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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1  Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Sawali Tuhusetya dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan metode didkusi model kepala bernomor dapat meningkatkatkan kemampuan siswa kelas VII-B SMP 2 Pegandon tahun pelajaran 2005/2006. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil yang diperoleh siswa baik dari segi proses maupun hasil.  Peningkatan hasil yang diperoleh siswa dari segi proses ditandai dengan, 

	Banyaknya siswa yang masuk kelas tepat waktu (97,5%), banyaknya siswa yang bertanya selama kegiatan pembelajaran berlangsung (100%), banyaknya siswa yang terlibat dalam diskusi kelompok (97,5%), banyaknya siswa yang aktif dalam memecahkan masalah (97,5%), dan banyaknya siswa yang mampu menyampaikan hasil diskusi secara individual (100%).  

	Siswa yang sudah mampu melakukan kontak mata dengan pendengar ketika menanggapi pembacaan cerpen hanya sekitar 13 siswa (32,5%). Siswa yang mampu bersuara dengan jelas sebanyak 38 siswa (95%), siswa yang sudah lancar berbicara sebanyak 48 siswa (95%), siswa yang sudah mampu melakukan intonasi dengan tepat sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang mampu memilih kata dengan tepat sebanyak 38 siswa (95%), siswa yang sudah mampu menyusun struktur kalimat dengan tepat sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang sudah mampu mengungkapkan tokoh-tokoh cerita sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang mampu menjelaskan karakteristik tokoh cerita sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang mampu menjelaskan latar cerita sebanyak 40 siswa (100%), siswa yang mampu menulis kembali cerita yang didengar sebanyak 40 siswa (100%).

	Desi Ratnasari dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa proses pembelajaran berbicara bahasa Jawa krama menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa, keterampilan siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK N 7 Semarang saat berbicara bahasa Jawa krama meningkat. Peningkatan meliputi beberapa aspek berbicara yaitu diksi, intonasi, pelafalan, kelancaran berbicara, dan ekspresi.

Peningkatan ini dapat dilihat dari setiap aspek berbicara bahasa Jawa krama. Aspek diksi pada prasiklus skor rata-rata 1,7, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus II meningkat menjadi 4. Aspek intonasi padaprasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus IImeningkat menjadi 3,6. Aspek pelafalan mengalami peningkatan, pada  prasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,3 dan pada siklus II meningkat menjadi 3,6. Aspek kelancaran berbicara mengalami peningkatan, pada prasiklus skor rata-rata 3,1, sedangkan pada siklus I menjadi 3,4 dan pada siklus II meningkat menjadi 3,6. Aspek ekspresi pun meningkat, dari skor ratarata pada prasiklus sebesar 2,2 meningkat menjadi 3,2 pada siklus I dan siklus II meningkat menjadi 3,7.
Berdasarkan peningkatan dari setiap aspek berbicara dapat dikatakan bahwa siswa mengalami peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa karma 77 dari prasiklus ke siklus I sebesar 0,66%, siklus I ke siklus II sebesar 0,4%, dan dari prasiklus ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 1,06%. Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa krama siswa kelas I Teknik Mesin Otomatif 3 SMK Negeri 7 Semarang juga diikuti perubahan perilaku siswa. Setelah dilaksanakan pembelajaran berbicara bahasa Jawa karma dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa terlihat adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif.
	Ida Ayu Sumawati menyimpulkan bahwa penggunaan rubrik penilaian untuk peningkatan validitas hasil penilaian proses berbicara dalam diskusi kelas di SDN 2 Bagekn Polak dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan validitas hasil penilaian. Peningkatan kualitas proses pembelajaran ditandai dengan peningkatan keterlibatan siswa dalam prose pembelajaran. Sedangkan peningkatan validitas hasil penilaian ditandai dengan peningkatan validitas isi, validitas konstruk, validitas ukuran, dan validitas sejalan. Berikut ini dipaparkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan  penenggunaan rubrik penilain untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan validitas hasil penilaian berbicara dalam diskusi kelas.

	Peningkatan kualitas proses pembelajaran ditandai dengan meningkatnya keterlibatan siswa pada semua tahap pembelajaran. Pada tahap penentuan masalah keterlibatan siswa  yang mencapai persentase 69% pada siklus I meningkat menjadi 84,5% pada siklus II. Pada tahap pengumpulan informasi keterlibatan siswa yang semula mencapai persentase 58% pada siklus I meningkat menjadi 88,4% pada siklus II. Pada tahap pelaksanaan tes menggunakan rubrik, keterlibatan siswa pada proses penilaian pretes dalam  siklus I mencapai persentase sebesar 59,7% meniingkat menjadi 85,5% pada proses penilaian postes dalam siklus II. Di samping itu ada  dua tahap proses dalam siklus II yaitu proses pembelajaran pada tahap pengomunikasian rubrik dan  pelaksanaan menulis dialog yang menunjukkan keterlibatan siswa mencapai persentase sebesar  87,5% dan 100%.
	Peningkatan validitas hasil penilaian ditandai dengan peningkatan hasil penilaian pada tahap pretes (Siklus I), rerata nilai siswa mencapai 5,37 meningkat menjadi 8,14 pada penilaian postes(siklus II). Peningkatan hasil penilaian yang signifikan berdampak pada peningkatan validitas ukuran, sehingga setelah dilakukan pengujian dengan t-tes disimpulkan hasil peniaian ketrampilan berbicara dengan rubrik mempunyai validitas tinggi. Terkait dengan hasil tes ketrampilan berbicara adalah hasil penilaian menulis dialog yang mencapai rerata 8,45. Hasil penilaian setiap siswa dalam penilaian  berbicara dalam diskusi  dikorelasikan dengan hasil menulis dialog menggunakan rumus product moment untuk mengetahui tingkat validitas sejalan tes berbicara. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hasil penilaian kedua ketrampilan berbahasa  tersebut diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,734. Angka korelasi tersebut menunjukkan bahwa hasil penilaian ketrampilan berbicara dalam diskusi kelas memilki tingkat validitas tinggi. Kedua uji validitas juga dilengkapi dengan uji validitas isi dan validitas konstruk. Berdasarkan hasil  pembahasan disimpulkan bahwa tes performansi berbicara dalam diskusi kelas menggunakan rubrik , secara rasional, memiliki tingkat validitas isi dan validitas ukuran memadai. 

2.2  Kajian Teori
2.2.1  Metode Diskusi 
Metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau pokok pernyataan atau problem dimana para peserta diskusi dengan jujur berusaha untuk mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati              bersama (Kiranawati : 2007).
Metode dikusi kelompok dalam proses pembelajaran memungkinkan dapat membagi pengalaman atau informasi, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Penerapan metode diskusi kelompok ini juga memberi peluang cara belajar siswa aktif (CBSA), mengurangi doinasi guru dalam proses pembelajaran, menunjanang tercapainya tujuan pendidikan dan penngajaran yang komprehensif (pengetahuan, keterampilan dan sikap), memberi kesempatan siswa berlatih berfikir, beriteraksi sosial, bersikap positif, berkomunikasi, serta menigkatkan kreatifitasya. (Jamaluddin, 2001: 9)  
Berdasarkan pengalaman empirik di lapangan, penggunaan metode diskusi kelompok memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan metode-metode pembelajaran lain yang penyampaian informasiya searah seperti metode ceramah. Melalui metode diskusi kelompok model kepala bernomor kegiatan pembelajaran tidak lagi berpusat pada satu orang, tetapi semua anggota akan terlibat secara lansung dan guru hanya memosisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran.
Metode diskusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dapat kita temui adalah adanya kebebasan siswa untuk mengeluarkan segala pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, potensi siswa akan benar-benar tergali. Di samping itu, ternyata metode ini memiliki banyak kekurangan juga, seperti terlalu meluasnya materi yang dibahas dan akan semakin banyaknya waktu yang diperlukan. Hal ini tentu tidak efisien dengan alokasi waktu pembelajaran yang biasanya tidak terlalu banyak       (Pendidikan : 2008).
Menurut Zaini, dkk. (2004:123-124), keunggulan lain yang dimiliki metode diskusi kelompok, di antaranya: (1) membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir; (2) membantu siswa mengevaluasi logika dan bukti-bukti bagi posisi dirinya atau posisi yang lain; (3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk memformulasikan penerapan suatu prinsip; (4) membantu siswa menyadari akan suatu problem dan memformulasikannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari bacaan atau ceramah; (5) menggunakan bahan-bahan dari anggota lain dalam kelompoknya; dan (6) mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik.
  2.2.2  Metode Diskusi Kelompok Model Kepala Bernomor 
Landasan Filosofis Metode Diskusi Model Kepala Bernomor 
Landasan filosofis penggunaan metode diskusi kelompok model kepala  dalam kegiatan pembelajaran adalah metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode ini adalah bahwa belajar itu menemukan. Meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi yang diterima sehingga informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah untuk selanjutnya berdasarkan bantuan guru, siswa dapat menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. 
Metode konstruktivistik didasarkan pada teori belajar kognitif yang menekankan pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif, strategi bertanya, inkuiri, atau menemukan dan keterampilan metakognitif lainnya (belajar bagaimana seharusnya belajar). Pembelajaran yang bernaung dalam metode konstruktivistik adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks (Depdiknas 2005:39). 
Hal senada juga dikemukakan oleh Zahorik (Depdiknas 2004:22) yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Esensi dari teori konstruktivistik adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri.
	Metode Diskusi Model Kepala Bernomor

Metode diskusi kelompok model kepala bernomor termasuk ke dalam jenis metode diskusi kelompok berbasis pembelajaran kooperatif yang lebih menekankan pengajaran. Meskipun tetap menggunakan pola kooperatif (Team Assisted Individualization).  Dalam praktiknya, metode diskusi kelompok model kepala bernomor didukung oleh penggunaan alat bantu berupa nomor kepala yang terbuat dari kertas HVS berukuran 5 cm x 5 cm. Penggunaan kertas HVS ini dimaksudkan agar mudah digulung sehingga siswa tidak dapat melihat nomor kepala yang akan   dipilih.  	                                                                                      Kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa lebih ditekankan pada kompetensi individual meskipun dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Penggunaan kartu kepala bernomor dimaksudkan sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi siswa secara individual dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan secara lisan. Dengan menggunakan metode ini, siswa tidak bisa lagi bergantung kepada sesama anggota. Setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap permasalahan yang dibahas dalam forum diskusi. Dengan cara demikian, setiap anggota akan selalu siap jika sewaktu-waktu ditunjuk oleh guru berdasarkan nomor kepala yang dimilikinya.
	Model Pembelajaran Kooperatif

Ada beberapa model diskusi kelompok berbasis pembelajaran kooperatif (Depdiknas 2005:41-42), antara lain sebagai berikut : 
Student Teams-Achievement Divisions (STAD) yang menggunakan langkah pembelajaran di kelas dengan menempatkan siswa ke dalam tim campuran berdasarkan prestasi, jenis kelamin, dan suku.
Team-Assisted Individualization (TAI) yang lebih menekankan pengajaran individual meskipun tetap menggunakan pola kooperatif.
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang digunakan untuk pembelajaran membaca dan menulis tingkat tinggi.
Jigsaw yang mengelompokkan siswa ke dalam tim beranggotakan enam orang yang memelajari materi akademik yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab.
Learning together (belajar bersama) yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok beranggotakan empat atau lima siswa heterogen untuk menangani tugas tertentu.
Group Investigation (penelitian kelompok) berupa pembelajaran kooperatif yang bercirikan penemuan (Depdiknas). 
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam pembelajaran Bahasa	 dan Sastra Indonesia di SMP, khususnya dalam pembelajaran kemampuan berbicara, jenis metode diskusi kelompok yang diduga lebih tepat untuk memecahkan masalah tersebut adalah Team-Assisted Individualization (TAI). Meskipun tetap menggunakan pola kooperatif, metode ini lebih menekankan pengajaran individual. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan model kepala bernomor untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada siswa secara individual untuk menumbuhkembangkan potensi dirinya. 
	Kelebihan dan Kekurangan Diskusi Model Kepala Bernomor

Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapu kelebihan dari model pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
	Setiap siswa menjadi siap semua.	
	Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.
Dan adapun kekurangan dari model pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 	
	Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru.	

Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.
	Langkah-Langkah Pelaksanan Pembelajaran dengan Pemanfaatan Metode Diskusi Model Kepala Bernomor  	                                       

Adapun langkah-langkah pembelajarann dengan pemanfaatan metode diskusi model kepala bernomor adalah sebagai berikut:
	Siswa menyaksikan model penyampaian laporan  keadaan dan mencatat data tekstual yang berkaitan dengan pokok-pokok laporan, Siswa memilih gulungan kartu bernomor yang disediakan guru.
	Siswa berkelompok sesuai dengan nomor depannya masing-masing. Siswa bernomor 1 berkelompok dengan siswa nomor depan 1, dan seterusnya, hingga terbentuk menjadi beberapa kelompok kelompok.

Setiap siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas sbb: siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu yang terdapat di sekitar sekolah, siswa menyusun laporan hasil pengamatan akan merka.
Siswa berlatih menyampaikan laporan hasil pengamatan baersama teman-teman kelompoknya.
Guru menunjuk siswa bernomor tertentu pada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.
Anggota kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dengan memberikan alasan yang logis. Anggota kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok atau anggota kelompok yang lain diperbolehkan untuk menanggapi balik terhadap tanggapan kelompok lain.
Guru menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan penilaian terhadap kelompok yang jawabannya paling bagus. Guru meminta siswa yang menjadi anggota kelompok terbaik untuk maju ke depan kelas. Semua anggota kelompok yang lain berdiri dan memberikan aplaus meriah kepada kelompok terbaik.
	Evaluasi Proses Pembelajaran dengan Metode Diskusi Model Kepala Bernomor	

Ada dua jenis penilaian yang digunakan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan siswa ketika memaparkan hasil diskusi kelompok.	
Dalam penilaian proses digunakan lembar penilaian sikap (afektif) yang terdiri dari aspek kedisiplinan, minat, kerja sama, keaktifan, dan tanggung jawab. Dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi siswa dalam berbicara ( menyampaikan laporan keadaan). Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu, kelancaran, kejelasan vocal (pelapalan), ketepatan intonasi, ekspresi.
Keterampilan Berbicara	
Sebelum kita berbicara tentang pengertian berbicara baiknya kita  mengetahui pengertian tentang dasar-dasar komunikasi menurut para ahli.  Menurut para ahli komunikasi adalah :
	Darl “ oxford Dictionery “ (tebitan Oxford university press tahun 1956) komunikasi adalah pemgiriman atau tukar menukar informasi, ide, dan sebagainya.

Kaluku dalam bukunya yang berjudul “ Planning “ komunikasi adalah proses penyampaian pengertian dan mengandung semua unsur prosedur dengan prosedur mana suatu pikiran dapat menyinggung pikiran lainnnya. Dan ini menyangkut pidato tertulis dan lisan, musik, gambar, theater ballet, dan semua kelakuan.
	Selanjutnya Keith Davis dalam bukunya yang berjudul “ Human Reletion at work “ komunikasi adalah proses lewatnya informasi dari seseorang ke orang lain.
Sebagai mahluk yang diciptakan dengan sempurna, sejatinya manusia menguasai keempat aspek ketrampilan berbahasa untuk kepentingan berkomunikasi dengan individu di luar dirinya. Keempat keterampilan tersebutadalah menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dan keterampilan itu akan dapat kita kuasai dengan baik, apabila kita melakukan kegiatan berupa latihan-latihan yang Erat kaitannya dengan keterampilan berbahasa tersebut (Popon Saadah, 2006). 			
Berbicara merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan karena berbicara digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai aktifitas. Berbicara sangat mudah dilakukan terutama dalam keadaan santai dengan teman, keluarga atau kolega kita. Namun pada beberapa orang berbicara itu akan mejadi sangat susah jika berada dalam situasi formal atau dihadapan khalayak ramai karena hal ini sudah melibatkan ketahanan mental yang prima. Pengalaman didalam menyampaikan sesuatu dalam pikiran kita dihadapan banyak orang memang membutuhkan latihan dan keberanian diri. Dengan banyak berlatih dan belajar bagaimana menyiasati berbagai situasi saat berbicara merupakan salah satu resep mujarabnya.					
Menurut Tarigan (1981:8), berbicara adalah ujaran sebagai suatu cara berkomunikasi mengungkapkan pikiran, pandapat, gagasan, parasaan, dan keinginan dengan bantuan lambang-lambang yang di sebut kata-kata. Sedangkan menurut Powers (1954:5-6), berbicara adalah Ujaran yang merupakan ekspresi dari gagasan-gagasan pribadi seseorang.	
Untuk memulai berbicara didepan forum umum, ada 4 faktor  yang harus dimiliki oleh seorang pembicara , yaitu :	
	Percaya Diri							

Salah satu faktor utama yang wajib pertama kali dimiliki oleh pembicara. Jika seorang pembicara tidak percaya diri maka akan sulit baginya untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada didalam pikirannya. Hal ini disebabkan hatinya sudah diliputi rasa grogi,malu atau takut sehingga bingung harus menyampaikan apa dan tidak tahu dari manakah untuk memulai presentasinya. Rasa percaya diri ini dapat dilatih perlahan dengan mulai berlatih berbicara dihadapan forum-sedang kecil dengan tema pembicaraan ringan dan santai.
	Kejelasan Suara						

Gunakan suara yang dapat didengar jelas oleh audien (pendengar). Volume suara cukup sedang-sedang saja dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh audien karena tingkat pengetahuan dari masing-masing audien tidak sama. Penggunaan istilah-istilah umum mungkin akan sangat membantu para audien memahami apa yang kita sampaikan.
	Ekspresi/Gerak Mimik					

Seorang pembicara juga merupakan seorang aktor dihadapan audiennya. Penggunaan ekspresi yang tepat sesuai tema pembicaraan kita akan dapat membuat audien menjadi lebih semangat untuk mengikuti setiap detil pembicaraan kita dan terhindar dari kantuk akibat kebosanan melihat cara berbicara kita. Sebagai contoh, misalnya kita berbicara mengenai kepahlawan para pejuang tempo dulu didalam acara HUT RI maka tentu saja ekspresi semangat berkobar-berkobar harus kita tunjukkan didepan umum tanpa mengurangi penyampaian makna pembicaraan.


	Kelancaran Komunikasi.					

Agar audien dapat menangkap maksud penyampaian pembicara maka cara menyampaikan haruslah lancar dan terunut dengan baik. Berbicara dengan tersendat-sendat atau terputus-putus karena adanya gangguan faktor lain (mis: HP berdering terus) dapat mengurangi antusias audien sehingga menimbulkan kejengkelan yang dapat merugikan pembicara itu sendiri.

2.3  Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah, pemanfaatan metode diskusi model kepala bernomor dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas VIII SMPN 11 mataram 2010.











BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1  Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan untuk meningkatkan kemapuan berkomunikasi bahasan indonesia secara lisan. Tindakan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan metode diskusi model kepala bernomor untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram. Proses pelaksaaan tindakan melalui tiga tahap secara ulang (sebagai siklus) mulai dari (1) tahap perencanaan tindakan (2) tahap pelaksaaan tindakan dan observasi , dan (3) tahap evaluasi dan refleksi 
3.1.1  Tahap Perencanaan Tindakan
   Pada tahap ini peneliti dan guru (semua anggota) berkolaborasi mengadakan tindalkan sebagai berikut :(1) mengamati metode dan teknik pembelajaran yang dipergunakan guru dalam pembelajaran berbicara siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram; (2) mengidentifikasi faktor faktor penghambat yang ditemui guru dalan pembelajaran tersebut; (3) merumuskan alternatif dengan memanfaatkan metode diskusi kelompok model kepala bernomor  untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran Bahasa Inddomesia siswa kelas VIII SMPN 11 Matram; (4) menyusun rencana pembelajaran dengan memanfaatkan metode dikusi kelompok model kepala bernomor untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII SMPN 11Mataram
      3.1.2  Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
Dalam tahap pelaksanaan tindakan  dan observasi ini, peran peneliti adalah (1) mendampingi guru serta memberikan pengarahan, motivasi, dan stimulus kepada guru agar dapat melaksanakan perannya berdasarkan rencana, (2) melakukan pemantauan komprehensif terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunalan instrumen pengumpulan data yang telah dibuat sehingga diperolaeh data empirik tentang pelaksanaan tindalan pembelajaran, kendala yang dihadapi. ternasuk juga kesempatan yang diberkaitan dan pemamfaatan metode diskusi kelompok model kepala bernomor untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa indonesia. Data tersebut dilakukan sebagai bahan untuk melakukan refleksi.
      3.1.3  Tahap Evaluasi dan Refleksi 
Peneneltian bersama guru mendiskusikan hasil pengamatan tindakan yang telah dilakukan. Hal-hal yang dibahas adalah (1) analisis tentang tindakan yang dilakukan, (2) mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana denagn dengan pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan, (3) melakukan intervensi, pemaknaan dan peniympulan yang diperoleh, dan, (4) melaksanakan reperencanaan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus 1  jika diperlukan).	

3.2   Pengumpulan Data 
         3.2.1  Sumber Data
Data penelitian ini didapat dari guru dan siswa kelas VIII SMPN 11 Mataram dalam pengajaran berbicara dengan pemanfaatan metode diskusi model kepala bernomor.
3.2.2  Jenis Data
Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang kesemuanya terdiri atas :
	Data proses pembelajaran

Data hasil pembelajaran
Data-data tersebut dianalisis bersama-sama menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif.
3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 
Pengambilan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
	Data proses diperoleh dengan menggunakan lembar observasi yang diisi saat pelaksanaan tindakan.

Data hasil diperoleh dengan memberikan tes kepada siswa  siswa di setiap akhir tindakan pada masing-masing siklus. 
Teknik Analisis Data 
	Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mencari rata-rata nilai keseluruhan (klasikal) dari materi yang dinilai. Data yang berhasil didapat kemudian dianalisis dengan statistik, menggunakan teknik distribusi frekuensi, dengan rumus di bawah ini.
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Mencari persentase jumlah siswa yang memiliki nilai lebih atau sama dengan standar minimal nilai. Persentase tersebut dapat dicari dengan r Presentase (%) = file_3.unknown
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Qr	: Jumlah siswa yang tuntas belajar ( nilai standar min)
T	: Jumlah seluruh siswa





Dikarenakan penulis menggunakan pedoman ketuntasan belajar, maka penilaian yang dilakukan mengikuti standar penilaian yang disusun sebagai berikut :
Tabel 1. Standar Penilaian
No
Standar Nilai
Kriteria
1
75 sampai dengan 100
Baik 
2
65 sampai dengan 74
Cukup 
3
0,0 sampai dengan 64
Kurang 

 Dimana kategori tersebut dibagi menurut kriteria :
	”BAIK” apabila aspek-aspek yang dinilai dapat dipenuhi dengan baik meski terdapat sedikit kekurangan ( 25%)

”CUKUP” apabila aspek-aspek yang dinilai masih kurang akan tetapi kesalahan/kekurangan tidak boleh lebih dari 35%
”KURANG” apabila aspek-aspek yang dinilai masih terlalu banyak yang harus diperbaiki lagi.











Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan berbicara adalah kelancaran, pelapalan, intonasi dan ekspresi. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 2 berikut,
Tabel 2. Aspek Penilaian dalam Kegiatan Berbicara
No
Aspek yang Dinilai
Deskriptor 
Skor 
1
Kelancaran	
L	: Pembicaraan dalam segala hal sangat 	  lancar 
3


CL	: Pembicraan lancar tetapi sekali-sekal tersendat.  
2



KL	: Pembicaraan sering ragu dan tersendat-sendat.
1
2
Pelapalan
J	: Berbicara dengan sangat jelas tidak ada kata 	    
            yang salah pelapalan/ucap.
3


CJ	: Berbicara dengan jelas, tetapi ada beberapa 	  	   kata yang salah pelapalan/ucap. 
2


 KJ	: berbicara kurang jelas, banyak kata yang salah 	  pelapalan/ucap.
1
3
Intonasi 
B	: Semua intonasi kalimat sangat tepat,  hampir     	   tidak ada kesalahan intonasi.
3


C	: Kadang-kadang terjadi kesalahan intonasi, tetapi 	  tidak mengganggu kalimat yang diucapkan.
2


K	: Banyak terjadi kesalahan intonasi.
1
4
Ekspresi 
E	: Semua gerak tubuh yang digunakan sangat 	  
            tepat dan mendukung isi pembicaraan.
3


KE	: Terdapat beberapa gerak tubuh yang tidak tepat 
           dan tidak  sesuai dengan isi pembicaraan. 
2


TE	: terdapat banyak gerak tubuh yang tidak tepat 	 
           dan tidak sesuai dengan isi pembicaraan.
1
Keterangan : 
	       L : lancar, CL : cukup lancar, KL : kurang lancar
	       J  : jelas,   CJ  : cukup jelas,    KJ  : kurang jelas
                       B : baik,   CB : cukup baik,     KB : kurang baik
                       E  : ekspresif, CE : cukup ekspresif, KE : kurang ekspresif. 
Penghitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebsgai berikut 
Na = file_4.png

file_5.wmf


3.3  Indikator Kinerja 
Indikator kinerja penelitian ini adalah tanda atau acuan apakah penelitian ini berhasil ataukah tidak. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil jika nilai rata-rata skor siswa mencapai ≥67. Selain itu siswa yang dikatakan tuntas belajar secara klasikal bila dari segi proses dan hasil memperoleh nilai ≥67 mencapai 85%.


