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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metodologi penelitian adalah 

lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, metode 

pengumpulan data dan analisis data. Hal-hal tersebut menjadi bahan dalam 

pelaksanaan penelitian dan penarikan kesimpulan dalam hasil penelitian dan 

pembahasan. 

A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi tempat dilakukannya penelitian adalah SDN INPRES Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berada di Jalan Raya Pasar Lembang. 

Lokasi yanga strategis yang berada di pusat Kecamatan Lembang. Mendorong . 

guru untuk mengembangkan pembelajaran  berbicara dengan metode bermain 

pera. Hal ini karena masalah pembelajaran yang dilakukan guru monoton beritu 

juga yang dialami peneliti yang merupakan guru kelas tersebut. 

Penelitian dilakukan pada bulan April di minggu pertama hingga minggu 

keempat. Siklus pertama dilakukan pada minggu ketiga di bulan April dan Siklus 

kedua dilakukan di minggu keempat di bulan April. 

 

B. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah siswa kelas I SDN INPRES Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 33 orang siswa dengan tingkat 

pemahaman dan penggunaan Bahasa Indonesia yang sangat minim karena 
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penggunaan bahasa ibu yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekalipun perkembangan meningkat pesat di sekitar lingkungan siswa namun 

sebagian besar siswa masih belum dapat berbicara dengan bahasa Indonesia yang 

baik benar sehingga siswa dapat menempatkan dirinya di lingkungan. 

 

C. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan metode penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Reaserch). hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian 

tindakan kelas yaitu masalah penelitian yang harus dipecahkan berasal dari 

persoalan praktik pembelajaran di kelas atau berangkat dari permasalahan praktik 

faktual. Pembelajaran faktual adalah permasalahan yang timbul dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru (Kasbolah, 1998: 22). 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya suatu metode yang digunakan 

dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemecahan masalah yang sedang diteliti 

agar mencapai sasaran secara tepat. Metode penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang bertujuan mencari data secara holistik atau komperhensif 

tentang pembahasan, pembelajaran, serta kemampuan dalam berbicara secara 

formal maupun non formal. Pemikiran tersebut didasarkan pada ketentuan seperti 

yang dikemukakan oleh ahli sebagai berikut. 

Penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pada sistem pengajaran, tindak mengajar, dan tindak belajar. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini melibatkan guru dan siswa untuk berkolaborasi dengan 

peneliti. Dalam penelitian ini terdapat terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 
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(independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah metode bermain peran, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kemampuan berbicara siswa dan mengasah kemampuan siswa 

dalam berbicara sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang 

harus dikuasai siswa di kelas I semester II. 

 

Prosedur Penelitian 

Identifikasi Masalah 

Rumusan Masalah 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

Gambar 3.1  

Model spiral Kemmis dan McTarggart (1982) dalam Wiriatmaja (2005: 66) 

 

Dalam penelitian ini metode penelitian tindakan kelas yang digunakan 

adalah model Kurt Lewin, penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin 

menggambarkan dalam siklus terjadi 4 langkah yaitu: 

Penyusunan Rencana tindakan 

Pelaksanaan Tindakan 

Refleksi I Observasi Pelaksanaan Tindakan 

Penyusunan Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan 

Refleksi II Obervasi Pelaksanaan Tindakan 

Simpulan 
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b. Perencanaan (planing), yaitu persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan 

PTK.  

c. Tindakan (acting), yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario 

kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan dan prosedur tindakan yang 

akan ditetapkan. 

d. Observasi (observing), yaitu kengiatan mengamati dampak atas tindakan yang 

dilakukan. 

e. Refleksi (reflection), yaitu kegiatan evaluasi sebagai bentuk dampak tindakan 

yang telah dirancang. 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya suatu metode yang digunakan 

dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemecahan masalah yang sedang diteliti 

agar mencapai sasaran secara tepat. Metode penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang bertujuan mencari data secara holistik atau komperhensif 

tentang pembahasan, pembelajaran, serta kemampuan dalam berbicara secara 

formal maupun non formal. Pemikiran tersebut didasarkan pada ketentuan seperti 

yang dikemukakan oleh ahli sebagai berikut. 

Penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pada sistem pengajaran, tindak mengajar, dan tindak belajar. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini melibatkan guru dan siswa untuk berkolaborasi dengan 

peneliti. Dalam penelitian ini terdapat terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah metode bermain peran (Role Playing), 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berbicara siswa dan mengasah 
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kemampuan siswa dalam berbicara sesuai dengan kompetensi dasar dan standar 

kompetensi yang harus dikuasai siswa di kelas I semester II. 

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertentu atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 

(Moleong, 1993: 3). 

Alur Penelitian Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Siklus I 

1)  Perenungan awal   

 Permasalahan pokok: menemukan masalah pembelajaran di kelas. 

2)  Perencanaan 

 Rancangan tindakan: merancang upaya pemecahan masalah atau perbaikan 

yang akan dilakukan pada saat mengajar. 

3)  Tindakan 

 Pelaksanaan rancangan tindakan: melakukan upaya perbaikan sebagai 

perwujudan tindakan yang direncanakan 

4)  Pengamatan 

 Monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan: memperhatikan apa 

yang dilakukan oleh kelompok siswa dan mencatat hal-hal penting dari 

perilaku siswa selama pembelajaran di kelas. 

5)  Refleksi 

 Refleksi/analisis terhadap proses dan hasil tindakan dengan memanfaatkan 

hasil pengamatan: menganalisis apa yang telah terjadi pada saat siswa 
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melakukan kegiatan pembelajaran dan hasil yang didapat oleh siswa, 

dikarenakan belum mencapai nilai KKM yang diharapakan maka perlu di 

lakukan siklus yang kedua  

b. Siklus II 

1)  Perencanaan 

 Rancangan tindakan: merancang upaya pemecahan masalah atau perbaikan 

yang akan dilakukan pada saat mengajar. 

2)  Tindakan 

 Pelaksanaan rancangan tindakan: melakukan upaya perbaikan sebagai 

perwujudan tindakan yang direncanakan 

3)  Pengamatan 

 Monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan: memperhatikan apa 

yang dilakukan oleh kelompok siswa dan mencatat hal-hal penting dari 

perilaku siswa selama pembelajaran di kelas. 

4)  Refleksi 

Refleksi/analisis terhadap proses dan hasil tindakan dengan memanfaatkan 

hasil pengamatan: menganalisis apa yang telah terjadi pada saat siswa 

melakukan kegiatan pembelajaran dan hasil yang didapat oleh siswa. Pada  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN INPRES Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat.  pada tahun pembelajaran 2010/2011 dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas I. Objek penelitian adalah pembelajaran Bahasa 
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Indonesia di kelas II dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui 

metode bermain penggunaan metode bermain peran.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  

menggunakan 2 siklus besar yang masing masing terdiri dari perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting). 

Setiap siklus berlangsung selama 70 menit. Jika hasilnya masih terdapat banyak 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM pada kompetensi dasar ini maka akan 

dilakukan siklus selanjutnya. siklus ini telah tercapai hasil yang diharapkan maka 

penelitian berhenti sampai siklus yang kedua ini. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

intrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Lembar Penilaian Sikap, Lembar Pengamatan 

(Observasi), Dokumentasi, wawancara dan Catatan Lapangan. 

 

E. ANALISIS DATA 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

- Pemberian LKS secara kelompok dan pada saat proses pembelajaran. 

- Observasi, dokumentasi, Lembar Penilaian Sikap dan catatan lapangan yang 

dilakukan peneliti terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
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- Wawancara yang diberikan kepada siswa sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. 

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah dan menafsirkan data, maka 

data mentah yang diperoleh dirangkum dan dideskripsikan dalam bentuk matrik 

atau tabel-tabel penyajian. 

Penentuan teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

jenis data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun jenis data sesuai dengan 

variabel penelitian yang telah ditentukan. 

 


