelas eksperimen dan metode terlangsung di kelas kontrol! 

Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, sanggahan, dan penolakan) 

kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam berbicara!  

 

b. Racangan Pembelajaran 

Pembelajaran dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama dilakukan tes awal di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa ketika menyampaikan pendapat 

dalam diskusi sebelum menggunakan metode pemecahan masalah secara kreatif. 

Kemudian pada pertemuan kedua sampai tiga yaitu pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode pemecahan masalah secara kreatif di kelas eksperimen dan 

pembelajaran tanpa metode pemecahan masalah secara kreatif di kelas kontrol. 

Setelah itu, pada pertemuan keempat dilakukanlah tes akhir pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui perbedaan keduanya.  

 Rancangan Pelaksanaan Pembelajarannya (RPP) adalah sebagai berikut. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah    : SMPN 49 Bandung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : XIII/5 

Materi Pelajaran  : Diskusi  

Alokasi Waktu  : 8x40 menit (4 pertemuan)  

 

A. Standar Kompetensi   : 10. Mengemukakan pikiran, perasaan, dan 

informasi melalui kegiatan diskusi dan protokoler 

B. Kompetensi Dasar : 10.1  Menyampaikan  persetujuan, sanggahan, dan 

penolakan pendapat dalam diskusi disertai dengan bukti atau alasan. 

C. Indikator  

1. Siswa mampu mejelaskan peran dari masing-masing unsur diskusi. 

2. Siswa mampu membedakan penyampaian persetujuan, sanggahan, dan 

penolakan pendapat dalam diskusi. 

3. Siswa mampu menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan 

dalam diskusi disertai dengan alasan atau bukti.   

D. Materi Pokok  

1. Diskusi 

 Diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih. 

Pembicaraan ini bertujuan mencari kesepakatan dalam memecahkan suatu 

masalah. Diskusi akan berjalan lancar jika: 

1) peserta mengetahui tujuan diskusi; 

2) peserta memahami masalah yang didiskusikan; 

3) peserta menghormati pemimpin diskusi; 

4) pemimpin diskusi mampu memimpin acara diskusi dengan adil. 

2. Langkah-langkah Berdiskusi 

Adapun langkah-langkah dalam berdiskusi adalah sebagai berikut. 
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a. Pemandu/pemimpin diskusi membuka acara. 

b. Penyampaian permasalahan oleh pembicara/pemimpin diskusi. 

c. Mendiskusikan kemungkinan cara memecahkan masalah tersebut. 

d. Pemilihan cara pemecahan masalah. 

e. Pemandu/pemimpin diskusi menutup acara diskusi. 

3. Unsur-unsur Diskusi 

1) Moderator 

Moderator adalah orang yang bertugas memimpin jalannya diskusi. 

Seorang moderator harus dapat menghidupkan suasana diskusi. Namun, 

ia juga harus dapat mengendalikan suasana jika sampai terjadi adu 

argumentasi yang mengarah pada perselisihan. 

2) Penyaji 

Penyaji yaitu seorang yang menyajikan masalah/materi dalam diskusi. 

3) Notulen 

Notulen adalah orang yang bertugas mencatat jalannya diskusi dari 

awal hingga akhir. Dia juga harus dapat menyarikan gagasan yang 

disampaikan peserta, baik itu pendapat, pernyataan,maupun sanggahan. 

Selain itu, notulen juga harus membuat rangkuman dari hasil diskusi. 

4) Peserta Diskusi 

Peserta diskusi adalah orang yang terlibat di dalam diskusi. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan oleh peserta diskusi yaitu mengikuti 

jalannya diskusi dari awal hingga akhir sesuai dengan tata tertib dan 

aktif turut membantu memecahkan masalah atau membahas masalah 

yang diungkap dalam diskusi. 

4. Menyampaikan Persetujuan, Sanggahan, dan Penolakan 

 Dalam menyampaikan gagasan, peserta diskusi harus memerhatikan 

hal-hal berikut. 

a. Acungkan tangan terlebih dahulu sebelum berbicara. 

b. Tunggulah beberapa saat hingga moderator mempersilakan untuk 

berbicara. 

c. Ucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berbicara, 

kemudian kemukakan identitas diri secara singkat. 
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d. Bicaralah dengan suara yang jelas, tidak berbelit-belit, dan terfokus 

pada inti permasalahan. 

e. Hindarkan pembahasan masalah menyimpang dari topik diskusi yang 

telah ditentukan. 

Adapun cara menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan 

dalam sebuah forum diskusi adalah sebagai berikut. 

1) Contoh menyampaikan persetujuan. 

a) Menurut pendapat saya, usul Saudara sangat tepat saya setuju dengan 

usul tersebut. 

b) Jika hal itu dipandang baik, saya setuju saja. 

c) Baiklah, saya sependapat dan menyetujuinya. Dll. 

2) Contoh menyanggah dalam diskusi. 

a) Pendapat Saudara tidaklah salah, hanya saja sebaiknya diteliti terlebih 

dahulu. 

b) Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Saudara, bagaimana 

kalau...? Setujukah Saudara? 

c) Saya memiliki data lain yang dapat dipertimbangkan sehubungan 

dengan pendapat Saudara tersebut yaitu ... 

3) Contoh menyampaikan penolakan. 

a) Saya sangat tidak setuju dengan apa yang Saudara kemukakan. 

b) Benarkah demikian? Saya ragu untuk menyetujui pendapat Saudara. 

c) Pendapat Saudara sangat tidak beralasan.  

 

E. Metode Pembelajaran  

Metode pemecahan masalah secara kreatif  
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a) Pertemuan kesatu (Pretest) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran 

4. Guru memberikan motivasi dan melakukan 

tanya jawab seputar diskusi 

10 menit 

Inti 1. Guru mengadakan permainan arah mata 

angin untuk membagi siswa menjadi enam 

kelompok, kemudian notulen, dan moderator 

untuk kegiatan diskusi 

2. Guru menginstrusikan siswa untuk 

memerhatikan tayangan video tentang 

“fungsi gadget bagi remaja masa kini” 

sebagai bahan untuk berdiskusi  

3. Guru menginstrusikan siswa untuk mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya yang telah 

ditentukan 

4. Guru mempersilakan siswa untuk mulai 

mengeluarkan pendapatnya mengenai topik 

yang telah diamati 

5. Moderator menyimpulkan dan mengakhiri 

jalannya diskusi  

60 menit 

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberi penguatan terhadap simpulan 

yang diberikan oleh para siswa 

3. Guru menyampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

10 Menit 
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4. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

 

b) Pertemuan kedua (perlakuan ke-satu) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi 

Waktu  

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

4. Guru menyampaikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan motivasi  

10 menit 

Inti  1. Guru menjelaskan materi diskusi tentang 

cara menyampaikan pendapat, baik itu 

persetujuan, sanggahan, atau penolakan 

dengan cara yang baik dan benar 

2. Guru menginformasikan tentang 

pelaksanaan pembelajaran diskusi dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah 

secara kreatif 

3. Menjelaskan kepada siswa mengenai tahap 

pelaksanaan metode pemecahan masalah 

secara kreatif sebagai berikut.  

a. Setiap kelompok membuat sasaran yang 

hendak dicapai  

b. Tiap kelompok mengungkapkan 

pendapat tentang fakta tersebut untuk 

solusi permasalahan 

c. Moderator mendefinisikan kembali 

perihal permasalahan agar peserta 

diskusi lebih dekat dengan masalah. 

60 menit 
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Kemudian peserta diskusi 

mengemukakan pendapat dengan 

beragam cara yang mungkin dapat 

dilakukan untuk semakin memperjelas 

sebuah masalah  

d. Guru mendaftar gagasan-gagasan siswa 

untuk menjadi solusi permasalahan. 

Setiap usaha siswa harus diapresiasi. 

Kemudian guru menyortir mana 

gagasan yang potensial atau tidak 

sebagai solusi 

e. Gagasan yang memiliki potensi terbesar 

dievaluasi bersama sampai 

menghasilkan penilaian yang final atas 

gagasan yang pantas menjadi solusi atas 

permasalahan.  

f. Peserta diskusi diharapkan berpikir 

dengan cara yang baru untuk 

menyelesaikan masalah secara kreatif. 

Gagasan mereka diharapkan sudah bisa 

digunakan tidak hanya untuk 

menyelesaikan masalah, tetapi juga 

untuk mencapai kesuksesan.  

g. Semua argumen peserta diskusi 

disimpulkan oleh moderator 

4. Memberi simulasi pelaksanaan pembelajaran 

diskusi dengan menggunakan metode 

pemecahan masalah secara kreatif 

5. Guru menyediakan enam permen yang 

berbeda, kemudian siswa dipersilahkan 

untuk mengambil satu permen yang telah 

disediakan oleh guru dengan memejamkan 
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matanya, kemudian mereka berkelompok 

sesuai dengan jenis permen yang sama, 

sementara itu moderator dan notulen dipilih 

sesuai kesepakatan bersama 

6. Menginstrusikan siswa untuk memerhatikan 

tayangan video mengenai “dampak game 

online bagi para remaja di Indonesia” 

sebagai bahan berdiskusi siswa 

7. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya seputar video yang telah 

ditayangkan 

8. Guru memberi tugas praktik, yakni 

mendiskusikan topik yang telah ditonton tadi 

dengan mengemukakan pendapat disertai 

dengan alasan yang logis dengan 

menerapkan metode pemecahan masalah 

yang telah dijelaskan pada awal 

pembelajaran dan diharapkan semua siswa 

harus berpendapat   

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberi penguatan terhadap simpulan 

yang diberikan oleh para siswa 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan   kesulitan apa saja 

yang dihadapi pada pembelajaran yang telah 

dilakukan 

4. Guru menyampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

10 menit 
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c) Pertemuan ketiga (perlakuan ke-dua) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

5 menit 

Inti 1. Guru menjelaskan sepintas mengenai materi 

diskusi dan motode pemecahan masalah 

secara kreatif  

2. Guru menampilkan tayangan video tentang 

“penggunaan kendaraan bermotor pada anak 

di bawah umur”  

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya seputar video yang telah 

ditayangkan 

4. Guru membentuk siswa menjadi enam 

kelompok dengan permainan pilih pasangan, 

dan menentukan moderator serta notulen 

5. Guru memberi tugas praktik, yakni 

mendiskusikan kasus yang telah ditonton 

tadi dengan mengemukakan pendapat 

disertai dengan alasan yang logis dengan 

menerapkan metode pemecahan masalah 

secara kreatif sesuai yang telah dijelaskan 

pada pertemuan sebelumnya dan diharapkan 

semua siswa harus berpendapat 

65 menit 

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberi penguatan terhadap simpulan 

yang diberikan oleh para siswa 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan   kesulitan apa saja 

10 menit 
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yang dihadapi pada pembelajaran yang telah 

dilakukan 

4. Guru menyampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

 

d) Pertemuan keempat (posttest)  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahulua

n 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

5 menit 

Inti 1. Guru menjelaskan tentang langkah-langkah 

posttest menggunakan metode pemecahan 

masalah secara kreatif seperti yang telah 

dijelaskan pada pertemuan kedua 

2. Guru menginstruksikan peserta didik untuk 

berkelompok seperti pengelompokan yang 

awal  

3. Guru menginstrusikan siswa untuk 

memerhatikan tayangan video tentang 

“fungsi gadget bagi remaja masa kini” 

sebagai bahan untuk berdiskusi  

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya seputar video yang telah 

ditayangkan 

5. Guru memberi tugas praktik, yakni 

mendiskusikan kasus yang telah ditonton tadi 

dengan mengemukakan pendapat disertai 

alasan yang logis dengan menerapkan 

metode pemecahan masalah secara kreatif 

65 menit 
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dan diharapkan semua siswa harus 

berpendapat 

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberi penguatan terhadap simpulan 

yang disampaikan oleh para siswa 

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan kesulitan apa saja 

yang dihadapi pada pembelajaran yang telah 

dilakukan 

4. Guru menyampaikan permohonan maaf dan 

terima kasih kepada peserta didik atas 

partisipasinya dalam penelitian ini 

5. Guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

10 e

n

i

t 

 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Tayangan materi melalui powerpoint 

2. Tayangan video diskusi  

3. Infokus dan Leptop 

4. Sutopo, M. (2008). Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VIII. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

5. Trianto, A. (2007). Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Esis 

 

H. Penilaian  

a. Jenis  : tes lisan  

b. Prosedur : prates dan pascates  

c. Bentuk soal  : objektif  
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I. Soal  

Prates  

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima orang! 

Simaklah sebuah kasus ”fungsi gadget bagi remaja masa kini”, diskusikanlah 

simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai dengan alasan 

yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, sanggahan, dan 

penolakan) kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam berbicara!  

 

Perlakuan ke-1  

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima orang! 

Simaklah sebuah kasus “dampak game online bagi para remaja di Indonesia”, 

diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai 

dengan alasan yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, 

sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam 

berbicara!  

Perlakuan ke-2 

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima orang! 

Simaklah sebuah kasus “penggunaan kendaraan bermotor pada anak di bawah 

umur”, diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat 

disertai dengan alasan yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, 

sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam 

berbicara!  

Pascates 

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima orang! 

Simaklah sebuah kasus ”fungsi gadget bagi remaja masa kini”, diskusikanlah 

simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai dengan alasan 

yang logis dengan menerapkan metode pemecahan masalah secara kreatif di kelas 

eksperimen dan metode terlangsung di kelas kontrol! Kemudian ungkapakan 

pendapat (persetujuan, sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan 

kesopanan dalam berbicara! 
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J. Aspek yang Dinilai  

Penilaian Kemamuan Berbicara dalam Diskusi 

No Aspek yang Dinilai Tingkat Capaian 

Kinerja 

 

Bobot Skor 

1 2 3 4 

1.  Keakuratan dan keaslian gagasan      5  

2.  Kemampuan berargumentasi     10  

3.  Keruntutan penyampaian gagasan     5  

4.  Pemahaman     10  

5.  Ketepatan kata     5  

6.  Ketepatan kalimat     5  

7.  Ketepatan gaya penuturan      5  

8.  Kelancaran      5  

Jumlah Skor     50 200 

(Nurgiantoro, 2014, hlm. 420) 

 

Bandung,  April 2016 

Guru Bahasa Indonesia, 

 

Seni Sri Astuti 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah    : SMP N 49 Bandung 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : XIII/2 

Materi Pelajaran  : Diskusi  

Alokasi Waktu  : 8x40 menit (4 pertemuan)  

 

A. Standar Kompetensi   : 10. Mengemukakan pikiran, perasaan, dan 

informasi melalui kegiatan diskusi dan protokoler 

B. Kompetensi Dasar : 10.1  Menyampaikan  persetujuan, sanggahan, dan 

penolakan pendapat dalam diskusi disertai dengan bukti atau alasan. 

C. Indikator  

1. Siswa mampu mejelaskan peran dari masing-masing unsur diskusi. 

2. Siswa mampu membedakan penyampaian persetujuan, sanggahan, dan 

penolakan pendapat dalam diskusi. 

3. Siswa mampu menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan 

dalam diskusi disertai dengan alasan atau bukti.   

D. Materi Pokok  

1. Diskusi 

 Diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih. 

Pembicaraan ini bertujuan mencari kesepakatan dalam memecahkan suatu 

masalah. Diskusi akan berjalan lancar jika: 

1) peserta mengetahui tujuan diskusi; 

2) peserta memahami masalah yang didiskusikan; 

3) peserta menghormati pemimpin diskusi; 
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4) pemimpin diskusi mampu memimpin acara diskusi dengan adil. 

2. Langkah-langkah Berdiskusi 

Adapun langkah-langkah dalam berdiskusi adalah sebagai berikut. 

1) Pemandu/pemimpin diskusi membuka acara. 

2) Penyampaian permasalahan oleh pembicara/pemimpin diskusi. 

3) Mendiskusikan kemungkinan cara memecahkan masalah tersebut. 

4) Pemilihan cara pemecahan masalah. 

5) Pemandu/pemimpin diskusi menutup acara diskusi. 

3. Unsur-Unsur Diskusi 

1) Moderator 

   Moderator adalah orang yang bertugas memimpin jalannya diskusi. 

Seorang moderator harus dapat menghidupkan suasana diskusi. Namun, 

ia juga harus dapat mengendalikan suasana jika sampai terjadi adu 

argumentasi yang mengarah pada perselisihan. 

2) Penyaji 

   Penyaji yaitu seorang yang menyajikan masalah/materi dalam 

diskusi. 

3) Notulen 

   Notulen adalah orang yang bertugas mencatat jalannya diskusi dari 

awal hingga akhir. Dia juga harus dapat menyarikan gagasan yang 

disampaikan peserta, baik itu pendapat, pernyataan,maupun sanggahan. 

Selain itu, notulen juga harus membuat rangkuman dari hasil diskusi. 

4) Peserta Diskusi 

   Peserta diskusi adalah orang yang terlibat di dalam diskusi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta diskusi yaitu 

mengikuti jalannya diskusi dari awal hingga akhir sesuai dengan tata 

tertib dan aktif turut membantu memecahkan masalah atau membahas 

masalah yang diungkap dalam diskusi. 

4. Menyampaikan Persetujuan, Sanggahan, dan Penolakan 

   Dalam menyampaikan gagasan, peserta diskusi harus 

memerhatikan hal-hal berikut. 

1) Acungkan tangan terlebih dahulu sebelum berbicara. 
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2) Tunggulah beberapa saat hingga moderator mempersilakan untuk 

berbicara. 

3) Ucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berbicara, 

kemudian kemukakan identitas diri secara singkat. 

4) Bicaralah dengan suara yang jelas, tidak berbelit-belit, dan terfokus 

pada inti permasalahan. 

5) Hindarkan pembahasan masalah menyimpang dari topik diskusi yang 

telah ditentukan. 

5. Adapun cara menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan 

dalam sebuah forum diskusi adalah sebagai berikut. 

1) Contoh menyampaikan persetujuan. 

a) Menurut pendapat saya, usul Saudara sangat tepat saya setuju dengan 

usul tersebut. 

b) Jika hal itu dipandang baik, saya setuju saja. 

c) Baiklah, saya sependapat dan menyetujuinya. Dll. 

6) Contoh menyanggah dalam diskusi. 

a) Pendapat Saudara tidaklah salah, hanya saja sebaiknya diteliti terlebih dahulu. 

b) Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Saudara, bagaimana kalau ...? 

Setujukah Saudara? 

c) Saya memiliki data lain yang dapat dipertimbangkan sehubungan dengan 

pendapat Saudara tersebut yaitu ... 

7) Contoh menyampaikan penolakan. 

a) Saya sangat tidak setuju dengan apa yang Saudara kemukakan. 

b) Benarkah demikian? Saya ragu untuk menyetujui pendapat Saudara. 

c) Pendapat Saudara sangat tidak beralasan.  

E. Metode Pembelajaran  

Metode terlangsung  

 

 

 

 

 



55 
 

Seni Sri Astuti, 2016 
Penerapan Metode Pemecahan Masalah Secara Kreatif (Creative Problem Solving) Dalam 
Pembelajaran Diskusi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

a) Pertemuan kesatu (Prestest) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran 

4. Guru memberikan motivasi dan melakukan 

tanya jawab seputar diskusi 

10 menit 

Inti 1. Guru mengadakan permainan arah mata angin 

untuk membagi siswa menjadi enam kelompok, 

kemudian menentukan notulen, dan moderator 

untuk kegiatan diskusi 

2. Guru menginstrusikan siswa untuk 

memerhatikan tayangan video tentang “Fungsi 

Gadget bagi Remaja Masa Kini” sebagai bahan 

untuk berdiskusi  

3. Guru menginstrusikan siswa untuk mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya yang telah 

ditentukan 

4. Guru mempersilahkan siswa untuk mulai 

mengeluarkan pendapatnya mengenai topik 

yang telah diamati 

5. Moderator menyimpulkan dan mengakhiri 

jalannya diskusi 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru besertasiswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yangvtelah dilakukan  

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan kesulitan apa saja yang 

dihadapi dalam berdiskusi  

3. Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran 

10 menit  
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selanjutnya 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

b) Pertemuan kedua (perlakuan) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi 

Waktu  

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

4. Guru menyampaikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan motivasi  

10 menit 

Inti  1. Guru menjelaskan materi diskusi tentang cara 

menyampaikan pendapat, baik itu persetujuan, 

sanggahan, atau penolakan dengan cara yang 

baik dan benar 

2. Guru menginformasikan tentang pelaksanaan 

pembelajaran diskusi dengan menggunakan 

metode terlangsung 

3. Menjelaskan kepada siswa mengenai tahap 

pelaksanaan metode terlangsung sebagai berikut.  

a. Masing-masing kelompok mengungkapkan 

pendapat tentang masalah yang telah diamati  

b. Moderator menjadi penengah dalam 

jalannya diskusi 

c. Moderator mendiskusikan kemungkinan 

pemecahan masalah dari pendapat peserta 

diskusi dan memusyawarahkannya bersama-

sama 

d. Setelah solusi permasalahan disepakati, 

60 menit 
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moderator menyimpulkan diskusi 

4. Guru menyediakan enam permen yang berbeda, 

kemudian siswa dipersilahkan untuk mengambil satu 

permen yang telah disediakan oleh guru dengan 

memejamkan matanya, kemudian mereka 

berkelompok sesuai dengan jenis permen yang sama, 

sementara itu moderator dan notulen dipilih sesuai 

kesepakatan bersama 

5. Menginstrusikan siswa untuk memerhatikan 

tayangan video mengenai “dampak game online bagi 

para remaja di Indonesia” sebagai bahan berdiskusi 

siswa 

6. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya seputar video yang telah ditayangkan 

7. Guru memberi tugas praktik, yakni mendiskusikan 

topik yang telah ditonton tadi dengan 

mengemukakan pendapat disertai alasan yang logis 

sesuai dengan langkah diskusi yang telah dijelaskan 

pada awal pembelajaran dan diharapkan semua 

siswa harus berpendapat   

8. Moderator menyimpulakn jalannya diskusi  

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan   kesulitan apa saja yang 

dihadapi pada pembelajaran yang telah dilakukan 

3. Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran 

selanjutnya 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

10 menit 
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c) Pertemuan ketiga (perlakuan) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

5 menit 

Inti 1. Guru menjelaskan sepintas mengenai materi 

diskusi 

2. Guru menayangkan video tentang 

“penggunaan kendaraan bermotor pada anak 

di bawah umur”  

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya seputar video yang telah 

ditayangkan 

4. Guru membentuk siswa menjadi enam 

kelompok dengan permainan pilih pasangan, 

dan menentukan moderator serta notulen 

5. Guru memberi tugas praktik, yakni 

mendiskusikan kasus yang telah ditonton 

tadi dengan mengemukakan pendapat 

disertai alasan yang logis sesuai dengan apa 

yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya dan diharapkan semua siswa 

harus berpendapat 

6. Moderator menyimpulkan jalannya diskusi 

65 menit 

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan   kesulitan apa saja 

yang dihadapi pada pembelajaran yang telah 

10 menit 
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dilakukan 

3. Guru menyampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

d) Pertemuan keempat (posttest)  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan apersepsi 

5 menit 

Inti 1. Guru menjelaskan tentang langkah-

langkah posttest menggunakan metode 

terlangsung seperti yang telah dijelaskan 

pada pertemuan kedua 

2. Guru menginstruksikan peserta didik 

untuk berkelompok seperti 

pengelompokan yang awal  

3. Guru menginstrusikan siswa untuk 

memerhatikan tayangan video tentang 

“Fungsi Gadget bagi Remaja Masa Kini” 

sebagai bahan untuk berdiskusi  

4. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya seputar video yang telah 

ditayangkan 

5. Guru memberi tugas praktik, yakni 

mendiskusikan kasus yang telah ditonton 

tadi dengan mengemukakan pendapat 

disertai dengan alasan yang logis dan 

diharapkan semua siswa harus 

berpendapat 

6. Moderator menyimpulkan jalannya 

65 menit 
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diskusi 

Penutup 1. Guru beserta siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan   kesulitan apa saja 

yang dihadapi pada pembelajaran yang 

telah dilakukan 

3. Guru menyampaikan permohonan maaf 

dan terima kasih kepada peserta didik atas 

partisipasinya dalam penelitian ini 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

10 Menit 

 

G.  Media dan Sumber Belajar 

1. Tayangan materi melalui powerpoint 

2. Tayangan video diskusi  

3. Infokus dan Leptop 

4. Sutopo, M. (2008). Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VIII. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

5. Trianto, A. (2007). Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Esis 

 

H. Penilaian  

a. Jenis  : tes lisan  

b. Prosedur  : prates dan pascates  

c. Bentuk soal  : objektif 

 

I. Soal  

Prates  

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima 

orang! Simaklah sebuah kasus ”fungsi gadget bagi remaja masa kini”, 
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diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai 

dengan alasan yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, 

sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam 

berbicara!  

 

Perlakuan ke-1  

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima 

orang! Simaklah sebuah kasus “dampak game online bagi para remaja di 

Indonesia”, diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan 

pendapat disertai dengan alasan yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat 

(persetujuan, sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan 

kesopanan dalam berbicara!  

 

Perlakuan ke-2 

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima 

orang! Simaklah sebuah kasus “penggunaan kendaraan bermotor pada anak di 

bawah umur”, diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan 

pendapat disertai dengan alasan yang logis! Kemudian ungkapakan pendapat 

(persetujuan, sanggahan, dan penolakan) kalian dengan memperhatikan 

kesopanan dalam berbicara!  

 

Pascates 

Buatlah enam kelompok dalam kelasmu, masing-masing terdiri atas lima 

orang! Simaklah sebuah kasus ”fungsi gadget bagi remaja masa kini”, 

diskusikanlah simakan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat disertai 

dengan alasan yang logis dengan menerapkan metode pemecahan masalah 

secara kreatif di kelas eksperimen dan metode terlangsung di kelas kontrol! 

Kemudian ungkapakan pendapat (persetujuan, sanggahan, dan penolakan) 

kalian dengan memperhatikan kesopanan dalam berbicara! 
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J. Aspek yang dinilai  

Penilaian Kemamuan Berbicara dalam Diskusi 

 

No Aspek yang Dinilai Tingkat Capaian 

Kinerja 

 

Bobot Skor 

1 2 3 4 

1.  Keakuratan dan keaslian gagasan      5  

2.  Kemampuan berargumentasi     10  

3.  Keruntutan penyampaian gagasan     5  

4.  Pemahaman     10  

5.  Ketepatan kata     5  

6.  Ketepatan kalimat     5  

7.  Ketepatan gaya penuturan      5  

8.  Kelancaran      5  

Jumlah Skor     50 200 

 

(Nurgiantoro, 2014, hlm. 420) 

 

 

Bandung,  April 2016 

Guru Bahasa Indonesia, 

 

Seni Sri Astuti 
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1. Perekaman  

Perekaman dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai 

kemampuan siswa dalam berbicara. Data yang diperoleh dari hasil rekaman itu 

kemudian dialihbahasakan ke dalam bentuk tulisan.  

1) Instrumen  

1. Lembar Analisis Kemampuan Berbicara Siswa dalam Diskusi  

Tabel 3.5 

Penilaian Kemamuan Berbicara dalam Diskusi 

No Aspek yang Dinilai Tingkat Capaian 

Kinerja 

 

Bobot Skor 

1 2 3 4 

1.  Keakuratan dan keaslian gagasan      5  

2.  Kemampuan berargumentasi     10  

3.  Keruntutan penyampaian gagasan     5  

4.  Pemahaman     10  

5.  Ketepatan kata     5  

6.  Ketepatan kalimat     5  

7.  Ketepatan gaya penuturan      5  

8.  Kelancaran      5  

Jumlah Skor     50 200 

 

(Nurgiantoro, 2014, hlm. 420) 

Deskripsi skala penilaian adalah sebagai berikut.  

1) Keakuratan dan keaslian gagasan 

4= pernyataan yang disampaikan akurat, masuk akal, dan merupakan 

gagasan asli dari penutur, gagasan yang diungkapkan belum pernah 

disampaikan oleh orang lain 
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3= pernyataan yang disampaikan akurat, masuk akal, namun mengulang  

kembali sebagian gagasan dari orang lain untuk menambahkan 

argumentasinya 

2=  pernyataan yang disampaikan kurang akurat, kurang masuk akal, 

mengulang kembali gagasan dari orang lain 

1= pernyataan yang disampaikan tidak akurat dan tidak masuk akal, 

mengulang semua gagasan dari orang lain ketika menyampaikan 

argumentasi  

2) Kemampuan berargumentasi 

4= pendapat yang disampaikan sangat rinci disertai dengan contoh, berani 

berbicara panjang di hadapan orang banyak, argumen yang disampaikan 

sesuai dengan fakta yang ada, mampu menambah pengetahuan orang lain 

3= pendapat yang disampaikan rinci disertai dengan contoh, 

mengungkapkan pendapat dengan lancar di hadapan orang banyak, 

argumen yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada, gagasan yang 

disampaikan ada sebagian yang sudah lumrah di kehidupan sehari-hari, 

sehingga kurang menambah pengetahuan orang lain 

2= pendapat yang disampaikan kurang baik, dalam menyampaikan 

argumennya tidak begitu lancar, terlihat bingung untuk mengungkapkan 

pikirannya, argumen yang disampaikan kurang sesuai dengan fakta yang 

ada 

1= pendapat yang disampaikan terbilang singkat, dalam menyampaikan 

argumentasinya terlihat asal jika dilihat dari isinya, tidak sesuai dengan 

fakta yang ada, pendapatnya kurang baik untuk direalisasikan 

3) Keruntutan penyampaian gagasan 

4= sangat selaras dengan topik dalam menyampaikan gagasan, ketika 

menyampaikan gagasan kalimat yang diujarkan tersusun dengan baik 

sehingga tidak membingungkan pendengar lain yang ada dalam diskusi 

tersebut, ide yang disampaikan sesuai dengan tema yang telah dibahas 
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3= selaras dengan topik dalam menyampaikan gagasan, runtut ketika 

menyampaikan gagasan, ide yang disampaikan sesuai dengan tema yang 

telah dibahas 

2= dalam menyampaikan gagasan kurang selaras dengan topik, perkataan 

yang diucapkannya tidak tersusun dengan rapi sehingga butuh waktu 

untuk memahami apa yang ia maksud, ide yang disampaikan kurang 

sesuai dengan tema yang telah dibahas 

1= dalam menyampaikan gagasan tidak selaras dengan topik, kemampuan 

dalam menyampaikan gagasan tidak begitu baik hal tersebut ditandai 

dengan kerancuan isi ujarannya, ide yang disampaikan bertolak belakang 

dengan tema yang telah dibahas 

4) Pemahaman 

4= sangat memahami topik permasalahan yang dibahas, mampu 

mengungkapkan dengan lancar pemahamannya dengan baik di depan 

orang banyak, mampu menyampaikan argumentasi secara rinci dari 

pemahaman yang ia dapat 

3= memahami topik permasalahan yang dibahas, mampu mengungkapkan 

apa yang ia ketahui di hadapan peserta diskusi lainnya, mampu berbicara 

dengan lancar menuangkan pemahamannya di depan orang banyak 

2= cukup memahami topik permasalahan yang dibahas, terlihat ragu-ragu 

dalam mengungkapkan pemahamannya di depan orang banyak, tidak 

dapat berargumentasi banyak karena pengetahuan yang ia dapat dari topik 

yang dibahas kurang baik. 

1= tidak begitu memahami topik permasalahan yang dibahas, tidak dapat 

berkomentar banyak dan kurang bisa mengungkapkan argumentasi di 

depan orang banyak, pendapat yang disampaikan kurang sesuai dengan 

topik pembicaraan, asal dalam menyampaikan argumen 

5) Ketepatan kata 

4= pilihan kata tepat, jelas dan bervariasi; mudah dimengerti oleh 

pendengar yang menjadi sasaran; menggunakan kata-kata populer yang 

disesuaikan topik pembicaraan; tidak menggunakan kata yang muluk-

muluk, bahasa asing dan bahasa daerah yang sulit dimengerti pendengar 
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atau kata-kata tidak baku yang menjadikan kegiatan diskusi menjadi 

murah dan tidak wajar  

3= pilihan kata tepat, jelas, namun kurang bervasiasi; masih dapat 

dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran; membubuhkan beberapa 

istilah dari bahasa daerah atau asing namun masih relevan dan dapat 

dimengerti oleh pendengar 

2= pilihan kata kurang tepat, kurang jelas dan bervariasi; banyak 

membubuhkan istilah dari bahasa daerah dan asing yang kurang 

dimengerti oleh pendengar atau malah mengganggu kelancaran dalam 

berbicara; mengulang-ngulang kata yang sama dalam satu kalimat 

sehingga menjadikan kalimat menjadi rancu 

1= pilihan kata tidak tepat dan tidak bervasiasi; mengulang-ngulang kata 

yang sama dalam satu kalimat sehingga menjadikan kalimat menjadi 

rancu; menggunakan bahasa tidak baku dan banyak membubuhkan istilah 

dari bahasa daerah atau asing sehingga kegiatan diskusi menjadi murah 

dan tidak wajar. 

6) Ketepatan kalimat 

4= mengandung unsur kalimat yang kumplit dalam menyampaikan 

gagasannya, kalimat yang diujarkan dapat dipahami oleh pendengar, isi 

dari argumentasinya tidak berbelit-belit 

3= minimal mengandung unsur SP (Subjek dan Predikat) dalam 

menyampaikan gagasannya, kalimat yang diujarkan dapat dipahami oleh 

pendengar, namun sedikit berbelit-belit dalam penyusunan kalimat 

2= minimal mengandung unsur SP (Subjek dan Predikat) dalam 

menyampaikan gagasannya, kalimat yang diujarkan kurang dipahami oleh 

pendengar karena susuna kalimatnya sedikit rancu, penyampaiannya 

berbelit-belit,  

1= unsur kalimat yang disampaikan tidak beraturan, kalimat yang 

diujarkan tidak dipahami oleh pendengar, dalam penyampaian 

argumennya berbelit-belit 
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7) Ketepatan gaya penuturan 

4= gaya penuturan tidak berlebihan, dimana pembicara hanya 

menambahkan gerakan dan mimik wajah pada pembicaraan yang 

dipentingkan saja; tenang, tidak lesu dan kaku 

3= terdapat beberapa gaya penuturan yang berlebih pada beberapa 

pembicaraan yang dipentingkan, namun tidak mengganggu perhatian 

pendengar 

2= gaya penuturan kurang dipakai untuk menekankan pembicaraan yang 

dipentingkan, sehingga cenderung menjemukan; cenderung kaku dan lesu 

1= gaya penuturan berlebihan sehingga menggangu perhatian pendengar; 

tidak tenang sehingga pendengar tidak dapat menentukan bagian mana 

yang ditekankan dalam pembicaraan. 

8) Kelancaran 

4= pokok pembicaraan relevan dengan topik pembicaraan; isi pembicaraan 

mudah ditangkap oleh pendengar; tidak terputus-putus saat menyampaikan 

pembicaraan dengan diselingi bunyi-bunyi tertentu (eu, emm, euh, eh); 

menyertakan fakta-fakta yang memadai dan bukti-bukti yang terpercaya 

3= isi pembicaraan mudah ditangkap oleh pendengar namun kurang 

relevan dengan topik pembicaraan; kurangnya penguasaan terhadap topik 

ditandai dengan beberapa kata yang terputus-putus; terdapat kata dan frasa 

yang diulang-ulang; menyertakan beberapa fakta-fakta yang cukup 

memadai 

2= pembicaraan kurang relevan dengan topik sehingga pendengar kurang 

memahami makud yang disampaikan; menyelipkan beberapa bunyi (eu, 

emm, euh, eh) yang menandakan kurangnya penguasaan topik; mengulang 

kata dan frasa dalam satu kalimat sehingga mengganggu kelancaran proses 

berbicara; terdapat jeda ketika memikirkan gagasan yang akan 
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disampaikan; kurang menyertakan fakta-fakta yang memadai sehingga 

sulit dipahami pendengar 

1= pembicaraan banyak yang tidak relevan dengan topik sehingga 

pendengar tidak memahami maksud yang disampikan; sering menyelipkan 

bunyi (eu, emm, euh, eh) yang menandakan kurangnya penguasaan topik; 

bicara tanpa fakta-fakta yang memadai atau bukti yang terpercaya; 

mengulang kata dan frasa dalam satu kalimat sehingga mengganggu 

kelancaran proses berbicara; banyak jeda dalam berbicara ketika 

memikirkan gagasan yang akan disampaikan 

E. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian merupakan urutan dari beberapa proses yang 

dilakukan penulis dalam penelitian. Penelitian eksperimen ini dilaksanakan 

berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Tahap Perencanaan  

1) Menelaah kurikulum Bahasa Indonesia SMP dan menentukan materi yang 

akan dijadikan bahan dalam penelitian sesuai dengan kompetensi dasar 

yang harus dicapai siswa.  

2) Melakukan studi literatur terhadap buku, artikel, dan laporan penelitian 

sebelumnya mengenai pembelajaran diskusi dan metode pemecahan 

masalah secara kreatif.  

3) Merumuskan masalah penelitian. 

4) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen penelitian.  

2. Tahap Pelaksanaan 

1) Menentukan sampel penelitian yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas pembanding.  

2) Menentukan kelas eksperimen dan kelas pembanding. 

3) Melakukan tes awal di kelas eksperimen dan kelas pembanding. 

4) Memberikan perlakuan (treatment) pada kelas eksperimen dengan 

menerapkan metode pemecahan masalah secara kreatif. Kemudian 

memberikan pembelajaran biasa pada kelas pembanding.  

5) Melaksanakan tes akhir di kelas eksperimen dan kelas pembanding.  
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3. Tahap Akhir  

1) Mengolah data hasil tes awal dan tes akhir serta instrumen penelitian 

lainnya. 

2) Menganalisis dan menjelaskan hasil temuan penelitian.  

3) Membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.  

 

F. Analisis data  

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul dengan 

perhitungan statistik. Data yang dimaksud adalah data hasil tes awal dan tes akhir 

siswa dalam diskusi.  

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Penilaian Hasil Tes 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut. 

a. Memeriksa dan menganalisis hasil pretest dan posttest berdiskusi, siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya memberikan penilaian 

sesuai kriteria penilaian. 

b. Memberikan skor hasil pretest dan posttest; 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

c. Membuat nilai akhir dengan cara membuat rata-rata nilai dari tiga orang 

penilai. Nilai akhir dibuat dengan rumus: 

Nilai akhir = 
𝑃1+𝑃2+𝑃3

3
 

2. Uji Reliabilitas Tes 

Melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat penilaian antar 

penguji pada pretest dan posttest. Langkah-langkah uji reliabilitasnya adalah 

sebagai berikut. 

a. Membuat tabel-tabel data hasil uji antar penimbang pada hasil pretest dan 

posttest. 

b. Menghitung jumlah kuadrat siswa  dengan rumus : 

𝑆𝑆𝑡∑𝑑𝑡2 =  
∑(𝑋)2

𝐾
− 

∑(𝑋)2

𝐾𝑁
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c. Menghitung kuadrat penguji: 

𝑆𝑆𝑝∑𝑑𝑝2 =  
(∑𝑋𝑃)2

𝑁
−  

(∑𝑋)2

𝐾𝑁
 

d. Menghitung kuadrat total: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡∑𝑋2𝑡 =  ∑𝑋2 −  
(∑𝑋)2

𝐾𝑁
 

e. Menghitung kuadrat kekeliruan 

𝑆𝑆𝑘𝑘∑𝑑2𝑘𝑘 =  ∑𝑋2𝑡 −  ∑𝑑2𝑡 −  ∑𝑑2𝑝 

 

Setelah itu, hasil penghitungan data penilaian tersebut dimasukkan ke dalam 

tabel ANAVA (Analisys of Varians) 

Tabel 3.6 

Tabel ANAVA 

Variasi Sum of Squares (SS) DK Varians 

Siswa 𝑆𝑆𝑡∑𝑑𝑡2 N-1 𝑆𝑆𝑡∑𝑑𝑡2

𝑁−1
Vt 

Penguji 𝑆𝑆𝑝∑𝑑𝑝2 K-1 - 

Kekeliruan 𝑆𝑆𝑘𝑘∑𝑑2𝑘𝑘 (N-1) (K-1) 𝑆𝑆𝑘𝑘∑𝑑2𝑘𝑘

(𝑁−1)(𝐾−)
 Vkk 

 

Uji reliabilitas antarpenimbang dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝑟11 =  
(𝑉𝑡 − 𝑉𝑘𝑘)

𝑉𝑡
 

(Arikunto, 2010, hlm 223-238) 

Keterangan : 

𝑟11 = reliabilitas yang dicari 

Vt = varian dari tes 

Vkk = varian dari kekeliruan 

Setelah menghitung uji reliabilitas antar penimbang, hasil tersebut 

disesuaikan dengan tabel Guilford. 
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Tabel 3.7 

Tabel Guildford 

Nilai Kualitas Korelasi 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

0,60-0,80 Tinggi 

0,40-0,60 Sedang 

0,20-0,40 Rendah 

<0,20 Sangat Rendah 

 

(Subana, dkk., 2005, hlm 104) 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul tersebar secara normal atau tidak. Peneliti melakukan uji normalitas 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menghitung mean dengan menggunakan rumus. 

−
𝑋

  = (
∑𝐹𝑥

𝑓
 ) 

Keterangan : 

−
𝑋

 = rata-rata nilai 

∑𝐹𝑥 = jumlah seluruh nilai 

𝑓 = jumlah siswa 

b. Menghitung simpangan baku atau standar deviasi 

Sd = √
𝑛 ∑𝑓(𝑥2  )− (∑𝑓𝑥2 )

𝑛 (𝑛−1)
 

c. Menghitung daftar frekuensi 

  Rentang kelas (R)  = Skor maks – Skor min 

  Banyak kelas (K)  = 1 + 3,3log n 

  Panjang kelas (P)  = 
𝑅

𝐾
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  Z untuk batas kelas  = batas kelas – nilai rata-rata 

       standar deviasi 

Ei (frekuensi diharapkan) = Luas i x ∑𝒇 

Oi (frekuensi pengamatan) 

d. Menggunakan rumus chi-kuadrat 

𝑋2 = ∑ 
(𝑜𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
 

Keterangan : 

𝑋2 = nilai Chi Kuadrat 

𝑜𝑖 = frekuensi yang diobservasi (frekuensi empiris) 

𝐸𝑖  = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoretis) 

Rumus untuk mencari frekuensi teoretis yaitu: 

∑f = 
∑fk x ∑fb 

∑T
 

Keterangan : 

∑f = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoretis) 

∑fk = jumlah frekuensi pada kolom 

∑fb = jumlah frekuensi pada baris 

∑T = jumlah keseluruhan baris atau kolom 

e. Menentukan derajat kebebasan (dk) 

Dk = K – 3 

K = banyaknya kelas 

(Riduwan, 2012, hlm. 124) 

f. Menentukan nilai X2
hitung dengan X2

tabel dengan bantuan tabel X2 dengan 

tingkat kepercayaan 95% (@= 0,05). 
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g. Menentukan kriteria uji normalitas menggunakan ketentuan sebagai berikut. 

Jika X2
hitung < X2

tabel  maka data tersebut berdistribusi normal. 

Jika X2
hitung> X2

tabel  maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 

             (Subana, 2005, hlm. 149) 

4. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

varian populasi homogen (sama) atau heteogen (berbeda). Tujuan dari uji 

homogenitas ini adalah untuk mengetahui homogen  atau tidaknya variasi 

sampel dalam populasi yang sama dan homogen atau tidaknya data 

berdasarkan kriteria berikut ini. 

Jika Fhitung<  Ftabel  artinya distribusi data homogen 

Jika Fhitung> Ftabel  artinya distribusi data tidak homogen 

Uji homogenitas menggunakan uji F  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 
𝑣𝑏

𝑣𝑘
 

Keterangan : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = nilai yang dicari 

Vb = standar deviasi pra kelas eksperimen  

Vk = standar deviasi pasca kelas eksperimen 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya 

perubahan yang signifikan antar variabel. Uji hipotesis ini menggunakan 

rumus Uji-t. Hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut. 

Ha : terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berbicara dalam 

pembelajaran diskusi siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol sebelum 

dan sesudah diberi perlakuan metode pemecahan masalah secara kreatif 

(creative problem solving). 

Ho : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berbicara 

dalam pembelajaran diskusi siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol 
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sebelum dan sesudah diberi perlakuan metode pemecahan masalah secara 

kreatif (creative problem solving). 

 

a. Mencari Mx 

Mx = 
∑𝑥

𝑛
 

b. Mencari ∑X 

∑x2 = ∑x2 – 
(∑𝑋)2

𝑁
 

c. Mencari My 

My = 
∑𝑦

𝑛
 

d. Mencari ∑y2 

∑y2 = ∑y2 – 
(∑𝑦)2

𝑁
 

e. Mencari thitung 

thitung = 
𝑀𝑥−𝑀𝑦

√[
∑x2+ ∑y2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
][

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
]

 

(Arikunto, 2010, hlm. 354) 

f. Menghitung derajat kebebasan (db) 

db = n1 + n2 – 2 

g. Menentukan ttabel dengan taraf signifikan 95 % (ɑ = 0,05) 

t tabel = t (1-a) (db) 

Berdasarkan nilai db, mencari harga t dari tabel dengan taraf signifikan 1% 

dan 5%, dengan ketentuan berikut ini. 

Jika thitung > ttabel maka Ho atau hipotesis nol ditolak dan Ha atau hipotesis 

kerja diterima.  

Jika thitung < ttabel maka Ho atau hipotesis nol diterima dan Ha atau hipotesis 

kerja ditolak. 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel 

mempunyai perbedaan yang signifikan. Namun, jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil atau 
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sama dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka kedua variabel tidak mempunyai perbedaan yang 

signifikan. 

(Subana, 2005, hlm. 173) 

 

 


