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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen subjek 

tunggal. Penelitian eksperimen subjek tunggal mengacu pada strategi 

penelitian yang dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan tingkah 

laku secara individual. Single Subject Research (SSR) atau penelitian dengan 

subjek tunggal adalah penelitian eksperimen yang dilaksanakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan (treatment) yang 

diberikan kepada subjek secara berulang-ulang dalam waktu tertentu 

(Sunanto, 2006, hlm. 41).  

Eksperimen subjek tunggal dipilih dalam penelitian ini karena bertujuan 

untuk menguji langsung pengaruh metode role playing dengan melihat 

perubahan perilaku (target behavior) yang diteliti, perubahan dalam hal ini 

adalah keterampilan berbicara pembelajar BIPA di tingkat menengah. 

B. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah A-B-A, yaitu desain 

penelitian sederhana yang memiliki tiga tahap dan bertujuan untuk 

mempelajari besarnya pengaruh dari suatu perlakuan yang diberikan kepada 

individu dengan cara membandingkan kondisi baseline sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan atau intervensi. Desain tersebut mengacu pada desain 

yang digunakan dalam penelitian subjek tunggal menurut Juang Sunanto.  

Struktur dasar desain A-B-A dapat digambarkan pada grafik berikut. 

Grafik 3.1  

Desain Subjek Tunggal A-B-A 
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Pada desain A-B-A, mula-mula perilaku sasaran diukur secara kontinu 

pada kondisi baseline (A1) dengan periode waktu tertentu sampai dengan 

kondisi intervensi (B). Setelah pengukuran tersebut sudah dilakukan, maka 

pengukuran pada kondisi baseline kedua (A2) diberikan. Penambahan kondisi 

kedua ini dimaksudkan sebagai kontrol untuk kondisi intervensi sehingga 

keyakinan untuk menarik kesimpulan adanya hubungan fungsional antara 

variabel bebas dan variabel terikat menjadi lebih kuat (Sunanto, 2006, hlm. 

44). Berikut adalah 3 tahap dalam desain A-B-A yang digunakan peneliti. 

Baseline (A1)  yaitu kemampuan dasar, dalam hal ini kemampuan 

berbicara yang dikuasai oleh pembelajar BIPA tingkat menengah sebelum 

mendapat perlakuan dengan metode role playing. Subjek diperlakukan secara 

alami, natural, dan apa adanya tanpa bantuan perlakuan apapun. Pada tahap 

ini penelitian dilakukan sebanyak 4 sesi, setiap sesi memiliki waktu 30 menit 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Intervensi (B) yaitu kondisi subjek penelitian selama diberi perlakuan, 

dalam hal ini adalah penerapan metode role playing berbantuan naskah drama 

bertema adat istiadat Indonesia kepada pembelajar BIPA dengan tujuan untuk 

melatih keterampilan berbicara bahasa Indonesia agar lebih baik dalam 

pelafalan atau pengucapan kata serta dapat memahami kebudayaan Indoensia 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ini dilakukan dalam 

8 sesi dengan waktu 30 menit di setiap sesinya. 

Baseline 2 (A2) yaitu pengulangan kondisi baseline 1 dengan jumlah sesi 

yang sama sebagai evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana intervensi 

yang diberikan berpengaruh pada subjek, dalam hal ini berpengaruh pada 

keterampilan berbicara pembelajar BIPA di tingkat menengah khususnya 

pada artikulasi. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pembelajar 

atau peserta didik orang asing yang berjumlah 2 orang dengan kemampuan 

berbahasa Indonesia tingkat menengah. Berikut data dari subjek penelitian 

ini: 
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Subjek 1 

Nama   : Tima Farzon Shhnozi 

Tempat, Tanggal lahir : Tajikistan, 16 Maret 1998 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Status   : Pembelajar BIPA di Balai Bahasa UPI 

Subjek 2 

Nama   : Bassem Bouallagui 

Tempat, Tanggal lahir : Tunisia, 22 Maret 1993  

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Status   : Mahasiswa UNPAS 

 

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2017. Peneliti memilih 

Kota Bandung tepatnya di kampus Universitas Pendidikan Indonesia sebagai 

tempat penelitiannya. Adapun tahap-tahap dalam kegiatan penelitian dan 

penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut. 

Tabel 3.1  

Perencanaan Waktu Penelitian  

N

o 

Jadwal Kegiatan   Bulan Pelaksanaan Tahun 2017 

April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Tahap Persiapan x x x x           

Menentukan subjek penelitian  x x x           

Menyusun instrumen   x x           

2 Tahap Pelaksanaan     x x x x x x     

Pengumpulan data      x x x x x     

Analisis data      x x x x x     

Perumusan hasil penelitian        x x x x     

3 Tahap Penyelesaian           x x x x 

Penyelesaian penulisan skripsi           x x x x 

Revisi dan editing skripsi           x x x x 

Penyerahan skripsi               
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dirancang dan digunakan oleh peneliti di antaranya adalah 

instrumen wawancara, instrumen tes, instrumen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), serta instrumen penilaian keterampilan berbicara. 

Berikut instrumen wawancara yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk 

mencari data profil subjek penelitian. 

Tabel 3.2  

Instrumen Wawancara Penelitian 

1. Siapa Nama Lengkap Anda? 

2. Dari mana Anda berasal? Sebutkan Tempat dan Tanggal Lahir Anda! 

3. Apa status atau profesi Anda saat ini? 

4. Sudah berapa lama Anda tinggal di Indonesia? 

5. Mengapa Anda memilih Indonesia sebagai tempat tinggal Anda 

sekarang? 

6. Bahasa apa yang Anda gunakan sehari-hari dalam lingkungan keluarga? 

7. Bahasa apa yang Anda gunakan jika berbicara dengan tetangga, teman-

teman/dosen di Kampus? 

8. Sejak kapan Anda bisa berbahasa Indonesia? 

9. Dari mana Anda belajar bahasa Indonesia? 

10. Menurut Anda bagaimana kemampuan berbicara bahasa Indonesia 

Anda? 

11. Kesulitan apa yang dirasakan saat berbicara bahasa Indonesia?  

12. Apa yang Anda ketahui tentang budaya Indonesia?  

13. Tempat mana saja yang pernah Anda kunjungi selama di Indonesia? 

14. Bagaimana penilaian Anda tentang Indonesia? Baik makanan, budaya, 

masyarakat, maupun tempat wisatanya.  

Berikut instrumen tes berupa petunjuk kegiatan yang digunakan peneliti 

kepada subjek penelitian saat melakukan kondisi baseline 1 dan baseline 2 

untuk mengukur keterampilan berbicara pembelajar BIPA.  

Petunjuk: Perhatikan gambar berikut, kemudian ceritakan gambar tersebut 

dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang kalian ketahui 

sebelumnya! 

Berikut tujuan dibuatnya instrumen RPP untuk melakukan kegiatan di 

kondisi intervensi yang telah terlampir pada lampiran skripsi. Menurut 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap 
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muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar. RPP membantu peneliti dalam melakukan proses 

pembelajaran dengan metode role playing agar pembelajar BIPA mampu 

mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Selanjutnya, untuk mengukur keterampilan berbicara pembelajar BIPA, 

dibutuhkan format penilaian sebagai instrumen penelitian. Berikut merupakan 

penilaian keterampilan berbicara yang dimodifikasi peneliti dari penilaian 

Jakovits dan Gordon (Nurgiyantoro, 2001, hlm. 290). 

Tabel 3.3  

Penilaian Keterampilan Berbicara 

No Aspek yang 

dinilai 

Skor Kriteria 

1 Pelafalan 4 Pelafalan fonem (vokal dan konsonan) sangat 

jelas, tidak dipengaruhi bahasa ke satu atau 

bahasa Ibu , dan intonasi tepat. 

3 Pelafalan fonem (vokal dan konsonan) cukup 

jelas, tidak dipengaruhi bahasa ke satu atau 

bahasa Ibu , tetapi intonasi kurang tepat. 

2 Pelafalan fonem (vokal dan konsonan) kurang 

jelas, sedikit terpengaruh bahasa ke satu atau 

bahasa Ibu , dan intonasi kurang tepat. 

1 Pelafalan fonem (vokal dan konsonan) tidak 

jelas, banyak dipengaruhi bahasa ke satu atau 

bahasa Ibu , dan intonasi tidak tepat. 

2 Kosakata 

 

4 Ungkapan sangat tepat, penguasaan kata 

bervariatif, tidak tercampur bahasa asing dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

3 Ungkapan sudah tepat, penguasaan kata kurang 

variatif, tidak tercampur bahasa asing dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 

2 Ungkapan kurang tepat, penggunaan kata tidak 

variatif,  sedikit tercampur bahasa asing atau 

bahasa Indonesia tidak baku. 

1 Ungkapan tidak tepat, penggunaan kata sangat 

terbatas, serta banyak tercampur bahasa asing 

dan bahasa Indonesia tidak baku. 

3 Struktur 4 Tidak terjadi kesalahan struktur kalimat 
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(Adaptasi Nurgiyantoro, 2001, hlm. 290)  

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan pertama kali adalah wawancara. 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. 194) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan 

sedikitpun, 100% sudah tepat. 

3 Hanya sekali terjadi kesalahan struktur kalimat, 

80% yang cukup tepat. 

2 Kesalahan struktur kalimat sering terjadi 

berulang-ulang, 50% yang kurang tepat. 

1 Struktur kalimat salah dan terbalik-balik, hanya 

20% yang tepat. 

4 Materi 4 Topik dan uraian sesuai tema adat istidadat 

Indonesia, pengembangan gagasan mendalam, 

mudah dipahami, dan unsur wacana lengkap. 

3 Topik dan uraian sesuai tema adat istiadat 

Indonesia, pengembangan gagasan kurang 

mendalam, agak sulit dipahami, tetapi unsur 

wacana cukup lengkap. 

2 Topik dan uraian kurang sesuai dengan tema 

adat istiadat Indonesia, pengembangan gagasan 

kurang mendalam, agak sulit dipahami, dan 

unsur wacana tidak lengkap. 

1 Topik dan uraian tidak sesuai tema adat istiadat 

Indonesia, pengembangan gagasan tidak 

mendalam, sulit dipahami, dan unsur wacana 

tidak lengkap. 

5 Kelancaran 4 Pembicaraan lancar sejak awal sampai akhir, 

jeda tepat, dan sangat percaya diri. 

3 Pembicaraan cukup lancar dan cukup percaya 

diri, tetapi jeda kurang tepat. 

2 Pembicaraan agak tersendat, jeda kurang tepat, 

dan kurang percaya diri. 

1 Pembicaraan tersendat-sendat, jeda tidak tepat, 

dan tidak percaya diri. 

6 Gaya 4 Gerakan dan ekspresi sudah tepat. 

3 Gerakan kurang tepat, tetapi ekpresi sudah tepat 

2 Gerakan kurang tepat, dan ekpresi tidak tepat. 

1 Gerakan dan ekspresi tidak tepat. 
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untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang disusun secara 

sistematis untuk mengumpulkan data berupa profil subjek penelitian dan 

sejauh mana tingkatan kemampuan berbicara bahasa Indonesia serta 

pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia subjek penelitian. 

Setelah wawancara maka tahap tes dimulai untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini. Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

integensi, kemampuan atau bekal yang dimiliki oleh individu (Arikunto, 

2002, hlm. 127). 

Pada tahap baseline 1 (A1) peneliti mengamati dan menilai proses belajar 

dengan melakukan tes berbicara pembelajar BIPA secara natural sebelum 

diberikan perlakuan. Mula-mula pembelajar diberikan kartu cerita gambar 

dan sedikit informasi tentang gambar tersebut, kemudian pembelajar BIPA 

diminta untuk menceritakan gambar tersebut dengan kata-katanya sendiri.  

Kegiatan ini dilakukan dalam 4 sesi dan setiap sesi memiliki tema cerita 

gambar yang berbeda. 

Pada tahap intervensi (B), peneliti menerapkan perlakuan dengan 

menggunakan metode role playing berbantuan naskah drama bertema adat 

istiadat Indonesia, kemudian pembelajar diminta untuk latihan 

mendramatisasikan sebuah naskah drama yang telah dipersiapkan peneliti, 

kegiatan tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang selama 8 sesi.  

Pada tahap terakhir, kegiatan baseline (A2) kembali dilakukan peneliti 

untuk mengetahui seberapa besar hasil pengaruh berbicara pembelajar BIPA 

dari penerapan metode role playing yang telah diberikan. Peneliti kembali 

melakukan tes keterampilan berbicara bagi pembelajar BIPA dengan 

menceritakan kembali kartu cerita gambar yang telah dipersiapkan selama 4 

sesi, setelah itu diperlukan pengolahan data untuk langkah selanjutnya. 
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

statistik deskriptif berupa analisis visual grafik. Sugiyono (2010, hlm. 207) 

menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang dipergunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini yaitu berupa tabel dan 

grafik untuk menggambarkan seluruh hasil nilai keterampilan berbicara 

pembelajar BIPA pada tahap baseline dan intervensi. Nilai keterampilan 

berbicara diperoleh dari perhitungan skor sebagai berikut. 

Jumlah skor yang diperoleh   

         Jumlah skor maksimal 

Untuk memperoleh kesimpulan diperlukan proses analisis data dalam 

kondisi dan analisis antar kondisi. Dalam Juang Sunanto (2006, hlm. 68-73) 

terdapat beberapa komponen penting yang harus dianalisis pada analisis 

dalam kondisi dan analisis antar kondisi, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Analisis dalam kondisi 

a) Panjang Kondisi adalah banyaknya data dalam kondisi. Banyaknya data 

dalam kondisi menggambarkan banyaknya sesi yang dilakukan pada 

tiap kondisi.  

b) Kecenderungan Arah digambarkan oleh garis lurus yang melintasi 

semua data dalam suatu kondisi di mana banyaknya data yang berada di 

atas dan di bawah garis tersebut sama banyak. 

c) Tingkat Stabilitas menunjukan tingkat homogenitas data dalam suatu 

kondisi. Adapun tingkat stabilitas data ini dapat ditentukan dengan 

menghitung banyaknya data yang berada di dalam rentang 50% di atas 

dan dibawah mean. Jika sebanyak 50% atau lebih data berada dalam 

rentang 50% di atas dan di bawah mean, maka data tersebut dapat 

dikatakan stabil. 

d) Tingkat Perubahan menunjukan besarnya perubahan antara dua data. 

Tingkat perubahan data ini dapat dihitung untuk data dalam suatu 

kondisi maupun data antar kondisi. 

X 100 Nilai = 
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2. Analisis antar kondisi 

a) Variabel yang diubah. Analisis data antar kondisi sebaiknya variabel 

terikat atau perilaku sasaran difokuskan pada satu perilaku. Artinya 

analisis ditekankan pada efek atau pengaruh intervensi terhadap 

perilaku sasaran. 

b) Perubahan Kecenderungan Arah dan Efeknya. Analisis data antar 

kondisi, perubahan kecenderungan arah grafik antara kondisi baseline 

dan intervensi menunjukan makna perubahan perilaku sasaran (target 

behavior) yang disebabkan oleh intervensi. 

c) Perubahan Level Data menunjukan seberapa besar data berubah. 

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu tingkat (level) perubahan data 

antar kondisi (misalnya kondisi baseline dan intervensi) ditunjukan 

selisih antara data terakhir pada kondisi baseline dan data pertama pada 

kondisi intervensi. 

d) Data Overlap. Menurut Sunanto (2005:115), menentukan overlap data 

pada kondisi baseline dengan intervensi dilakukan dengan cara:  

1) lihat kembali batas bawah dan atas pada kondisi baseline; 

2) hitung ada berapa data point pada kondisi intervensi yang berada 

pada rentang kondisi;  

3) perolehan pada langkah (2) dibagi dengan banyaknya data poit 

dalam kondisi kemudian dikalikan 100.  

Semakin kecil persentase overlap, maka semakin baik pengaruh 

intervensi terhadap target behavior.  

 

Setelah kegiatan analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi, maka 

diperlukan analisis rata-rata keterampilan berbicara pembelajar BIPA yang 

menjelaskan bagaimana pengaruh pembelajar BIPA terhadap keterampilan 

berbicara sebelum maupun setelah diberi perlakuan dengan metode role 

playing. 

 


