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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas mengenai metode dan langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti dalam penerapan metode tanya jawab untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Pembahasan mengenai langkah-langkah dalam penelitan ini terdiri 

dari beberapa fokus pembahasan yaitu, lokasi penelitian, desain penelitian, 

metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan dan analisis data. 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 10 Bandung 

yang terletak di Jalan Cikutra No. 77 Bandung. Subjek penelitian ini ialah siswa-

siswi kelas XI IPS 2. Jumlah siswa sebanyak 37 orang, 18 siswa perempuan dan 

19 siswa laki-laki. 

Alasan peneliti memilih SMA Negeri 10 Bandung sebagai subjek 

penelitian, dikarenakan peneliti merupakan alumni dari sekolah yang dijadikan 

tempat penelitian. Selain itu, letak sekolah tersebut tidak terlalu jauh dari tempat 

tinggal peneliti. Sedangkan alasan peneliti memilih subjek penelitian kelas XI IPS 

2 karena jam pelajaran sejarah di kelas tersebut terletak pada jam pertama. Pada 

jam pertama siswa masih segar dan bersemangat sehingga pembelajaran akan 

lebih kondusif dibandingkan pada jam pelajaran terakhir. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain model 

Kemmis dan Taggart. Peneliti menggunakan desain model Kemmis dan Taggart 

karena sesuai dengan masalah yang diteliti. Sehingga model ini akan relevan jika 

digunakan pada penelitian ini. Desain model Kemmis dan Taggart dapat dilihat 

melalui bagan berikut ini: 
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Gambar 2.1 Model Kemmis dan Taggart 

(Sumber: Wiriaatmadja, 2012: 66) 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat desain tersebut terdiri dari empat 

langkah dalam penelitian tindakan kelas yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Mengacu pada pendapat Sukardi (2004: 213), di bawah ini 

akan dijelaskan langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti akan menyusun serangkaian rencana kegiatan 

dan tindakan yang akan dilakukan bersama guru mitra untuk mendapatkan 

hasil yang baik berdasarkan analisa masalah yang didapatkan. Keputusan 

mengenai fokus permasalah yang akan dikaji didalam penelitian timbul pada 

saat pengamatan awal. Dalam penelitian ini terlihat bahwa keterampilan 

bertanya siswa dalam pembelajaran sejarah rendah, hal ini terlihat dari sedikit 

siswa yang merespon pertanyaan guru. Siswa hanya diam mendengarkan 

penjelasan guru. Dari hasil pengamatan tersebut peneliti memutuskan untuk 

menyusun strategi yang dapat meningkatkan keterampilan bertanya siswa 
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dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode tanya jawab, 

kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini, guru melaksanakan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab. 

3. Observasi 

Observasi pada PTK mempunyai fungsi mendokumentasi implikasi 

tindakan yang diberikan kepada subjek. Pada tahap ini dikumpulkan berbagi 

informasi yang terdapat di kelas, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban 

yang muncul di kelas dicatat oleh pengamat. 

4. Refleksi 

Pada tahap refleksi dilakukan pengkajian kembali terhadap tindakan 

yang telah dilakukan. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan selama proses 

pengamatan berlangsung akan menjadi bahan evaluasi untuk tindakan 

selanjutnya. 

Dari desain Kemmis dan Taggart yang akan digunakan pada penelitian ini, 

maka langkah-langkah penelitian di atas lebih dikembangkan lagi sebagai berikut: 

1. Pada tahap awal, peneliti melakukan orientasi untuk mengumpulkan informasi 

awal dari lokasi penelitian yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan. 

Dengan observasi awal ini, peneliti dapat mengetahui latar belakang, situasi, 

kondisi subjek dan objek penelitian. Seperti kondisi siswa, guru, dan proses 

pebelajaran yang dilaksanakan di kelas. 

2. Langkah selanjutnya peneliti menyusun perencanaan (plan) berdasarkan 

informasi yang telah didapat. Pada tahap ini, peneliti dan guru mitra menyusun 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 10 

Bandung dari hasil identifikasi masalah pada saat pra-penelitian. 

3. Peneliti dan guru mitra merencanakan langkah-langkah penerapan metode 

tanya jawab sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dipelajari. Peneliti dan 

guru mitra mendiskusikan serta menentukan rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan pada proses pembelajaran. Seperti menyusun silabus dan RPP, 
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menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian, 

menentukan sistem penilaian yang akan digunakan dalam penelitian, menyusun 

alat observasi untuk mempermudah pengumpulan data, merencanakan diskusi 

balikan dengan mitra untuk selanjutnya dilakukan refleksi pada siklus 

berikutnya, membuat rencana perbaikan sebagai tindak lanjut dari diskusi 

balikan antara peneliti dengan mitra, selain itu, merencanakan pengolahan data. 

4. Tahap selanjutnya setelah perencanaan selesai adalah pelaksanaan serangkaian 

kegiatan yang sebelumnya dipersiapkan oleh peneliti dan guru mitra. 

5. Selama tindakan berlangsung, peneliti dan guru mitra melakukan pengamatan 

(observe). Kegiatan mengamati, mendokumentasikan (mencatat dan merekam) 

dilakukan terhadap siswa, guru, proses belajar mengajar di kelas, dan hasil 

dalam penerapan metode tanya jawab untuk meningkatkan keterampilan 

bertanya siswa di kelas XI IPS 2 SMAN 10 Bandung. Hasil pengamatan ini 

akan dijadikan bahan analisis dan dasar refleksi terhadap tindakan yang telah 

dilakukan, untuk menyusun rencana tindakan selanjutnya. 

6. Tahap terakhir refleksi, dimana peneliti dan mitranya melakukan evaluasi serta 

diskusi balikan. Tujuannya dilakukannya refleksi adalah untuk melihat hasil 

dari pelaksanaan tindakan dan mengetahui kekurangan dan kelebihan pada 

proses pelaksanaan tindakan (pembelajaran) agar lebih baik dari sebelumnya. 

Setelah itu merefleksikan hasil diskusi balikan, untuk perbaikan pelaksanaan 

siklus selanjutnya. 

Jumlah siklus pada penelitian ini tergantung pada tingkat ketercapaian 

hasil penerapan metode tanya jawab untuk meningkatkan keterampilan bertanya 

siswa. Penelitian ini diakhiri apabila sudah tidak ditemukan lagi permasalahan-

permasalahan dalam pelaksanaan penerapan metode tanya jawab di kelas XI IPS 2 

SMA Negeri 10 Bandung, atau hingga data berada pada titik stabil (jenuh) dan 

dimungkinkan tidak akan mengalami peningkatan kembali. 

3.3 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas adalah “suatu proses penyelidikan ilmiah 
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dalam bentuk refleksi diri yang melibatkan guru dalam situasi pendidikan tertentu 

dengan tujuan memperbaiki pemahaman dan keadilan tentang situasi atau praktik 

pendidikan, memahami tentang praktik yang dilakukan, dan situasi-situasi dimana 

praktik itu dilaksanakan” (Arifin, 2011: 98). 

Senada dengan pendapat diatas, Sanjaya (2009: 26) menjelaskan 

“penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam 

situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut”. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Iskandar (2009: 21), “penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara rasional, 

sistematis dan empiris reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik dan tim peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai 

penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-

mengajar, untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran yang 

dilakukan”. 

Sedangkan Suyanto (Muslich, 2009: 9), mengemukakan bahwa “PTK 

adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas secara profesional”. 

Dapat dipahami dari pendapat-pendapat di atas, PTK merupakan 

serangkaian kegiatan (sebuah proses) yang dimulai dari penemuan masalah 

pembelajaran, pencarian solusi untuk memecahkan masalah, sampai refleksi 

terhadap tindakan yang telah dilakukan. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk 

mencapai sebuah tujuan yaitu, memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. Metode PTK yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

sesuai dengan karakteristik permasalahan kelas yang dihadapi peneliti. Karena 

sesuai dengan tujuan PTK, pada kelas yang diteliti terdapat masalah pada proses 

pembelajaran yaitu keterampilan bertanya siswa yang rendah. Digunakannya PTK 

ini adalah sebagai upaya untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas XI 
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IPS 2, dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang berupa 

keterampilan bertanya siswa. 

 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Metode Tanya Jawab 

Dari beberapa pengertian metode tanya jawab yang telah dipaparkan pada 

bab II, secara garis besar dapat dipahami bahwa metode tanya jawab ialah sebuah 

teknik atau cara penyajian bahan ajar ajar dalam proses pembelajaran melalui 

interaksi dua arah agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi tertentu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa 

tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca, 

atau siswa yang bertanya kepada guru. Adapun langkah-langkah dari penerapan 

metode tanya jawab pada penelitian ini ialah: 

1. Guru melakukan apersepsi, kemudian guru menyampaikan materi. 

2. Setelah menyampaikan materi, guru membagikan kertas kepada setiap siswa. 

Didalam beberapa kertas tersebut terdapat simbol berupa angka berpasangan. 

3. Siswa yang mendapatkan kertas yang bersimbol berkewajiban untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan harus bersifat 

terbuka (tidak terbatas dengan jawaban ya atau tidak), serta berhubungan 

dengan materi yang sedang dibahas. 

4. Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan bahwa akan ada penghargaan bagi 

siswa yang dapat bertanya atau menjawab pertanyaan. 

5. Bagi siswa yang tidak mendapatkan kertas bersimbol bisa memberikan 

pendapat atau jawaban ketika siswa yang berkewajiban menjawab pertanyaan 

tidak dapat menjawabnya. 

6. Guru memberikan refleksi dan penguatan kembali terhadap materi yang telah 

diberikan, serta membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat 

proses pembelajaran. 

Peneliti menggunakan metode tanya jawab untuk meningkatkan 

keterampilan bertanya siswa karena sesuai dengan masalah dan karakteristik 
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siswa. Dalam proses pembelajaran saat observasi sudah ada interaksi tanya jawab 

namun siswa yang merespon pertanyaan guru hanya siswa yang duduk di barisan 

depan saja. Untuk memaksimalkan hal tersebut peneliti merubah langkah-langkah 

dalam proses penyampaian tanya jawab agar lebih menarik. 

3.4.2 Keterampilan Bertanya Siswa 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab 2, pada penelitian 

ini keterampilan bertanya yang diamati berlandaskan pada penggolongan jenis-

jenis pertanyaan berdasarkan Taksonomi Bloom. Indikator-indikator yang 

digunakan untuk melihat perkembangan keterampilan bertanya siswa mengacu 

pada deskripsi indikator yang dikemukakan oleh Mager (1962), Gronlund (1970), 

dan Bloom (1963) (Harsanto, 2007: 95-98). 

a. pertanyaan pengetahuan 

- menyebutkan 

- mengemukakan arti 

- mendeskrisikan sesuatu 

- menentukan lokasi 

b. pertanyaan pemahaman 

- menghubungkan 

- membedakan 

- memberi contoh 

- mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri 

c. pertanyaan penerapan 

- menghubungkan antara pengetahuan dan masalah yang sedang dihadapi 

- memecahkan masalah dan menggunakan pemecahannya 

d. pertanyaan analisis 

- merumuskan masalah 

- mengidentifikasi faktor penyebab/dampak 

- menarik kesimpulan berdasarkan bukti, kejadian, informasi yang ada 

e. pertanyaan sintesis 

- menemukan solusi atas masalah 
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- memprediksi 

f. pertanyaan evaluasi. 

- menyarankan perubahan 

- memberi penilaian 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, selain mengamati 

jenis-jenis pertanyaan yang dikemukakan oleh siswa, cara bertanya siswa juga 

diamati oleh peneliti melalui indikator yang mengacu pada pendapat Groisser 

(1964) yang dikutip oleh Lewis (2007: 2). Indikator-indikator tersebut antara lain: 

1. pertanyaan yang diajukan jelas, singkat, dan mudah dipahami. 

2. ketika mengungkapkan pertanyaan lancar (tidak terbata-bata). 

3. pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan materi yang diajarkan. 

4. memberikan selang waktu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Secara fungsional kegunaan instrumen penelitian adalah untuk 

memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah 

pengumpulan informasi lapangan (Sukardi, 2004: 75). Agar data yang didapatkan 

tepat dan akurat, instrumen penelitian harus memenuhi syarat pokok yaitu 

validitas dan reliabilitas. Maksud dari validitas ini ialah sebuah intrumen dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. “Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel 

jika selalu meberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama 

dalam waktu atau kesempatan yang berbeda” (Arifin, 2011: 248). 

Instrumen utama yang digunakan pada penlitian ini adalah manusia. 

“Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian kualitatif, yang memberikan 

peranan besar dan penting kepada penelitinya sebagai instrumen (human 

instrumen). Hal ini disebabkan manusia dapat menghadapi situasi yang berubah-

ubah dan tidak menentu yang terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas” 

(Sanjaya, 2009: 135). 

Pada penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama dibantu oleh alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data penelitian. Alat 
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pembantu pengumpulan data yang digunakan untuk membantu peneliti 

memperoleh data penelitian antara lain; 

1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

aktivitas guru dan siswa di kelas. Aktivitas mengajar guru diamati 

kesesuaiannya dengan perencanaan sebelumnya telah dilakukan. Sedangkan 

aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas bertanya siswa. Pedoman 

observasi ini berfungsi sebagai panduan saat melakukan pengamatan di kelas. 

Dengan menggunakan pedoman observasi ini pengamatan akan fokus dan 

terarah. 

2. Catatan lapangan 

Catatan lapangan dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang 

melakukan observasi (pengamatan). Wiriaatmadja (2012: 125) memiliki 

pandangan dengan menggunakan catatan lapangan, 

... berbagai aspek pembelajaran di kelas; suasana kelas, pengelolaan 

kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan 

siswa, ... dan kegiatan lain dari penelitian seperti aspek perencanaan, 

pelaksanaan, diskusi dan refleksi, semuanya dapat dibaca kembali dari 

catatan lapangan ini. 

Catatan lapangan memiliki gambaran yang utuh mengenai bagaimana 

pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Dengan demikian, akan terlihat 

kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.  

Dokumen-dokumen yang akan dipelajari dan dianalisis adalah 

dokumen-dokumen resmi seperti silabus, program tahunan, program bulanan, 

RPP, dan lain-lain. Peneliti menggunakan instrumen ini karena mudah didapat 

dan efisien. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 

observasi dan studi dokumentasi. Observasi adalah “kegiatan pengumpulan data 

melalui pengamatan atas gejala, fenomena dan fakta empiris yang terkait dengan 

masalah pelitian” (Musfiqon, 2012: 120). Teknik observasi digunakan karena 
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mampu merekam kondisi yang berlangsung selama proses pembelajaran siswa di 

kelas terutama dalam hal aktivitas belajar siswa. Pengumpulan data melalui 

observasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang proses belajar mengajar di 

kelas. Pengamatan tersebut meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa di kelas 

saat proses belajar mengajar berlangsung. “Observasi yang dilakukan oleh guru di 

kelas tidak cukup dengan hanya duduk dan melihat melainkan harus dilakukan 

secara sistematis, sesuai dengan langkah-langkah dan aspek-aspek tertentu, dan 

mempunyai tujuan yang jelas” (Arifin, 2011: 230). 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun  dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2005: 221). Studi dokumentasi 

dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang 

ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Dengan menggunakan teknik 

studi dokumentasi dapat dilihat kesesuaian antara rencana dengan 

pelaksanaannya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). 

Dari penjabaran di atas, secara singkat dapat dipahami pengolahan data 

adalah sebuah proses mengubah data menjadi informasi. Data yang terkumpul 

perlu dianalisis, diolah dan diinterpretasikan sehingga data tersebut memberikan 

informasi yang berarti. Data-data yang telah terkumpul pada saat pra penelitian 

maupun saat melaksanakan tindakan disederhanakan dan diorganisasi. Kualitas 

data diperiksa kembali kelengkapan, ketepatan dan konsistensinya. Untuk 

menyederhanakan sejumlah besar data yang terkandung dalam instrumen 
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penelitian (pedoman observasi dan materi dokumen-dokumen atau arsip) adalah 

dengan membuat kode. 

Kode dan koding adalah kegiatan member label dan mencari/meretrive data 

yang sangat efisien serta mempercepat dan memberdayakan analisis data 

(Wiriaatmadja, 2012: 142). Data yang diperoleh diberikan kode-kode tertentu 

menurut sumber dan jenisnya. Data kemudian diinterpretasi oleh peneliti sehingga 

data menjadi bermakna. 

Margono (2004: 191) mengemukakan bahwa terdapat prosedur yang sering 

dilakukan dalam analisis data, yaitu: 

a. Penyusunan data 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan data: 

1. Hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan 

2. Hanya memasukkan data yang bersifat objektif 

3. Hanya memasukkan data yang autentik 

4. Perlu dibedakan data informasi dengan kesan pribadi responden 

b. Pengolahan data 

Kegiatan pengolahan data: 

1. Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban ke 

dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas.  

2. Koding, yaitu mengklasifikasi data dengan kode-kode tertentu. 

3. Tabulasi, penyajian data yang menjurus kepada analisis kuantitatif, biasanya 

menggunakan tabel. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti akan mengolah data tersebut 

untuk kemudian menarik sebuah kesimpulan menjawab problematik atau tujuan 

penelitian yang diajukan. 

Hopkins dalam Wiriaatmadja (2012: 168) mengemukakan bahwa untuk 

menguji derajat keterpercayaan atau derajat kebenaran penelitian ada beberapa 

bentuk validasi data, yaitu dengan melakukan member check, triangulasi, audit 

trail, dan expert opinion. Diantara keempat bentuk validasi data diatas peneliti 

memilih dua bentuk validasi yaitu, member check dan expert opinion. Member 



37 

 
Ulin Ni’mah, 2014 
Metode tanya jawab untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa dalam pembelajaran 
sejarah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

check adalah kegiatan memeriksa kembali kebenaran data dengan cara 

mengkonfirmasi kembali dengan sumber data (Wiriaatmadja, 2012: 250). Selain 

menggunakan member check, peneliti juga meminta nasihat kepada pakar yang 

professional. Bentuk validasi seperti ini disebut expert opinion. Dalam hal ini 

pakar yang dimaksud adalah pembimbing penelitian. 

 


