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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang memfokuskan pada proses belajar di kelas. Peserta didik menjadi subjek 

penelitian, sehingga tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat terlaksana 

dengan baik yaitu meningkatkan hasil proses pembelajaran peserta didik. 

Menurut Suroso (2009:30) PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian 

yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 

profesional.  Pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah pola 

kolaboratif. Menurut Wina Sanjaya (2012:59) PTK dirancang dan dilaksanakan 

oleh suatu tim yang biasanya terdiri atas guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan 

orang lain yang terlibat dalam tim peneliti.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian yang dilaksanakan di 

kelas dengan menfokuskan pada permasalahan yang dialami oleh peserta didik 

dan guru, baik ditinjau dari segi metode, media, penguasaan kelas selama proses 

pembelajaran, maupun tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi 

pembelajaran. Guru dan kolaborator bekerja sama untuk memecahkan 

permasalahan tersebut, sehingga perserta didik mengalami perubahan dan 

memperoleh hasil yang maksimal. 
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Pada penelitian ini guru berperan sebagai kolaborator. Guru bekerjasama 

dengan peneliti dalam merancang rencana kegiatan pembelajaran. Guru bertugas 

melaksanakan tindakan yang telah dirancang pada proses perencanaan. Sedangkan 

peneliti bertugas mengamati pelaksanaan tindakan yang dilakukan.  

 

2. Rincian Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

model Kemmis dan Mc Taggart (dalam Arikunto, 2010:131) yang terdiri atas 

empat tahap sebagai berikut. 

a. Perencanaan (planning), adalah rencana tindakan yang akan dilaksanakan 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Prancis. 

b. Tindakan (acting), adalah pembelajaran macam apa yang akan dilakukan 

peneliti sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Prancis. 

c. Pengamatan (observing), adalah pengamatan terhadap kinerja peserta didik 

selama proses pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja peserta 

didik. 

d. Refleksi (reflecting), adalah menganalisis, mengevaluasi serta 

mempertimbangkan hasil pengamatan sehingga dapat dilaksanakan tahapan 

proses pembelajaran selanjutnya. 

Berikut ini merupakan visualisasi dari model yang dikembangkan Kemmis 

dan Mc Taggart (dalam Arikunto, 2010:132). 
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Keterangan: 

SIKLUS I 

1. Perencanaan I 

2. Tindakan dan observasi I 

3. Refleksi I 

SIKLUS II 

1. Perencanaan II 

2. Tindakan dan Observasi II 

3. Refleksi II 

Gambar 7 : Model Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus tersebut merupakan satu siklus putaran, artinya sesudah langkah 

ketiga, apabila belum mememenuhi target maka kembali ke langkah pertama dan 

seterusnya. Meskipun sifatnya berbeda, langkah kedua dan ketiga dilakukan 

bersamaan yaitu tindakan dan observasi. Menurut Arikunto (2010:138-141) secara 

utuh tindakan yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas yaitu sebagai 

berikut. 

Tahap 1 : Perencanaan 

Pada tahap ini yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal 

sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara jalannya tindakan dan pihak 

mengamati proses jalannya tindakan. Dengan demikian penelitian tindakan yang 

baik adalah dilakukan dalam bentuk kolaboratif. Pihak yang melakukan tindakan 
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adalah guru sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya 

proses tindakan adalah peneliti, bukan guru yang sedang melakukan tindakan. 

Sebelumnya peneliti melakukan observasi mengenai keadaan sekolah secara 

umum, sarana prasarana pendukung, proses pembelajaran, aktivitas peserta didik 

selama pembelajaran, dan kegiatan proses pembelajaran. Hasil observasi 

digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh peneliti 

bekerjasama dengan guru. Persiapan yang akan dilakukan dalam tahap 

perencanaan penelitian ini adalah: 

1) Peneliti dan kolaborator menyamakan persepsi dan berdiskusi untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembelajaran 

bahasa Prancis khususnya keterampilan berbicara. 

2) Peneliti mengajukan alternatif pemecah masalahan masalah dengan 

menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan media sock puppet 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Prancis.  

3) Menyiapkan bahan pembelajaran dan instrumen penelitian yang berupa 

lembar pengamatan, lembar penilaian keterampilan berbicara bahasa 

Prancis, lembar portofolio (lembar skor tes pratindakan dan catatan 

lapangan), pedoman wawancara dan alat dokumentasi. 

Tahap 2 : Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan rancangan, 

tindakan di kelas. Pada tahap 2 ini pelaksana guru harus mengajar sesuai dengan 

rencana yang sudah disepakati dan dirumuskan oleh guru dan peneliti. Pada tahap 

ini tindakan yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dalam kelas dengan 
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memberikan materi terlebih dahulu dilanjutkan dengan latihan atau tes berbicara 

bahasa Prancis menggunakan media sock puppet. Tindakan seperti ini, dilakukan 

setelah proses tes pratindakan dan penyampaian materi. Guru sebagai pelaksana 

tindakan mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, memperbaiki 

serta mengutarakan kemajuan yang telah dialami oleh peserta didik, peneliti 

sebagai pengamat jalannya proses tindakan, yaitu mengamati sikap, motivasi, 

minat, keaktifan, keseriusan, kerjasama dan suasana kelas serta mencatat kegiatan 

selama proses tindakan berlangsung. 

Tahap 3 : Tahap Observasi atau Pengamatan 

Observasi merupakan kegiatan merekam segala peristiwa dan kegiatan yang 

terjadi selama tindakan itu berlangsung. Tahap observasi dilakukan untuk melihat 

kemajuan dan dampak tindakan terhadap proses pembelajaran (keberhasilan 

produk). Tahap pengamatan dilakukan dengan membandingkan rerata skor 

pratindakan dan rerata skor setiap akhir siklus secara kuantatif, sedangkan untuk 

deskripsi kualitatif menggunakan lembar pengamatan selama proses pembelajaran 

dan hasil tes formatif. Hal-hal di atas bertujuan untuk mengungkapkan perubahan 

yang terjadi selama proses tindakan dan didiskusikan untuk memperoleh 

perbaikan. Tahap ini dilaksanakan setelah tindakan selesai dilakukan pada setiap 

siklus. Dari hasil tahap ini, peneliti dan kolaborator melakukan refleksi dari proses 

tindakan. 

Tahap 4 : Tahap Refleksi 

Kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Istilah 

refleksi dilaksanakan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, 
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kemudian berhadapan dengan peneliti dan subjek peneliti, untuk bersama-sama 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. 

Peneliti dan kolaborator menganalisis proses dan hasil evaluasi dari tindakan 

(act) untuk mengetahui peningkatan hasil skor yang diperoleh peserta didik pada 

keterampilan berbicara bahasa Prancis dan mengamati perubahan yang terjadi 

seperti sikap, motivasi dan suasana kelas. Penelitian ini menggunakan dua siklus, 

hasil siklus I dipertimbangkan untuk pelaksanaan siklus II. Siklus I digunakan 

untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya siklus II, yaitu 

dengan cara dibandingkan. Selama proses pembelajaran, apakah peserta didik 

sudah menunjukkan keberhasilan atau perubahan dalam peningkatan keterampilan 

berbicara bahasa Prancis dengan bantuan media sock puppet. Jika setelah 

direnungkan dan diingat kembali oleh guru belum ada perubahan yang 

menunjukkan kearah keberhasilan, maka peneliti dan kolaborator harus 

melaksanakan tahapan atau siklus yang sama dari awal sampai indikator 

keberhasilan mencapai hasil optimal. kriteria keberhasilan ditunjukkan dengan 

rerata skor pratindakan, tes formatif yang dilaksanakan setiap siklus, suasana 

kelas interaktif, sikap dan motivasi siswa. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian tindakan kelas ini  akan dilaksanakan di dalam kelas XII IPS 5 

SMA N 1 Mertoyudan Magelang dengan alamat Jalan Pramuka no 46 Panca 

Arga I, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 
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2. Waktu pelaksanaan penelitian pada semester ganjil minggu ke 3 bulan 

September sampai dengan bulan November. Adapun jadwal rencana 

penelitian secara terperinci adalah sebagai berkut. 

Tabel 2 : Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
September Oktober November Desember 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Observasi                    

2 

Pengambilan 

Data  

Angket, Pre-

test dan 

Siklus I 

               

    

3 Refleksi                
    

4 

Pengambilan 

Data Siklus 

II 
               

    

5 Refleksi                
    

6 
Penyusunan 

Laporan 
               

    

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu kelas XII IPS. Adapun alasan pemilihan kelas XII IPS 

yaitu : 

1. Peserta didik kelas XII IPS sudah mendapatkan pembelajaran bahasa Prancis 

di kelas X dan XI semester I dan II, tetapi peserta didik belum mendapatkan 

materi untuk kelas XII dengan pertimbangan kemampuan mereka masih sama 

dengan kemampuan pada saat kelas XI. 

2. Peserta didik kelas XII IPS merupakan kelas sosial yang kemampuan 

berbahasa asing terutama bahasa Prancis menjadi perhatian dari guru bahasa 
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Prancis SMA N 1 Mertoyudan karena sikap dan minat peserta didik yang 

kurang. 

3. Kelas IPS perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kemampuan berbahasa 

khususnya bahasa Prancis, karena motivasi peserta didik kelas IPS masih 

terbilang rendah untuk mengikuti pembelajaran bahasa khususnya bahasa 

Prancis. 

4. Selain itu berdasarkan hasil observasi kelas memberikan hasil bahwa suasana 

pembelajaran kelas XII IPS khususnya mata pelajaran bahasa Prancis kurang 

antusias dan hanya beberapa peserta didik yang memperhatikan penjelasan 

guru. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen dalam penelitian ini menggunakan hasil observasi kelas, 

wawancara, lembar pengamatan dan lembar portofolio dengan perincian sebagai 

berikut. 

1. Observasi kelas 

Observasi kelas digunakan untuk mengamati sikap, motivasi peserta didik, 

metode, strategi serta media yang digunakan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pada saat observasi kelas tindakan diamati melalui lembar 

pengamatan. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan terhadap guru dan peserta didik untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi kedua pihak dalam pembelajaran bahasa Prancis, 

serta menggali informasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan aspek-
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aspek pembelajaran, penentuan tindakan, dan respon yang timbul akibat dari 

tindakan yang dilakukan. Dalam melakukan wawancara dengan peserta didik, 

peneliti tidak mewawancarai seluruh siswa, melainkan hanya perwakilan kelas, 

selain itu wawancara juga dilakukan oleh peneliti dengan guru. 

3. Tes 

Tes formatif yang berupa latihan dan evaluasi dilakukan pada setiap akhir 

tindakan. Tes formatif berupa latihan setelah penyampaian materi dan evaluasi 

untuk mengukur sejauh mana peserta didik menangkap materi yang telah 

disampaikan. Bentuk tes formatif berupa teks dan dialog yang ditampilkan secara 

lisan secara individual atau kelompok. Soal pada latihan dan evaluasi disesuaikan 

dengan tema dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. 

Selain itu digunakan juga soal-soal untuk pratindakan yang dibuat oleh 

peneliti dan kolaborator (guru).  Bentuk soalnya berupa teks dialog yang 

dibacakan di depan kelas secara berkelompok. Adapun kriteria penilaiannya 

sesuai dengan standar penilaian keterampilan berbicara bahasa asing. 

4. Lembar Pengamatan 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti menggunakan lembar 

pengamatan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta didik. 

Menurut Arikunto (2010 : 145) menyatakan. 

“Peneliti harus menyiapkan lembar pengamatan sekurang-kurangnya ada 

empat hal yang termuat sebagai butir pengamatan, yaitu (1) siswa, mengenai 

minat, semangat belajar, keaktifan, keseriusan, kerja sama dan lan-lain, (2) 

suasana belajar yang diharapkan kondusif, (3) kelancaran pembelajaran, dan 

(4) prestasi atau hasil belajar siswa.“ 
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Berikut pedoman pengamatan yang akan digunakan oleh peneliti. 

Tabel 3 : Pedoman Pengamatan 

INDIKATOR 
KATEGORI KRITERIA 

SIKAP PESERTA 

DIDIK 

a. Disiplin dalam kehadiran 

b. Aktif berdiskusi dengan teman 

c. Berusaha menjawab pertanyaan 

yang diajukan 

Skor 3 : Sangat baik 

Skor 2 : Baik 

Skor 1 : Kurang baik 

Skor 0 : Tidak baik 

MOTIVASI 

a. Segera mengerjakan tugas yang 

diberikan 

b. Berusaha mengajukan pertanyaan 

setelah guru menerangkan jika 

tidak mengerti 

c. Membantu memberikan 

penjelasan kepada teman yang 

belum mengerti 

SUASANA 

BELAJAR 

Suasana belajar berlangsung 

interaktif, adanya interaksi antara 

guru dengan peserta didik, peserta 

didik dengan peserta didik maupun 

dengan media pembelajaran. 

 

Peneliti mengkombinasikan indikator tersebut dengan yang digunakan oleh 

Trivasion (2008:48) seperti beberapa indikator sikap, motivasi siswa dan suasana 

belajar diambil dari lembar pengamatannya. Lembar pengamatan di atas 

selanjutnya akan dicatat dalam catatan lapangan secara lengkap dan jelas. Lembar 

pengamatan tersebut digunakan sebagai sumber data untuk didiskusikan, 

dianalisis dan ditafsirkan. 

5. Lembar Portofolio 

Pada lembar portofolio berisi : 

a. Skor pratindakan dan tes formatif yang telah dikerjakan oleh peserta didik 

selama proses pembelajaran. 



55 

 

b. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat atau mendeskripsikan tingkah 

laku dan kegiatan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

6. Angket 

Lembar angket merupakan alat yang digunakan peneliti untuk menjaring data 

dari responden mengenai pembelajaran bahasa Prancis, sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam proses pembelajaran serta metode yang digunakan dalam 

pembelajaran. Menurut Madya (2009: 82), angket terdiri atas serangkaian 

pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis, pertanyaan harus secara 

cermat diungkapkan dan tujuannya harus jelas dan tidak bermakna ganda. 

 

E. Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, perolehan data dengan langkah berikut. 

1. Observasi kelas yang menunjukkan bahwa peserta didik tidak bersemangat 

dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Prancis, serta tidak 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, peserta didik lupa 

terhadap materi pembelajaran yang telah lalu disampaikan oleh guru, peserta 

didik saling mengobrol sehingga menimbulkan suasana gaduh di dalam kelas 

dan peserta didik tidak bisa melafalkan pengucapan bahasa Prancis dengan 

baik ketika guru meminta peserta didik untuk maju mempraktekkan di depan 

kelas, 

2. Wawancara kepada guru dan peserta didik bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana permasalahan yang dihadapi dan tanggapan dari proses pembelajaran 

bahasa Prancis, 



56 

 

3. Skor tes formatif pada setiap siklus dan skor pratindakan. Pelaksaan tes 

pratindakan dilakukan dengan cara memberikan materi berupa dialog. Tes 

yang dilaksanakan yaitu peserta didik diberikan dialog dan dilafalkan, setelah 

diberi waktu untuk belajar membaca peserta didik maju ke depan kelas untuk 

mempraktekkan dialog tersebut. Tes ini dilakukan untuk mengukur sejauh 

mana penguasaan keterampilan berbicara bahasa Prancis peserta didik. Materi 

yang digunakan dalam tes ini adalah materi yang telah dipelajari oleh peserta 

didik sebelumnya. 

4. Lembar pengamatan, yang berisi kegiatan selama proses pembelajaran 

berlangsung yaitu sikap, motivasi dan suasana kelas. 

5. Lembar portofolio berupa skor tes formatif peserta didik selama proses 

pembelajaran, catatan lapangan yang berisi kegiatan peserta didik dan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung yang dideskripsikan secara runtun. 

6. Angket ini dipilih dan disusun untuk mengetahui ranah afektif peserta didik dalam 

pembelajaran berbicara. Ranah afektif yang dimaksud meliputi penerimaan, sikap, 

tanggapan, perhatian, keyakinan peserta didik, serta partispasi peserta didik dalam 

pembelajaran. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Data 

Penelitian tindakan ini dilakukan melalui siklus-siklus yang telah 

direncanakan hingga tercapai hasil yang diinginkan. Data yang telah terkumpul 

perlu diketahui taraf validitas dan reliabilitasnya, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  
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1. Validitas 

Terdapat tiga kriteria validitas yang digunakan dalam penelitian. Kriteria 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Borg dan Gall dalam Wiriaatmadja, 

2010:164-168): 

a. Validitas Demokratik 

Kriteria dalam validitas demokratik adalah kekolaboratifan penelitian dan 

pencakupan berbagai pendapat sehingga dapat terhindar dari subjektifitas peneliti 

terhadap hasil penelitian. Guru bahasa Prancis dii SMA Negeri 1 Mertoyudan 

Magelang bertindak sebagai kolaborator pelaksana tindakan. Data yang telah 

diperoleh kemudian didiskusikan bersama dengan kolaborator sehingga data 

tersebut benar-benar valid.  

b. Validitas Proses 

Kriteria ini lebih menekankan pada proses yang dikembangkan pada saat 

penelitian tindakan dilaksanakan. Misalnya, bagaimana permasalahan disusun 

kerangka pemikirannya dan bagaimana penyelesaiannya, sedemikian rupa 

sehingga peneliti mendapat kesempatan untuk terus belajar sesuatu yang baru. 

c. Validitas Dialogis 

Kriteria ini merujuk pada diskusi yang dilakukan peneliti dengan teman 

sejawat atau kolaborator untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 

Melakukan diskusi sebelum dan selama penelitian berlangsung akan mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. 
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2. Realibilitas 

Menurut Madya (2009: 45) salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana 

data yang dikumpulkan reliabel adalah dengan mempercayai penilaian peneliti itu 

sendiri. Reliabilitas dalam penelitian ini dapat diwujudkan dengan penilaian data 

asli penelitian yang meliputi transkrip wawancara, catatan observasi kelas, catatan 

lapangan, dokumentasi, dan lembar tes formatif yaitu skor pratindakan dan 

penilaian keterampilan berbicara.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Wina Sanjaya (2012:106) analisis data adalah suatu proses 

mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai 

informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti jelas sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan 

teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara 

mendeskripsikan hasil data kualitatif yang meliputi hasil observasi, catatan 

lapangan dan hasil wawancara. Kemudian, data kuantitatif dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif. 

 

H. Kriteria Keberhasialan  

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila setelah penelitian ini selesai keterampilan 

berbicara bahasa Prancis peserta didik semakin meningkat. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat dari nilai peserta didik sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi 
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tindakan. Kriteria keberhasilan penelitian ini meliputi dua hal yaitu keberhasilan 

proses dan keberhasilan produk (peningkatan kemampuan peserta didik 

berdasarkan nilai tes berbicara). Kedua kriteria keberhasilan penelitian tersebut 

akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Keberhasilan proses 

Indikator keberhasilan proses dapat dilihat dari hasil observasi peserta 

didik dalam hal motivasi, sikap peserta didik dan suasana kelas saat proses belajar 

mengajar. Aspek pengamatan yang terdapat pada lembar pengamatan atau 

observasi peserta didik dalam hal motivasi, sikap peserta didik dan suasana belajar 

sebagai berikut. 

a) Aspek pengamatan pada lembar observasi peserta didik dalam hal sikap 

peserta didik terdiri dari : 

1) Disiplin dalam kehadiran 

2) Aktif berdiskusi dengan teman 

3) Berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan 

b) Aspek pengamatan pada lembar observasi peserta didik dalam hal motvasi 

terdiri dari : 

1) Segera mengerjakan tugas yang diberikan 

2) Beruaha mengajukan pertanyaan setelah guru menerangkan jika tidak 

mengerti 

3) Membantu memberikan penjelasan kepada teman yang belum mengerti 

c) Aspek pengamatan pada lembar observasi peserta didik dalam hal suasana 

belajar yaitu suasana belajar berlangsung interaktif, adanya interaks antara 
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guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik maupun dengan 

media pembelajaran. 

2. Keberhasilan produk 

Indikator keberhasilan produk dapat dilihat berdasarkan adanya 

peningkatan keterampilan berbicara peserta didik sebelum diberi tindakan dan 

sesudah diberi tindakan. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran 

bahasa Prancis peserta didik kelas XII IPS 5 SMA Negeri 1 Mertoyudan 

Magelang adalah 75. Nilai KKM tersebut didapat peneliti berdasarkan KKM 

yang telah ditentukan oleh SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang tahun ajaran 

2014/2015, sehingga penelitian ini dikatakan berhasil apabila 100% dari 

jumlah peserta didik telah mencapai nilai KKM. 


