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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan adalah Penelitian 

Guru Individual. Maksudnya dalam penelitian ini guru sekaligus berperan sebagai 

peneliti dan dibantu oleh beberapa orang sebagai observer tambahan. Dalam PTK 

jenis ini guru memusatkan diri pada sebuah studi masalah atau isu dalam sebuah 

ruang kelas tertentu yang ia tangani sendiri. Meskipun seorang guru dapat terlibat 

langsung dalam PTK, dukungan dari para pendidik yang memiliki banyak 

pengetahuan dan pengalaman disekolah atau wilayah bersifat sangat penting demi 

keberhasilan PTK. Sumber data dari PTK ini nantinya didapat dari hasil 

pengamatan terhadap segala bentuk respon yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung serta hasil refleksi dan diskusi antara guru dengan para 

observer yang membantu. 

Model PTK yang digunakan Dalam penelitian ini menggunakan model Spiral 

yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. Setiap siklusnya meliputi 

beberapa tahapan, diantaranya : perencanaan (planning), tindakan (action), 

pengamatan (observation) dan refleksi (reflection) dalam suatu spiral yang saling 

terkait. Model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart tersebut 

dapat dilihat seperti pada terlihat pada gambar 3.1. 

Adapun langkah-langkah pada model spiral menurut Kemmis dan Taggart 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. perencanaan tindakan (planning) yaitu rencana tindakan apa yang akan 

dilaksanakan untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan tingkah laku 

dan sikap sosial sebagai solusi. 

2. pelaksanaan tindakan (acting) yaitu apa yang akan dilaksanakan oleh peneliti 

sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan 



26 
 

Muhammad Fikri Abdillah, 2014 
Penerapan Metode Simulasi untuk Menigkatkan Keaktifan Siswa pada Pembelajaran IPS 
Pokok Bahasan Kegiatan Ekonomi  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. pengamatan (observing) yaitu mengamati hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilaksakan, untuk kemudian dijadikan sebagai acuan pada tahap 

perencanaan di siklus berikutnya. 

4. refleksi (reflecting) yaitu mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan. 

Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam PTK ini merupakan 

kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan acuan sekala kualitas dan 

pendekatan kuantitaif dengan statistika sederhana. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  
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B. Seting dan Sumber Data 

Seting dalam penelitian ini adalah setting kelas dan kelompok, maksudnya 

pelaksanaan penelitian dan pengambilan data diperoleh pada saat proses kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil observasi selama 

pelaksanaan tindakan di kelas, catatan lapangan, hasil wawancara dengan peserta 

didik dan guru, serta hasil tes sebegai data pendukung ditambah data hasil 

pekerjaan siswa dan data tambahan berupa catatan tangan, dokumentasi foto dan 

video. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas IV SD Negeri 4 Cibogo yang 

berjumlah 36 Orang. Sedangkan obyek penelitiannya adalah keseluruhan proses 

pembelajaran dengan Pelaksanaan metode Simulasi dalam pembelajaran IPS di 

kelas IV Semester 2 SD Negeri 4 Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat. 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014 di Kelas IV Semeter 2 

SD Negeri 4 Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Waktu 

pelaksanaan penelitian ialah sekitar 4 bulan terhitung dari bulan Maret hingga Juni 

2014. 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini pada awalnya dirancang untuk dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Masing-masing siklus dirancang untuk dilaksanakan dalam 1 kali 

pertemuan (@2x35 menit), sedangkan  siklus II dirancang untuk dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan (4x35 menit). Setiap siklus dijalankan dalam 4 tahap, 

yaitu perencanaan (Planing), pelaksanaan (Acting), pengamatan (Observing), dan 

refleksi (Reflecting). 
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Siklus I 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mengajukan permohonan izin penelitian kepada Kepala Sekolah, dalam hal 

ini permhonan izin diajukan kepada kepala sekolah SD Negeri 4 Cibogo. 

b. Menetapkan pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu 

pokok bahasan Kegiatan Ekonomi pada mata pelajaran IPS di kelas 4 

semester 2. 

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPS dengan 

menerapkan pendekatan koperatif dan kontekstual yang didalamnya 

menggunakan Metode Simulasi. 

d. Menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. 

e. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Lembar Kerja Kelompok 

(LKK). 

f. Menyiapkan Instrumen penelitian berupa lembar observasi kegiatan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode simulasi dan lembar 

observasi keaktifan siswa serta lembar soal test untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan lembar observasi kepada observer untuk diisi. 

b. Melaksanakan pembelajaran IPS dengan menerapkan Metode Simulasi. 

c. Melakukan tes siklus I untuk mendapatkan data mengenai pemahaman 

siswa mengenai Kegiatan Ekonomi setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan metode simulasi. 

d. Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar yang terjadi oleh pengamat 

pada lembar observasi sebagai sumber data yang akan digunakan pada tahap 

refleksi (dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

e. Melakukan diskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi dan 

merefleksikan hasil pengamatan pada lembar observasi. 

3. Tahap Pengamatan 
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a. Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan Metode Simulasi. 

b. Observer mengisi lembar observasi. 

c. Tahap pengamatan ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Tahap Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti melakukan analisis dan kajian terhadap semua 

data yang dikumpulkan dari penelitian tindakan pada siklus I. Setelah hasil belajar 

siswa dan pengamatan observer telah dikaji, selanjutnya pada siklus II, peneliti 

mengulang kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I. Temuan pada tahap refleksi 

pada siklus I digunakan untuk memperbaiki RPP dan pembelajaran pada siklus II. 

Siklus II 

1. Tahap Perencanaan 

a. Menginventarisir kekuatan dan kelemahan pada siklus I untuk dijadikan 

bahan perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 

b. Menetapkan sub materi yang lebih komplek dari materi siklus I. 

c. Membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan refleksi pada siklus 

I. 

d. Menyiapkan media, alat peraga dan sumber pembelajaran. 

e. Merancang kegiatan yang lebih variatif dalam Lembar Kerja Kelompok 

(LKK). 

f. Menyiapkan instrumen tes siklus II. 

g. Menyiapkan lembar pengamatan siswa dan guru dalam pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus II sesuai dengan RPP yang 

telah disusun dengan mempertimbangkan perbaikan-perbaikan pada siklus I 

serta bobot materi yang lebih kompleks. Diharapkan pada siklus II ini siswa 

sudah lebih aktif dalam proses pembelajaran setra mampu menguasai 

Konsep mengenai Kegiatan Ekonomi melalu pembelajaran dengan metode 

simulasi pada pembelajaran sebelumnya (pada siklus I). 
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b. Melakukan tes siklus II untuk mendapatkan data pemahaman siswa 

mengenai konsep “Kegiatan ekonomi dan sumber daya di lingkungannya” 

pada siklus II. 

c. Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar siswa sebagai sumber data 

yang akan digunakan pada tahap refleksi. 

d. Diskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi data hasil pengamatan pada 

lembar observasi. 

3. Tahap Pengamatan 

Kegiatan pengamatan pada sikus II relatif sama dengan siklus I yaitu: 

a. Mencatat dan merekam aktivitas belajar siswa oleh pengamat melalui 

lembar observasi. 

b. Peneliti menyesuaikan apakah kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Tahap Refleksi 

Hasil yang diperoleh pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk dianalisis dan 

dievaluasi oleh peneliti, untuk mendapatkan suatu simpulan. Diharapkan setelah 

akhir siklus II ini, tingkat / kualitas keaktifan siswa pada pembelajran IPS Pokok 

Bahasan Kegiatan Ekonomi mengalami peningkatan. Apabila perubahan yang 

terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan maka penelitian akan dilanjutkan ke 

siklus berkutnya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan Metode Simulasi dalam 

Pembelajaran IPS Pokok Bahasan Kegiatan ekonomi di kelas IV semester 2 SD 

Negeri 4 Cibogo dan sejauh mana pengaruh metode tersebut terhadap tingkat 

keaktifan siswa serta untuk mengamati setiap perilaku peserta didik yang tampak 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
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Adapun prosedur observasi dalam penelitian ini tergolong kedalam jenis 

observasi tefokus maksudnya, observasi dilakukan secara spesifik dan diarahkan 

kepada aspek tindakan tertentu yang muncul dari berbagai respon/ tindakan guru 

dan siswa (Kusumah dan Dwitagama, 2010, hlm. 71). 

Dalam penelitian ini observasi terfokus pada kegiatan guru dalam 

pembelajaran menggunakan metode simulasi dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung terhadap subjek 

penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara 

lebih mendalam tentang pelaksanaan pembelajaran IPS Pokok Bahasan Kegiatan 

Ekonomi dengan penerapan metode simulasi dan hambatan yang dihadapi selama 

pembelajaran berlangsung.  

Melalui teknik wawancara diharapkan dapat diketahui permasalahan yang 

dialami siswa selama proses pembelajaran serta tanggapan siswa dan observer 

terhadap proses pembelajaran. Hasil wawancara tersebut juga akn menjadi bagian 

dari catatan lapangan peneliti. 

3. Tes 

Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran dari setiap siklus. Dengan 

memberikan soal kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang dipelajari sebagai data hasil belajar yang 

nantinya akan dijadikan data pendukung dalam penelitian ini. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan tes.  Dokumentasi dilakukan untuk melihat catatan-

catatan atau arsip-arsip yang dilakukan dalam penelitian. Dokumen-dokumen 

tersebut antara lain berupa arsip RPP, hasil observasi, hasil pekerjan peserta didik 

yang dapat memberi informasi data, tugas, dan hasil tes. Selain itu dokumen 

digunakan untuk memberikan gambaran secara visual mengenai kegiatan peserta 

didik. Dokumen berupa foto-foto yang diambil selama proses pembelajaran 

berlangsung. 
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G. Instrumen Penelitian 

Berikut uraian mengenai instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi berupa catatan penting yang digunakan untuk mengobservasi 

hal-hal yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, seperti keterlaksanaan RPP dan 

keterlaksanaan rencana tindakan. Lembar observasi ini juga digunakan untuk 

mengobservasi aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang 

diterapkan, kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran IPS yang 

dilaksanakan, dan kejadian-kejadian spesifik lainnya dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil observasi ini juga difungsikan sebagai sarana untuk 

melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Data hasil observasi ini 

digunakan sebagai data pokok dalam penelitian. 

Ada dua jenis lembear observasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a) lembar observasi kegiatan guru dalam pelaksanaan metode simulasi. 

Lembar observasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat 

ketercapaian pelaksanaan metode simulasi dalam pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Bentuk lembar observasi kegiatan guru dalam pelaksanaan metode 

simulasi lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran A.1.1. 

b) lembar observasi keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. Indikator keaktifan siswa yang digunakan dalam lembar 

observasi ini sesuai dengan indikator yang ditertulis pada definisi oprasional 

penelitian. adapun lebih jelasnya bentuk lembar observasi keaktifan siswa dalam 

pembelajaran tersebut dapat dilihat pada lampiran A.1.2. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara disusun untuk menelusuri lebih lanjut tentang hal-hal 

yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Selain itu juga pedoman wawancara 

digunakan untuk mempermudah peneliti melakukan tanya jawab tentang 

bagaimana respon peserta didik dan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran. 
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Lebih jelasnya, bentuk pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen 

pengumpul data dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran A.2. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan merupakan sumber informasi yang sangat penting. 

Pembuatan catatan lapangan bersama mitra pengamat (observer) berdasarkan hasil 

observasi berbagai aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, 

hubungan interaksi antar guru dan peserta didik, interaksi peserta didik dengan 

peserta didik. Aspek perencanaan, pelaksanaan, diskusi, dan refleksi dituangkan 

secara diskriptif dalam catatan lapangan. 

4. Tes Tertulis 

Tes tulis yang digunakan adalah  post-tset atau berupa tes tertulis dengan soal-

soal yang dikerjakan oleh setiap siswa secara individual setelah kegiatan inti 

pembelajaran telah selesai dilaksanakan. tes tertulis ini dilakukan untuk 

mengetahui pemahaman siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada 

setiap siklus. Hasil Tes ini digunakan sebagai data pendukung yang 

mengungkapkan hasil belajar pada penelitian ini. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua 

data yang diperoleh melalui hasil observasi, Tes, wawancara dan catatan 

lapangan. Jenis data atau informasi yang direkam selama observasi dan 

monitoring dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif tergantung dari objek yang 

diamati. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:  

1. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui 

seleksi, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah 

informasi bermakna. 

2. Paparan data merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan 

mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, grafik, atau perwujudan 

lainnya yang dapat memberikan gambaran jelas tentang proses dan hasil 

tindakan lainnya. 
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3. Penyimpulan atau interpretasi data merupakan pengambilan intisari dari sajian 

data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat 

singkat, padat dan bermakna. (Takari, 2008 hlm. 29) 

Untuk pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes sebagai hasil 

belajar, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistika sederhana, sebagai 

berikut : 

a. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran Menggunakan Metode Simulasi 

 

b. Persentase Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 

Sebelum mementukan persentasi terlebih dahulu sudah dilakukan pengolahan 

data dalam 2 tahapan, yaitu: (1) penentuan setiap kualitas indikator yang diperoleh 

siswa, dan (2) pengkategorian keaktifan siswa. Untuk lebih jelasnya, tahapan 

tersebut telah tercantum dalam lembar observasi keaktifan siswa yang dapat 

dilihat pada lampiran A.1.2. 

 

𝑲𝑲𝑷 =
𝑳

𝑳𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan :   KKP = Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran 

L  = Jumlah langkah yang terlaksana 

Ln  = Jumlah seluruh langkah pembelajaran 

𝑲𝑺𝑷 =
𝑨

𝑺𝑺
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan :   KSP = Persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran 

A  = Jumlah siswa dalam kategori Aktif 

SS  = Jumlah seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran 
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c. Pengolahan data hasil Tes 

Tes tertulis dilakukan setiap siklus, untuk mengetahui rata-rata hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan metode simulasi. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa adalah: 

 

Nilai yang diperoleh siswa pada saat melaksanakan test kemudian 

dikonversikan terhadap KKM yang dibuat guru untuk menentukan bahwa siswa 

tersebut mencapai kriteria tuntas atau belum. 

𝒙 =
 𝒙

𝒏
 

Keterangan :    𝑥 :  Nilai rata-rata kelas  

   𝑥:  Total nilai yang diperoleh siswa 

𝑛 : Jumlah siswa 


