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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

  Desain penelitian merupakan serangkaian proses penelitian untuk 

memberikan gambaran secara keseluruhan dari mulai perencanaan, pelaksanaan 

mengumpulkan data, menganalisis data sampai akhir penelitian. Dalam penelitian 

ini, desain penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2006) mendefinisikan ‘penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang akan menghasilkan data secara deskriptif melalui tulisan dan lisan terhadap 

subjek yang diamati’. Sedangkan Mukhtar (2013, hlm. 10) “menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk 

menemukan pengetahuan terhadap penelitian pada satu waktu tertentu”. Metode ini 

dipilih peneliti karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peristiwa yang 

sesuai dengan kondisi saat ini. 

Adapun peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memilih 

pendekatan deskriptif analisis. Menurut (Sugiyono, 2009, hlm. 29) “pengertian 

deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan 

dan memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti”. Sampel dan data 

yang dikumpulkan diuraikan sebagaimana adanya hingga dilakukannya kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. Deskripsi analisis memilih masalah dan memusatkan 

perhatian kepada masalah yang ada ketika dilaksanakannya penelitian. Hasil dari 

penelitian diolah dan kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Maka 

dari itu untuk mengetahui fenomena yang tengah berlangsung, peneliti memilih 

metode deskriptif analisis yang dirasa cocok untuk memberikan gambaran tentang 

pola komunikasi yang dilakukan siswa dengan guru pada saat pembelajaran daring. 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menerapkan metode analisis yang 

pertama yaitu merumuskan masalah. Melakukan perumusan masalah dilakukan 

dengan observasi dilapangan lalu mengajukan pertanyaan yang menjadi landasan 

dalam penelitian. Selanjutnya peneliti memilih jenis informasi dan data yang 

dipastikan relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Kemudian menentukan 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan data yang 
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diperlukan. Langkah terakhir peneliti mengambil keputusan atau menyusun 

kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah untuk menjawab pertanyaan yang 

dirumuskan. 

3.2. Subjek Penelitian 

 Peneliti menentukan subjek (dapat berupa orang, tindakan, kejadian atau 

proses) “penelitian ini bersifat sengaja bergantung pada tujuan penelitian atau 

memiliki ciri kaya akan informasi mengenasi apa yang akan diteliti” (Cresswell, 

2012). Subjek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV di SDN Karang 

Satria 04 yang berjumlah 10 siswa dan juga guru wali kelas yang berperan sebagai 

komunikator di dalam kelas. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah cara 

berkomunikasi siswa secara verbal terhadap guru ataupun cara berkomunikasi guru 

kepada siswa, dan alasan pemilihan objek tersebut yaitu: 

1. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang fundamental di 

lingkungan sekolah khususnya bagi pendidik dan siswa terdidik sebagai warga 

sekolah. 

2. Komunikasi verbal menjadi alat komunikasi penting demi terciptanya interaksi 

belajar yang baik dan efektif dalam pembelajaran di kelas. 

3. Komunikasi verbal digunakan dalam mengoreksi kesalahan dalam 

berkomunikasi dimana pemilihan kata yang kuat akan lebih efektif daripada 

tindakan. 

4. Komunikasi verbal dapat digunakan sebagai alat persuasi guru ataupun siswa 

serta dapat menciptakan perdebatan dalam pembelajaran guna merangsang 

pemikiran kritis dan kreativitas siswa terhadap suatu materi. 

5. Bagi siswa, komunikasi verbal merupakan sarana untuk bersosialisasi sehingga 

anak dapat membangun hubungan baik dengan teman sebayanya. 

3.3. Tempat dan Waktu penelitian 

  Penelitian dilakukan di SDN Karang Satria 04 Kabupaten Bekasi dimana 

sekolah tersebut termasuk sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat di 

sekitarnya. Setelah meredanya wabah virus corona yang menyerang selama kurang 

lebih 2 tahun akhirnya dengan izin pemerintah setempat sekolah di buka kembali 
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dan siswa-siswi dapat belajar secara luring sehingga penelitian pun dapat dilakukan 

di lapangan secara langsung. 

3.4. Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman (dalam Pawito, 2007, hlm. 104-105). Teknik ini mampu menunjang 

penelitian yang dilakukan. Penelitin dilakukan dalam empat (4) tahap, dimulai 

dengan observasi ke lapangan sekaligus mengurus perizinan, kedua yaitu persiapan 

dan kegiatan di lapangan, mengumpulkan data dengan pengamatan melalui 

instrumen yang telah disiapkan, serta analisis data yang sudah terkumpul. 

Pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan di semester genap pada siswa kelas IV 

dan guru pengajar. 

  Tahap pertama, perlaksanaan observasi diawali dengan melakukan perizinan 

kepada pihak sekolah. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN Karang Satria 04 

dimana peneliti menghubungi guru dan kepala sekolah terkait disertai dengan 

membawa surat perizinan untuk setelahnya melakukan observasi mengamati 

permasalahan yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan kajian teoritis dari 

berbagai sumber yang didapat dari internet, buku-buku, dan tokoh ahli yang 

berkaitan dengan tema penelitian. Dari observasi yang dilakukan peneliti 

menemukan permasalahan mengenai komunikasi yang terjadi di kelas. 

  Tahap kedua, diawali dengan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, 

seperti (a) mengumpulkan sumber teori dari buku dan jurnal terkait, menyusun 

instrument dari sumber tersebut dan dibuatlah instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian; (b) terjun ke lapangan, melihat langsung kegiatan komunikasi 

yang terjadi di kelas; (c) pengamatan dengan menggunakan instrument yang telah 

disiapkan. 

  Tahap ketiga, peneliti mereduksi data yang telah dikumpulkan, terkumpulnya 

data ini peneliti lakukan dengan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan 

angket. Obsevasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, wawancara 

dilakukan diluar jam pelajaran agar tidak mengganggu jalannya waktu belajar 

secara formal dan informal menyesuaikan situasi dan keadaan siswa serta guru, dan 

pengisian angket dilakukan di dalam kelas tetapi dengan tetap tidak mengganggu 

jalannya pembelajaran. 
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  Tahap keempat, data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis oleh 

peneliti setelah itu mereview sampai akhirnya ditarik kesimpulan dan disertakan 

saran untuk penyempurnaan penelitian ini.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data (data collection) ialah tahap untuk mengumpulkan data 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data dikumpulkan dan diperoleh dari 

observasi melalui pengamatan langsung pada pembelajaran yang dilakukan secara 

daring melalui beberapa media digital, selain itu peneliti mewawancarai guru wali 

kelas dan siswa kelas IV di SDN Karang Satria 04 sebagai subjek penelitian. 

Pengambilan data dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan dan 

melakukan wawancara dengan subjek penelitian. 

  Pengertian dari observasi yaitu “teknik pengumpulan data dimana observasi 

ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala yang dilihat pada objek 

penelitian dengan sisitematis” (Margono, 2005, hlm. 158). dengan kata lain, 

observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung. 

Selain observasi, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian, 

wawancara dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara mendalam (indepth interview) 

yang dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam kepada informan. 

Teknik wawancara ini bersifat terbuka dan bebas dengam fokus pada permasalahan 

yang diarahkan pusat penelitian.  

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 3. 1 Teknik Pengumpulan Data 

No. 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Jenis data 
Sumber 

data 
Keterangan 

1. Observasi 

Aktivitas siswa dan 

guru selama proses 

pembelajaran di 

kelas 

Siswa 

dan guru 

Dilakukan pada 

saat pembelajaran 

berlangsung 
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No. 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Jenis data 
Sumber 

data 
Keterangan 

1.  Wawancara 

Tanggapan guru dan 

siswa terkait 

kegiatan komunikasi 

yang diteliti 

Siswa 

dan guru 

Dilaksanakan di 

luar jam pelajaran 

yang bertempat di 

lingkungan sekolah 

dan rumah siswa 

2.  Angket 

Informasi yang 

dibutuhkan dalam 

menguatkan 

penelitian mengenai 

pola komunikasi 

guru dan siswa di 

sekolah 

Guru 

dan 

siswa 

Dilakukan di luar 

jam pelajaran dan 

diisi oleh siswa dan 

guru terkait 

 

3.5.1. Observasi 

  Observasi digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat mencatat dalam situasi 

yang dapat dirasakan secara langsung di lapangan. Tujuan lainnya adalah untuk 

melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki siswa dalam berkomunikasi secara 

verbal di kelas. Observasi ini menurut Spradley (dalam Fitrah 2018, hlm. 73) 

‘dibagi menjadi 4 yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan 

partisipasi lengkap’. Dimana partisipasi pasif ini peneliti datang mengamati dengan 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Kedua partisipasi moderat, peneliti 

sedikit terlibat namun tidak terlalu aktif, dalam partisipasi aktif peneliti sering ikut 

terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Dan yang terakhir partisipasi lengkap dimana 

peneliti sepenuhnya terlibat dalam setiap kegiatan sampai tidak terlihat bahwa ia 

tidak sedang melakukan penelitian. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan partisipasi pasif dimana peneliti 

hanya menyaksikan kegiatan komunikasi yang dilakukan guru dan siswa selama di 

kelas. Karena data pada penelitian ini bersumber dari aktivitas belajar di kelas, 
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peneliti beberapa kali mengikuti proses belajar bersama siswa dan guru di dalam 

kelas. 

3.5.2. Wawancara 

  Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber 

sebagai subjek penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (dalam Fitrah 2018, 

hlm. 67) ‘wawancara tebagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur, wawancara 

semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur’. “Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara terstrukur, wawancara terstruktur dilakukan jika peneliti 

mengetahui dengan jelas informasi yang dibutuhkan dan telah menyusun daftar 

pertanyaan sebelum melakukan wawancara” (Silalahi, 2009, hlm. 313). 

  Wawancara lebih baik dilakukan secara langsung agar lebih jelas dan sopan. 

Peneliti melakukan wawancara untuk mencari informasi terkait subjek penelitian 

dan melihat bagaimana subjek berkomunikasi di kelas. Wawancara dengan siswa 

dilakukan secara informal dengan maksud menyesuaikan pemahaman mereka akan 

pertanyaan yang diajukan. Karena keterbatasan waktu di sekolah, peneliti 

melakukan wawancara kepada beberapa siswa di luar lingkungan sekolah 

menyesuaikan waktu senggang siswa. Dengan begitu diharapkan siswa dapat lebih 

bebas menyampaikan pernyataannya tanpa terganggu kondisi lingkungan sekolah 

yang ramai. 

3.5.3. Angket 

  Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari 

indikator komunikasi verbal. Angket dirancang dengan skala Likert dengan 

beberapa pilihan seperti Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), dan 

Tidak Sesuai (TS). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

angket, yang pertama sebelum butir pertanyaan siapkan petunjuk pengisian agar 

mempermudah pengisian, yang kedua butir pertanyaan disusun dengan jelas 

menggunakan kata-kata yang lazim dipakai dan tidak terlalu panjang serta masih 

berkaitan dengan topik pembahasan, ketiga setiap pertanyaan disesuaikan dengan 

kolom jawaban agar rapi dan terstruktur. 

  Angket ini ditujukan kepada subjek dengan tujuan untuk melihat karakteristik 

setiap subjek yang diteliti dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi lisan maupun 
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komunikasi tulisan. Penyebaran angket ini dilakukan pada siswa kelas IV dengan 

jumlah subjek 10 siswa dimana pengisian ini dilakukan dengan tidak mengganggu 

waktu belajar mereka di sekolah termasuk angket yang diisi guru. Guru mengisi 

angket ini di luar waktu mengajar dan sudah dipastikan sebelumnya untuk 

menyetujui informasi pribadi mengenai nama, alamat dan jabatannya boleh dipakai 

sebagai keperluan penelitian. 

3.6. Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang dipilih pada penelitian ini adalah observasi yang dilakukan 

di SDN Karang Satria 04. Peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian dengan 

mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Fungsi yang diharapkan dalam 

observasi ini adalah memperoleh data-data penelitian yang dapat dipertanggung 

jawabkan baik secara ilmiah ataupun non ilmiah. Selain itu, peneliti melakukan 

wawancara yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan bertanya 

langsung kepada sasaran penelitian, dalam hal ini siswa-siswi di SDN Karang Satria 

04. Dalam penelitian ini juga peneliti menyusun angket dengan daftar pertanyaan 

yang disesuaikan dengan tema penelitian. Berikut peneliti gambarkan kisi-kisi 

intrumen yang digunakan dalam bentuk tabel yang mengacu pada indikator serta 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

Tabel 3. 2 Instrumen Penelitian 

Rumusan 

Masalah 
Tujuan Metode Sasaran 

Bagaimana 

komunikasi verbal 

yang terjadi antara 

siswa dan guru 

dalam 

pembelajaran di 

kelas? 

Untuk memperoleh 

gambaran mengenai 

kegiatan komunikasi 

yang terjadi di lapangan 

Observasi 

Wawancara 

Angket 

Guru dan siswa 

pada saat proses 

komunikasi di 

kelas 

berlangsung 

Apa saja masalah 

yang sering muncul 

dalam komunikasi 

Bertujuan untuk 

mencari informasi 

mengenai hambatan 

Observasi 

Wawancara 

Guru dan siswa 

baik pada saat 

belajar di kelas 
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verbal pada saat 

pembelajaran di 

kelas? 

yang dilalui guru dalam 

berkomunikasi dengan 

siswa di kelas 

Angket maupun di luar 

kelas 

Bagaimana pola 

komunikasi yang 

baik bagi siswa dan 

guru saat 

pembelajaran di 

kelas? 

Agar dapat memperoleh 

informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk 

kemajuan kegiatan 

komunikasi yang 

dilakukan oleh guru dan 

siswa di kelas 

Wawancara 

Angket 

Guru pengajar 

yang memahami 

karakteristik 

siswa 

 

3.6.1. Pedoman Observasi 

  Observasi dilakukan peneliti guna memperoleh informasi mengenai kegiatan 

komunikasi dilapangan sehingga dapat dengan mudah mengetahui tingkah laku 

atau fenomena yang terjadi secara langsung. Hasil observasi ini nantinya akan 

dianalisis secara kualitatif. Guna mempermudah proses observasi, dirancanglah 

pedoman observasi yang merujuk pada indikator-indikator komunikasi verbal. 

Berikut kisi-kisi lembar observasi yang digunakan peneliti. 

Tabel 3. 3 Kisi-kisi Lembar Observasi Terkait Kemampuan Komunikasi Verbal 

Siswa 

No Indikator Aspek yang diamati Kategori  

1. Keterampilan bertanya a) Siswa aktif bertanya 

sesuai dengan materi yang 

diajarkan 

 

Lisan 

2. Menyampaikan ide dan 

gagasan 

a) Siswa tidak ragu 

berbicara di depan kelas 

b) Siswa mampu 

mengungkapkan ide atau 

gagasan dengan baik 

Lisan 
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3. Mendiskusikan hasil 

kegiatan 

a) Siswa antusias dalam 

menanggapi pendapat 

teman 

b) Siswa ikut serta dalam 

diskusi kelompok 

Lisan 

4. Kepercayaan diri ketika 

mengkomunikasikan 

hasil diskusi 

a) Siswa percaya diri saat 

mengungkapkan 

pendapatnya 

Lisan 

5. Menyimpulkan hasil 

diskusi 

a) Siswa mampu membuat 

rangkuman hasil diskusi 

secara lisan 

Lisan dan 

Tulisan 

6. Menyusun laporan secara 

sistematis 

a)  Siswa mampu 

menyelesaikan tugas 

dengan hasil yang baik 

b) Siswa mampu menuliskan 

hasil diskusi 

menggunakan kalimat 

yang baik dan benar 

c) Siswa mampu 

menuntaskan tugas yang 

diberikan guru baik tugas 

sekolah maupun tugas 

rumah 

Lisan dan 

Tulisan 

 

Tabel 3. 4 Penilaian Observasi Pada Kegiatan Komunikasi di Kelas 

Skor Keterangan 

4 Aspek sudah terlihat/sangat baik 

3 Aspek mulai berkembang/baik 

2 Aspek mulai terlihat/cukup baik 

1 Aspek belum terlihat/kurang baik 
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Tabel 3. 5 Format Observasi Kegiatan Komunikasi di Kelas 

No. Aspek yang diamati Skor 

1. Aktif bertanya sesuai dengan materi yang diajarkan  

2. Tidak ragu berbicara di depan kelas  

3. Antusias dalam menanggapi pendapat teman  

4. Ikut serta dalam diskusi kelompok  

5. Percaya diri saat mengungkapkan pendapatnya  

6. Mampu mengungkapkan ide atau gagasan dengan baik  

7. Mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik  

8. Mampu membuat rangkuman hasil diskusi secara lisan   

9. Mampu menuliskan hasil diskusi menggunakan 

kalimat yang baik dan benar 

 

10. Mampu menuntaskan tugas yang diberikan guru baik 

tugas sekolah maupun tugas rumah 

 

Jumlah  

Menurut Iftiana (Yamasari, 2010:4), untuk menghitung skor persentase dari 

tiap pertanyaan, yaitu dengan rumus: 

 RS = 
𝑓

𝑛
× 100%  

Keterangan:  

RS = Persentase respon siswa dengan kriteria tertentu 

f = Jumlah nilai tiap sub variabel 

n = Jumlah skor maksimum 

Dari presentase yang telah diperoleh, ditranformasikan ke dalam kalimat yang 

bersifat kualitatif. Dengan kriteria Buruk Sekali = 0%-20%, Buruk = 21%-40%, 

Sedang = 41%-60%, Baik = 61%-80%, Sangat Baik = 81%-100%. 

3.6.2. Pedoman Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini berguna untuk mengungkapkan data melalui 

kegiatan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian. Pedoman ini disusun 

untuk menjadi acuan peneliti dalam melakukan wawancara terhadap subjek. Untuk 

melengkapi informasi penelitian, peneliti melakukan wawancara secara formal dan 
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informal menyesuaikan situasi dan kondisi subjek dilapangan. Kisi-kisi ini 

dikembangkan berdasarkan indikator kemampuan komunikasi verbal yang 

diperoleh dari berbagai sumber. Kisi-kisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3. 6 Kisi-kisi Wawancara Kepada Guru 

No Indikator 
Banyak 

butir 

1. Keterampilan bertanya 1 

2. Menyampaikan ide dan gagasan 2 

3. Kepercayaan diri ketika mengkomunikasikan hasil 

diskusi 
2 

4. Menyimpulkan hasil diskusi 2 

  Selain guru, pedoman wawancara kepada siswa juga dibuat berdasarkan 

indikator kemampuan komunikasi verbal. Berikut tabel yang menjelaskan kisi-kisi 

wawancara siswa mengenai kemampuan komunikasi verbal di kelas. 

Tabel 3. 7 Kisi-kisi Wawancara Siswa 

No Indikator 
Banyak 

butir 

1. Keterampilan bertanya 2 

2. Menyampaikan ide dan gagasan 2 

3. Kepercayaan diri ketika mengkomunikasikan hasil 

diskusi 
1 

4. Menyimpulkan hasil diskusi 1 

Tabel 3. 8 Format Wawancara Siswa 

No. Pertanyaan Catatan 

1. Apakah kamu memahami apa yang 

dijelaskan guru ketika mengajar? 
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2. Apa yang kamu lakukan jika 

temanmu melakukan kesalahan 

kepadamu? 

 

3. Bagaimana sikapmu terhadap 

temanmu di kelas? 

 

4. Apakah guru pengajar memberi 

perhatian penuh ketika belajar di 

kelas? 

 

5. Apakah saat belajar kamu selalu 

ingin menjawab pertanyaan? 

 

6. Apakah saat belajar kamu suka 

bertanya atau berdiskusi? 

 

Tabel 3. 9 Format Wawancara Guru 

No. Pertanyaan Catatan 

1. Bagaimana komunikasi yang terjadi 

di kelas 4 ini? 

 

2. Apakah siswa perlu memiliki 

keterampilan dalam berkomunikasi? 

 

3. Apakah siswa mudah memahami 

pesan yang disampaikan? 

 

4. Apa hambatan yang dihadapi dalam 

berkomunikasi ketika pembelajaran? 

 

5. Bagaimana cara ibu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan 

di dalam kelas? 

 

6. Adakah tanggapan atau teguran dari 

guru lain terhadap siswa di kelas 4 

ini? 

 

7. Apa dampak dari siswa yang 

kesulitan dalam berkomunikasi? 
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No. Pertanyaan Catatan 

8. Adakah siswa kelas 4 yang 

melanggar tata tertib sekolah? Jika 

ada, pelanggaran seperti apa dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya? 

 

9. Bagaimana tingkat kecerdasan siswa 

yang mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi secara verbal? 

 

10. Bagaimana tingkat kecerdasan siswa 

yang tidak mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi secara verbal? 

 

11. Bagaimana tanggapan ibu terhadap 

masing-masing siswa selama 

mengajar di kelas? 

 

 

3.6.3. Angket 

  Angket disusun untuk memperoleh jawaban dari subjek penelitian, 

diharapkan responden dapat mengisi pertanyaan sesuai dengan situasi yang dialami 

tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sehingga hasil yang diperoleh 

dapat relevan dengan kondisi responden. Angket ini merupakan teknik 

pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. 

Dalam hal ini peneliti tidak bertanya langsung melainkan responden menjawab 

pertanyaan secara tertulis. Untuk itu diperlukan petunjuk pengisian guna 

memudahkan mereka menjawab. 

  Perhitungan skor pada angket ini mengacu pada skala Likert yang 

dikemukakan oleh Sudjana (2014, hlm 77) “dimana dihitung dalam angka 4 (empat) 

yang berarti sangat baik, 3 (tiga) yang artinya baik, 2 (dua) yang berarti cukup baik, 

1 (satu) menunjukkan kurang baik”. Namun karena pernyataan pada angket bersifat 

negatif dan positif, terdapat perbedaan cara menilai pada keduanya. Bagi 

pernyataan positif skala nilai berurutan dari 4 untuk Sangat Setuju (SS), 3 berarti 

Setuju (S), 2 yang berarti Kurang Setuju (KS), 1 untuk Tidak Setuju (TS) sedangkan 
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untuk pernyataan negative skala nilai yang dihitung berurutan dari angka 1 untuk 

Sangat Setuju (SS), 2 berarti Setuju (S), 3 yang berarti Kurang Setuju (KS), 4 untuk 

Tidak Setuju (TS). Lalu data dikumpulkan dan dikalkulasikan dalam rumus rata-

rata menurut Sudjana (2014, hlm 109) sebagai berikut: 

N = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 =     %  

  Setelah hasil rata-rata skor diperoleh kemudian ubah dalam bentuk pesentase. 

Data tersebut dapat dimasukan dalam ketentuan menurut Ardianto, Yoni (2020) 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 10 Ketentuan Skor 

Persentase Kriteria  

40% - 55% Kurang 

56% - 65% Cukup 

66% - 79% Baik 

80% - 100% Sangat Baik 

 

Berikut adalah format pengisian angket untuk memperoleh informasi mengenai 

kemampuan komunikasi verbal siswa di kelas serta cara pandang guru terhadap 

kegiatan komunikasi yang berlangsung selama belajar mengajar di dalam kelas. 

  Petunjuk pengisian: 

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan komunikasi 

verbal. Isilah pada kolom “SS” bila sangat setuju dengan kondisi pernyataan 

tersebut, pilih “S” bila setuju, “KS” bila kurang setuju, dan “TS” untuk tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. 

Lengkapilah identitas diri terlebih dahulu pada kolom yang disediakan! 

Nama   : 

Kelas   : 

Jenis kelamin : 

Alamat  : 

No.HP  : 
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Tabel 3. 11 Format Angket Kemampuan Komunikasi Verbal Siswa di Kelas 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Pernyataan 

Alternatif jawaban  

SS S KS TS 

1. 
Keterampilan 

bertanya 

Saya sangat antusias 

bertanya dalam 

pembelajaran 

    

Saya belum berani 

untuk bertanya 

dihadapan banyak orang 

    

2. 
Menyampaikan ide 

dan gagasan 

Saya selalu berani untuk 

menyampaikan 

pendapat 

    

Jika guru bertanya, saya 

akan menjawab sesuai 

apa yang saya ketahui 

    

Saya memilih diam dan 

menyimak teman 

mengungkapkan 

pendapatnya 

    

Saya tidak akan 

menjawab jika guru 

bertanya walaupun saya 

tahu jawabannya 

    

3. 
Mendiskusikan 

hasil kegiatan 

Saya suka berdiskusi 

dengan banyak orang 

    

Saya hanya suka 

berdiskusi dengan 

teman sebangku 

    

Saya senang menjadi 

orang yang berbicara 

mewaliki kelompok 
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No. 
Aspek yang 

diamati 
Pernyataan 

Alternatif jawaban  

SS S KS TS 

Saya suka mengikuti 

diskusi tanpa menjawab 

ataupun bertanya 

kepada teman 

    

Saya kesulitan untuk 

mengungkapkan 

pendapat 

    

  

Saya berbicara dengan 

tegas untuk 

menyampaikan suatu 

hal yang penting 

    

Saya belum berani 

untuk berbicara dengan 

keras saat di depan 

kelas 

    

Saya lebih suka orang 

lain memperhatikan 

saya saat berbicara 

    

Saya lebih suka melihat 

catatan ketika berbicara 

di depan kelas 

    

5. 
Menyimpulkan 

hasil diskusi 

Saya selalu diberi tepuk 

tangan ketika 

menyimpulkan hasil 

belajar 

    

Saya selalu berbicara 

terbata-bata saat 

menyampaikan 

pendapat di depan kelas 
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No. 
Aspek yang 

diamati 
Pernyataan 

Alternatif jawaban  

SS S KS TS 

6. 
Menyusun laporan 

secara sistematis 

Saya selalu ditunjuk 

untuk menjadi sekretaris 

di kelas ataupun di 

kelompok 

    

 

 Saya lebih suka 

mencatat hasil diskusi 

dibanding 

menyampaikan 

pendapat 

    

Saya lebih suka 

menyampaikan apa 

yang saya pikirkan 

disbanding menulis 

hasil diskusi 

    

7. 
Pendapat pribadi 

siswa 

Proses belajar di kelas 

saat ini sudah sangat 

baik 

    

Cara mengajar guru saat 

ini sudah tepat untuk 

saya 

    

Saya dapat memahami 

materi yang 

disampaikan guru 

dengan baik 

    

Hasil belajar saat ini 

sudah cukup 

memuaskan 

    

 

  Selain format angket untuk siswa, peneliti mencari informasi kepada guru 

pengajar guna memperkuat pernyataan siswa mengenai kegiatan komunikasi 
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verbal yang dilakukan di kelas. Berikut format angket yang ditujukkan kepada 

guru: 

Petunjuk pengisian: 

Angket guru ini hanya bersifat sebagai informasi tambahan untuk mendukung 

pernyataan yang terdapat dalam angket siswa. Beberapa pertanyaan di bawah ini 

berkaitan dengan keterampilan komunikasi verbal. Isilah jawaban yang koheren 

dengan pertanyaan tersebut. 

Lengkapilah identitas diri pada kolom yang telah disediakan! 

Nama   : 

Jabatan  : Guru wali kelas/guru pengajar/guru wali kelas dan mengajar 

Alamat  : 

No.HP  : 

 

Tabel 3. 12 Format Angket Guru Mengenai Kegiatan Komunikasi Verbal di Kelas 

No. Pertanyaan Pilihan jawaban 

1. Apakah komunikasi 

verbal di kelas saat 

ini sudah efektif? 

Ya/cukup/tidak 

2. Sebagai guru, saya 

berkomunikasi 

dengan 

memposisikan diri 

sebagai? 

Penceramah/moderator/pembimbing/manajer 

kelas/koordinator dan inovator 

3. Apakah komunikasi 

verbal penting dalam 

pembelajaran di 

kelas? 

Ya/tidak 

4. Apakah pola 

komunikasi yang 

dilakukan di kelas 

sudah tepat? 

Ya/cukup/tidak 
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5. Apakah hasil belajar 

siswa saat ini sudah 

memuaskan? 

Ya/cukup/tidak 

6. Proses belajar seperti 

apa yang diharapkan 

dipembelajaran 

selanjutnya? 

 

 

3.7. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

data.  Wiliam Wiersma (1986) menyebutkan bahwa “triangulasi digunakan untuk 

mengecek data dari sumber data melalui berbagai waktu”. Dalam teknik ini yang 

berarti bahwa penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berdeda untuk 

memperoleh informasi dari sumber yang sama. “Sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat beberapa pengujian untuk menguji kredibilitas data, sepereti triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu” (Sugiyono, 2015, hlm. 

273-274). Uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber, dalam menguji data yang diperoleh, peneliti perlu 

mengecek data yang didapatkan melalui berbagai sumber. Setelah itu, data 

dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan untuk 

selanjutnya diminta kesepakatan (member check). 

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber data yang 

berbeda, seperti melakukan observasi, wawancara dan observasi. Apabila hasil 

dari pengujian kredibilitas itu berbeda, maka peneliti perlu melakukan cara lain 

dengan berdiskusi kepada yang bersangkutan guna memutuskan data yang 

dianggap benar. 

3. Triangulasi waktu, peneliti perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk 

melakukan wawancara, misalnya memilih pagi hari saat sumber data yang 

bersangkutan masih segar. Hal tersebut dianggap akan memberikan hasil yang 

lebih valid sehingga data yang diperoleh lebih kredibel. Selain itu dapat juga 

dengan melakukan teknik lain ataupun teknik yang sama dalam waktu dan 

situasi yang berbeda. Peneliti dapat melakukan pengecekan dengan wawancara 



Ai Listriyani, 2022 
ANALISIS POLA KOMUNIKASI VERBAL ANTARA SISWA DAN GURU SAAT PEMBELAJARAN DI KELAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

atau observasi secara berulang sampai menemukan kepastian atas data yang 

didapatkan. 

3.8. Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan ketika peneliti melakukan 

pengumpulan data dan setelah data terkumpul pada periode tertentu. Selain itu, 

peneliti juga melakukan analisis pada saat mewawancarai subjek penelitian dengan 

menganalisis jawaban atas petanyaan yang diajukan. Adapun Langkah-langkah 

dalam menganalisis penelitian ini yaitu:  

a. Memformulasikan pertanyaan penelitian 

b. Melakukan observasi ke sekolah 

c. Melakukan wawancara 

d. Mengumpulkan dokumentasi 

e. Melakukan analisis  

f. Menyusun laporan 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif menurut Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan 

Hubberman (dalam Sugiyono, 2009):  

1) Pengumpulan data, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali 

data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang 

kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  

2) Reduksi data, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
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Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, 

dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.  

3) Penyajian data, setelah data direduksi tahap selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. 

Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.  

4) Penarikan kesimpulan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut 

Milles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau 

dapat dipercaya. 

 

Model analisis menurut Miles dan Hubberman 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi data 

Verifikasi/ penarikan 

kesmpulan 

Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data Penelitian 



Ai Listriyani, 2022 
ANALISIS POLA KOMUNIKASI VERBAL ANTARA SISWA DAN GURU SAAT PEMBELAJARAN DI KELAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.9. Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 

dimana pertimbangan dalam memilih sampel tersebut adalah siswa dan guru 

dianggap paling tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Menurut Sanati (2016, hlm. 27). “Teknik purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan memilih informan yang dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber informasi yang autentik, yang mengetahui serta 

paham mengenai masalah yang diteliti secara detail”. “Jenis yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk dalam teknik logika purposive sampling, yaitu mendapatkan 

informan awal untuk diwawancarai dan situasi tertentu untuk diobservasi guna 

memenuhi syarat kepercayaan dalam memantapkan informasi” (Sanati, 2016, 

hlm.28). 

 Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan 

pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. 

Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari 

informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang 

masalah yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan 

informan kunci (Marta & Kresno, 2018):  

1. ‘Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang 

diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi. 

2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” 

sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah 

yang akan diteliti. 

3. Memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapan pun saat 

dibutuhkan 

4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya 

informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari 

karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural’. 

  Karena siswa dan guru merupakan orang yang menjalani obyek/situasi sosial 

yang diteliti. Tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti menjelajah langsung ke sekolah untuk mencari kelas yang akan diteliti. 

b) Setelah peneliti datang ke sekolah, peneliti memilih secara acak di sekolah 

tersebut sehingga diperoleh sampel penelitian yaitu siswa kelas IV yang 

berjumlah 10 siswa. 
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c) Berdasarkan 10 siswa tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi cara 

berkomunikasi secara verbal pada siswa. 

d) Selanjutnya peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sampel yang 

telah diperoleh. 

3.10. Jadwal Penelitian 

Tabel 3. 13 Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 
Bulan ke 

1 

Bulan ke 

2 

Bulan ke 

3 

Bulan ke 

4 

1. Menyiapkan Instrumen                 

2. Melaksanakan observasi                 

3. Melaksanakan 

wawancara 

                

4. Angket 

 

                

6. Dokumentasi 

 

                

7. Analisis 

 

                

8. Pembahasan 

 

                

 

 


