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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan dalam melakukan 

suatu penelitian. Sugiyono (2007:6) mengemukakan bahwa metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

semu, tanpa adanya kelas kontrol. Penelitian metode ini disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, yaitu menguji penggunaan metode Dundongberabe 

dalam pembelajaran berbicara di satu kelas atau dengan kata lain untuk melihat 

akibat dari suatu perlakuan. Sugiyono (2007:108) menggunakan istilah pre-

experimental designs (nondesigns) untuk penelitian yang dilakukan terhadap satu 

kelompok tanpa adanya kelompok kontrol atau pembanding. 

Metode ini mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih atau 

mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini 

peneliti mengajukan satu hipotesis atau lebih yang menyatakan sifat dari 
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hubungan variabel yang diharapkan. Dengan kata lain ekpserimen mempunyai 

sifat prediktif.  

 Penelitian eksperimen yang sederhana mengandung tiga ciri pokok, yaitu : 

a. adanya variabel bebas yang dimanipulasikan; 

b. adanya pengendalian/pengontrolan semua variabel kecuali variabel bebas; 

c. adanya pengamatan/pengukuran terhadap variabel terikat sebagai efek 

variabel bebas. (Sudjana,2001 : 19-20) 

Dalam penelitian eksperimen ini menggunakan suatu randomized design 

yang sederhana dengan satu kelas perlakuan. Artinya dalam penelitian ini 

kelompok/kelas yang dipilih tersebut dipilih secara acak. Kelompok/kelas yang 

dipilih tersebut yaitu kelompok eksperimen. Kelompok/kelas ini akan diberi 

perlakuan sebelum dan setelah menggunakan metode “DUNDONGBERABE”. 

 Selain itu, metode eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan sebab 

akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih 

kelompok eksperimen. Hasil penelitian yang diperoleh dengan metode eksperimen 

ini berupa angka-angka dan grafik sehingga hasil penelitian bersifat lebih objektif. 

(Subana, 2001 : 95) 

 Penelitian eksperimen ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas 

hipotesis yang disusun, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan 

metode “DUNDONGBERABE” terhadap kemampuan mengemukakan pendapat 
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siswadalam hal ini memberikan kritik. Hal ini mengacu kepada pendapat 

Syamsuddin dan Vismaia (2006 : 150) yang menjelaskan bahwa : 

Penelitian eksperimen merupakan suatu metode yang sistematis dan logis 
untuk menjawab pertanyaan: “jika sesuatu dilakukan pada kondisi-kondisi 
yang dikontrol dengan teliti, apakah yang akan terjadi?”. Dalam hal ini peneliti 
memanipulasikan suatu perlakuan, stimulus, atau kondisi-kondisi tertentu, 
kemudian mengamati pengaruh atau perubahan yang diakibatkan oleh 
manipulasi yang dilakukan secara sengaja tadi. 

 

3.1.1 Desain Penelitian 

Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah pretes-posttest one 

group design. Rancangan ini terdiri atas satu kelompok yang telah ditentukan. Di 

dalam rancangan ini observasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum 

eksperimen (O1) disebut prates dan observasi sesudah eksperimen (Ο2) disebut 

pascates.  

Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian 

 

 

Keterangan : 

O1 : uji awal sebelum diberi perlakuan (prates) 

O2 : uji akhir setelah diberi perlakuan (pascates) 

 

Oı X Ο2 
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X : perlakuan pada siswa berupa pembelajaran berbicara dengan 

menggunakan metode “DUNDONGBERABE”. 

3.2 Teknik Penelitian 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang ditempuh 

dalam mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau 

hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan 

cara sebagai berikut. 

a. Tes  

Tes merupakan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. Tes dilakukan dua kali, yaitu tes awal (prates) untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa dalam memberikan kritik terhadap 

informasi sebelum menggunakan metode “DUNDONGBERABE” dan tes 

akhir (pascates) untuk mengetahui kemampuan akhir siswa dalam 

memberikan kritik terhadap informasi setelah menggunakan metode 

“DUNDONGBERABE”. 

 

b. Teknik perekaman  

Teknik perekaman ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan berbicara 

siswa. Data yang telah diperoleh melalui teknik perekaman ini kemudian 

dialih bahasakan ke dalam bahasa tulis. 
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c. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Angket 

yang digunakan peneliti berupa pendapat, tanggapan, sikap, dan 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dan dipersentasikan sehingga diperoleh informasi 

yang mendukung terhadap penelitian. 

3.2.2  Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Melakukan analisis statistik antara lain: 

           1) mengurutkan nilai pretes dan postes dengan rumus: 

∑=
totalskor

siswaskor
Nilai  X skor ideal 

2) menghitung rata-rata dan simpangan; 

3) menguji normalitas dari distribusi data; 

4) menguji hipotesis. 

b. Mentranskip bahasa lisan yang sebelumnya telah direkam ke dalam bahasa 

tulis 
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c. Menganalisis transkip bahasa lisan siswa untuk memperoleh data kualitatif 

yang kemudian diubah menjadi data kuantitatif. 

d. Melakukan uji reliabilitas antarpenimbang. Uji reliabilitas antarpenimbang 

ini digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas penilaian antara 

penguji yang satu dan penguji lainnya bagi setiap testi. Uji reliabilitas ini 

didasarkan pada skor yang telah diolah menjadi nilai dengan menggunakan 

prinsip ANAVA. Adapun format ANAVA sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Format ANAVA  

Sumber Variasi SS dk Varians 

Siswa/Testi SSt∑dt² N-1 

1-N

dt²SSt∑
 

Penguji SSp∑d²p K-1 - 

Kekeliruan  SSkk∑d²kk (N-1) (K-1) 

1)-(K 1)-(N

d²kkSSkk∑
 

 

Setelah itu, dilakukan penghitungan reliabilitasnya dengan rumus: 

 
Vt

VkkVtr −=11
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Keterangan : 

 r11  : reliabilitas yang dicari 

 Vt  : Variansi dari testi 

 Vkk : Variansi dari kekeliruan 

 

Selanjutnya nilai tersebut dilihat dalam tabel Guilford sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Tabel Guilford 

Nilai Tingkat Korelasi 

< dari 0,20 

0,20 - 0,40  

0,40 – 0,60 

0,60 – 0,80 

0,80 – 0,99 

1,00 

 Tak ada korelasi 

Korelasi rendah 

Korelasi sedang 

Korelasi tinggi 

Korelasi tinggi sekali 

Korelasi sempurna 
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a. Melakukan uji normalitas nilai hasil keterampilan berbicara siswa hasil 

pretes dan postes dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat. Langkah-

langkah pengujian normalitas adalah sebagai berikut. 

Ei

EiOihitungx
∑

−∑= )
22

(
 

χ2 = Chi kuadrat 

ƒo = frekuensi observasi 

ƒh = frekuensi harapan 

b. Menguji hipotesis dengan menggunakan uji-t. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut. 

1) mencari deviasi 

Md = 
N

d
 

2) menghitung jumlah kuadrat deviasi 

∑X2d = ∑d2 - 
N

d 2)(∑
 

3) mencari derajat kebebasan 

db = N - 1 

4) t =   

)1(

2

−

∑

NN

dx

Md
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Keterangan :     

Md = mean dari deviasi (d) antara prates dan pascates 

Xd = perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

N = banyaknya subjek 

df = atau db adalah N-1 

c. Mengolah data pelengkap berupa angket dengan rumus: 

P = X
N

fo
100% 

Ket: 

P = persentase 

Fo = frekuensi responden yang menjawab pilihan dalam setiap 

pertanyaan 

N = jumlah responden 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Populasi 

 Pelaksanaan penelitian ini tidak akan terlepas dari obyek yang akan 

diteliti, melalui obyek penelitian tersebut akan diperoleh data-data yang berguna 

untuk penelitian dan membantu mengidentifikasi permasalahan kesulitan 

mengemukakan pendapat selama penelitian berlangsung. Sugiyono (2007:72), 
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memberikan penjelasan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan, menurut Arikunto (2006:108) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi bukan hanya berarti orang ataupun benda lainnya tetapi 

meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh suatu obyek. 

 Populasi adalah totalitas semua nilai baik hasil maupun mengukur atau 

bersifat kuantitatif dari karakter tertentu mengenai sekumpulan objek yang 

lengkap dan jelas (Sudjana, 2001:157). Adapun yang menjadi populasi dari 

penelitian ini adalah kelas X SMAN 22 Bandung. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2007:73). Fathoni (2005: 101) menyatakan bahwa 

sampel artinya contoh, tetapi yang dimaksud contoh di sini bukan sekedar contoh 

dalam arti teladan, melainkan contoh terpilih untuk dihadapi sebagai objek sasaran 

penelitian, yang hasil atau kesimpulannya dapat mewakili seluruh populasi 

sasaran representatif. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian 

subjek yang dianggap mewakili populasi dalam penelitian. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka penulis menjadikan siswa kelas X.1 SMA Negeri 22 

Bandung tahun ajaran 2009-2010 sebagai kelas eksperimen dalam sampel 

penelitian. 
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3.4 Pengumpulan Data 

3.4.1 Penentuan Instrumen 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan/latihan/alat lain yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan, keterampilan, pengetahuan, intelegensi dan bakat yang 

dimilki oleh individu atau kelompok. (Arikunto, 2001:33) 

 Adapun tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lisan. 

 1)  Prates (tes awal) 

Pratest atau tes awal dilakukan pada awal penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan siswa sebelum dilaksanakan 

eksperimen dengan menggunakan satu metode pembelajaran pada satu 

kelompok/kelas eksperimen. 

 2)  Pascates (tes akhir) 

Pascates atau tes akhir dilakukan pada akhir penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa setelah 

dilaksanakan eksperimen dengan menggunakan satu metode pembelajaran 

pada satu kelas yaitu metode DuNdongBerABe untuk kelas eksperimen. 
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b. lembar penilaian 

 Adapun faktor-faktor yang dinilai dalam penelitian kemampuan berbicara 

siswa yaitu : 

a. Bahasa dan lisan yang digunakan 

1) struktur bahasa, 

2) pilihan kata. 

b. Isi pembicaraan 

1) hubungan isi dengan topik, 

2) kualitas isi. 

c.  Penampilan 

1) volume suara, 

2) kelancaran. 

Tabel 3.4 

KRITERIA PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

Aspek yang dinilai Skala Nilai Bobot Skor 

5 4 3 2 1 

1. bahasa dan lisan yang 

digunakan 

a.  struktur bahasa 

b.  pilihan kata 

  

 

 

 

    

 

4 

4 
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2.   Isi pembicaran 

a. hubungan isi dengan 

topik 

b.  kualitas isi 

  

 

 

 

 

    

3 

 

4 

 

 

 

 

 

3.  Penampilan 

a.  volume suara 

b.  kelancaran 

 

  

 

 

 

    

2 

3 

 

 

 

 

Jumlah      20  

Skor ideal : 100 

Petunjuk penilaian : 

a. Pemberian skor untuk masing-masing komponen yang dilakukan dengan 

memberi tanda centang (√)  pada skala nilai yang dianggap cocok. 

b. Arti skala secara umum 

 1 = sangat kurang 

 2 = kurang 

 3 = cukup 

 4 = baik 

 5 = sangat baik 
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c. Besarnya bobot ditentukan dari tingkat kepentingan penilaian yang 

dilakukan. Bobot dimaksudkan untuk membedakan tingkat masing-masing 

komponen penilaian keterampilan berbicara. 

d. Standar nilai akhir adalah 100 hal tersebut berdasarkan standar mutlak 

dengan rumus : 

Skor_ x2 = nilai  

            bobot      

e. Untuk lebih memahami arti skala dapat dilihat dalam deskripsi penilaian 

komponen keterampilan berbicara dibawah ini : 

 

1) Pilihan Kata dan Diksi : 

5 = kata yang digunakan dipilih secara tepat dan bervariasi sesuai   

dengan situasi, kondisi, dan status pendengar sehingga tidak ada yang 

janggal. 

4 = kata-kata yang digunakan umumnya sudah tepat dan bervariasi, 

hanya sekali-kali ada kata-kata yang kurang cocok. 

3 = kata-katanya sudah cukup baik hanya kurang bervariasi. 

2 = ada banyak kata-kata yang kurang tepat. 

1 = kata-kata yang digunakan banyak sekali yang tidak tepat dan tidak 

sesuai.       

2) Struktur Bahasa ; 

5 = sangat cermat, tidak ada penyimpangan dari kaidah bahasa yang 

berlaku. 
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4 = pada umumnya sudah cermat, tidak ditemui penyimpangan yang 

dapat merusak bahasa yang baik dan benar. 

3 = ada beberapa kesalahan atau penyimpangan, tetapi tidak merusak 

bahasa. 

2 =  terdapat cukup banyak penyimpangan. 

1 = banyak sekali penyimpangan striktur bahasanya. 

3) Hubungan Isi dengan Topik 

5 = terdapat banyak hubungan yang sesuai dengan percakapan 

4 = ada sedikit hal yang tidak sesuai. 

3 = terdapat banyak hal yang kurang serasi. 

2 = lebih banyak ditemui hal yang tidak sesuai. 

1 = benar-benar hampir tidak ada hal yang tidak sesuai dengan topik 

4) Kualitas Isi : 

5 = isi pembicaraan sangat bermakna, bermutu, dan semua hal yang 

sangat penting telah diungkapkan. 

4 = isi pembicaraan sudah bagus, bermakna, tetapi belum sampai pada 

tingkat istimewa. 

3 = kualitas isi pembicaraan sudah memadai, tidak bagus tetapi tidak 

pula jelek. 

2 = dilihat dari kualitas dirasakan cukup banyak kekurangan. 

1 = isi pembicaraan sangat jauh dari memadai, tidak sesuai dan tidak 

ada.  
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5) Volume Suara 

5 = suaranya sangat jelas dan pengaturan volumenya sangat cocok 

dengan kondisi dan isi pembicaraan. 

4 = pengaturan volume suara sudah bagus hanya dijumpai sekali-kali 

ketidakcocokkan. 

3 = volume suara cukup, walaupun masih banyak penyesuaian suara. 

2 = pengaturan volume suara kurang bagus. 

1 = suara terlalu lemah atau kurang jelas. 

6) Kelancaran 

5 = pembicaraannya sangat lancar/fasih, baik dari segi penugasan isi 

maupun bahasa. 

4 = pembicaraannya lancar/fasih, hanya ada beberapa gangguan yang 

tidak berarti. 

3 = pembicaraannya agak lancar, agak sering berhenti 

2 = pembicaraannya kurang lancar. 

1 = pembicaraan sangat tidak lancar, banyak diam dan gugup. 

Sumber :  

a. Sri Hargianti (2008) 
b. Christa Rosita (2005) 
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3.4.2 Angket 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Angket  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jawab pertanyaan berikut dengan jujur sesuai dengan pengalaman dan perasaan 

anda! 

1. Apakah anda menyukai pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia? 

A. Ya   B. Tidak 

2. Apakah anda menyukai pembelajaran berbicara memberikan kritik 

terhadap informasi dari media cetak? 

A. Ya   B. Tidak 

3. Apakah anda tahu tentang memberikan kritik terhadap informasi dari 

media cetak? 

A. Ya   B. Tidak 

4. Apakah anda tahu tentang metode dundongberabe dalam pembelajaran 

sebelumnya 

5. Pernahkah anda melakukan pembelajaran berbicara dalam memberikan 

kritik terhadap informasi dari media cetak dengan menggunakan metode 

dundongberabe? 

A. Ya   B. Tidak 

Jawab pertanyaan berikut dengan jujur sesuai dengan pengalaman dan 
perasaan anda! 

1. Apakah kamu menyukai pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia? 
A. Ya   B. Tidak C. Kurang menyukai 

2. Apakah kamu menyukai pembelajaran berbicara memberikan kritik 
terhadap informasi dari media cetak? 
A. Ya   B. Tidak C. Kurang menyukai 

3. Apakah kamu tahu tentang memberikan kritik terhadap informasi dari 
media cetak? 
A. Ya   B. Tidak C.  Kurang tahu 

4. Apakah kamu tahu tentang metode dundongberabe dalam pembelajaran 
sebelumnya? 
A. Ya   B. Tidak C. Kurang tahu 

5. Pernahkah kamu melakukan pembelajaran berbicara dalam memberikan 
kritik terhadap informasi dari media cetak dengan menggunakan metode 
dundongberabe? 
A. Ya   B. Tidak C. Ragu-ragu 

6. Apakah kamu menyukai pembelajaran berbicara dalam memberikan 
kritik terhadap informasi dari media cetak dengan menggunakan metode 
dundongberabe? 
A. Ya   B. Tidak C. Kurang Menyukai 

7. Pernahkah kamu melakukan pembelajaran berbicara dalam memberikan 
kritik terhadap informasi dari media cetak dengan menggunakan metode 
dundongberabe? 
B. Ya   B. Tidak C. Ragu-ragu 

8. Apakah kamu menyukai pembelajaran berbicara dalam memberikan 
kritik terhadap informasi dari media cetak dengan menggunakan metode 
dundongberabe? 
B. Ya   B. Tidak C. Kurang Menyukai 

9. Apakah dengan menggunakan metode dundongberabe dapat membantu 
kamu dalam memberikan kritik terhadap informasi dari media cetak? 
A. Ya   B. Tidak C. Kurang membantu 

10. Apakah dengan menggunakan metode dundongberabe dapat membantu 
kamu untuk memberikan kritik, gagasan atau pemikiran? 
A. Ya   B. Tidak C. Kurang membantu 

11. Apakah metode dundongberabe  sesuai dengan pembelajaran berbicara 
dalam memberikan kritik terhadap informasi dari media cetak? 
A. Ya  B. Tidak   C. Kurang sesuai 

12. Apakah kamu setuju jika materi lain diajarkan dengan menggunakan 
media dundongberabe ? 
A. Ya   B. Tidak  
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3.4.3 Persiapan Pembelajaran 

a. Penyusunan Rencana Pembelajaran 

 Penyusunan silabus rencana ini telah disesuaikan dengan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK). Adapun silabus rencana pembelajarannya adalah 

sebagai berikut. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                   (RPP) 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Sekolah   : SMA Negeri 22 Bandung  

 Kelas/Semester : X-1 (Sepuluh /2 (Genap) 

 Alokasi Waktu : 6 x45 Menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan komentar terhadap informasi dari berbagai sumber 

B. Kompetensi Dasar 

Memberikan kritik terhadap informasi dari media cetak dan atau elektronik 

C. Indikator 

1. Mendata informasi-informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan 

sumbernya 
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2. Merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan umum di 

masyarakat (apa isunya, siapa yang memunculkan, kapan dimunculkan, 

apa yang menjadi latar belakangnya, dsb.) 

3. Memberikan kritik dengan disertai alasan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu mendata informasi informasi dari sebuah artikel dengan 

mencantumkan sumbernya 

2. Siswa mampu merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan 

perdebatan umum di masyarakat (apa isunya, siapa yang memunculkan, 

kapan dimunculkan, apa yang menjadi latar belakangnya, dsb.) 

3. Siswa mampu memberikan kritik dengan disertai alasan 

E. Materi Pembelajaran  

1. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan 

pikiran, gagasan dan perasaan (Tarigan 1990:15). Berbicara merupakan 

keterampilan berbahasa selain keterampilan mendengarkan, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis (Tarigan 1990:1).  

2.  Kritik 

Kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan 

tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau 
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membantu memperbaiki pekerjaan. Secara etimologis berasal dari Bahasa 

Yunani κριτικός, kritikós - "yang membedakan". 

3. Informasi 

Informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, 

pengalaman, atau instruksi. Namun demikian istilah ini memiliki banyak 

arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat 

dengan konsep seperti arti, Pengetahuan, komunikasi, kebenaran, dan 

rangsangan mental. Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-

peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima 

melalui proses komunikasi, pengumpulan intelejen, ataupun didapatkan 

dari berita juga dinamakan informasi 

4. Media cetak 

Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan 

mengutamakan pesan-pedan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas 

dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dan halaman 

putih. Media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang lain 

dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam 

bentuk kata-kata, gambar , foto, dan sebagainya.  

F. METODE PEMBELAJARAN 

- Tanya Jawab 

- Metode “DUNDONGBERABE” 
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- Penugasan 

 

G. Langkah Pembelajaran 

     Pertemuan Ke-1 

No Kegiatan Alokasi 

waktu 

Teknik 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Kegiatan Awal 

a) Guru melakukan apersepsi. 

b) Guru menyampaikan kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

Kegiatan Inti 

a) Guru memberikan tes awal berbicara dengan 

memberikan komentar atau kritik terhadap 

artikel tanpa menggunakan metode 

“DUNDONGBERABE”. 

b) Guru membahas tes awal berbicara siswa.  

Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

b) Memberikan kesempatan bertanya. 

c) Menginformasikan materi ajar selanjutnya. 

d) Menutup pertemuan. 

10’ 

 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Ceramah 

Penugasan 

/tes 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Pertemuan Ke-2 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Teknik/metode 

1. 

 

Kegiatan Awal 

a) Guru melakukan apersepsi. 

10’ 

 

Tanya jawab 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

b) Guru menyampaikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan tentang 

metode “DUNDONGBERABE” 

b) Siswa menyimak materi dari guru 

mengenai memberikan kritik 

terhadap informasi media cetak 

dan keterampilan berbicara. 

c) Guru menerangkan langkah-

langkah berbicara memberikan 

komentar atau kritik dengan 

metode dundongberabe. 

d) Siswa menuangkan  pemikiran  

mereka secara lisan. 

 

Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa melakukan 

refleksi. 

b) Memberikan kesempatan 

bertanya. 

c) Menginformasikan materi ajar 

selanjutnya. 

d) Menutup pertemuan. 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

“DUNDONGBERABE

” 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 
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Pertemuan Ke-3 

No Kegiatan Aloka

si 

wakt

u 

Teknik 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan Awal 

a) Guru melakukan apersepsi 

b) Guru menyampaikan kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 

Kegiatan Inti 

a) Guru memberikan tes akhir berbicara 

memberikan kritik terhadap artikel media cetak 

yang telah disiapkan dengan menggunakan 

metode “DUNDONGBERABE”. 

Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

b) Menginformasikan materi ajar selanjutnya. 

c) Menutup pertemuan. 

15‘ 

 

 

 

 

65’ 

 

 

 

 

 

10’ 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Penugasan/

Tes 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

H. Sarana dan Sumber Belajar 

1. Buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia SMA kelas X  

2. Buku Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa oleh Tarigan 

3. Wacana (sebuah artikel), “Kontroversi UAN”  
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I.  Evaluasi/Penilaian 

1. Jenis tes 

Tes lisan 

2. Bentuk tes 

Memberikan kritik dan dukungan pendapat atau gagasan yang terdapat 

dalam wacana. 

 

 


