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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan 

dalam penelitian. Metode yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang 

ditemui di kelas VIII E SMP Negeri 7 Bandung. Adapun dasar dari pemilihan 

metode ini adalah untuk menjawab masalah yang ada, sehingga tujuan dari 

penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Selain itu, pemilihan metode yang tepat 

akan mambantu peneliti sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sehingga 

berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi tempat dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini adalah 

SMP Negeri 7  Bandung, dengan alamat Jl. Ambon No.23, Bandung-40115. 

SMP Negeri 7 Bandung ini didukung oleh beberapa tenaga Pendidik dan 

Kependidikan yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai sehingga 

tepat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2015/2016, yang juga bertepatan dengan 

Program Latihan Profesi (PLP) peneliti sendiri. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII E pada semester 

genap tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 40 orang siswa, terdiri atas 17 

siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Pemilihan subjek penelitian ini 

didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa kelas VIII E ini ditemukan 

permasalahan yaitu rendahnya keterampilan resolusi konflik siswa mengenai 

perilaku bullying yang ditandai dengan tindakan mengucilkan teman dan 

mencemooh teman sebayanya pada saat jam pembelajaran IPS berlangsung.  
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B. Metode Penelitian 

Menurut Zuriah (2007, hlm. 227), menjelaskan bahwa metode 

penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu, atau bisa disebut juga sebagai urutan langkah-

langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Dalam sebuah 

penelitian, penentuan metode yang dipergunakan dan langkah-langkah yang 

harus ditempuh, merupakan hal yang penting dan sentral. Jenis penelitian dan 

metode yang dipilih harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan objek 

studi, atau dengan kata lain objeklah yang menentukan metode, bukan 

sebaliknya. Maka dari itu, dengan meninjau permasalahan yang akan diteliti 

berkaitan dengan proses pembelajaran, peneliti memilih penelitian tindakan 

kelas (PTK) sebagai metode yang digunakan dalam penelitian. 

Menurut Hopkins (dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm.11), penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research) adalah penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang 

untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 

proses perbaikan dan perubahan. Mulyasa (2012, hlm. 88), juga menjelaskan 

bahwa PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif, 

melalui tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik 

pembelajaran di kelas secara profesional.  

Sedangkan menurut Wiriaatmadja (2014, hlm. 13) penelitian tindakan 

kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi 

praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. 

Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek 

pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

Dengan demikian, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

bersifat kolaboratif-partisipatif yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru 

yang bekerja sama dengan rekan sejawat atau mitra peneliti untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran di kelas, 

dan memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 



33 
 

Ratna Fuji Asih, 2016 
PENINGKATAN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK SISWA MENGENAI PERILAKU BULLYING 
MELALUIMETODE ROLE PLAYING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

C. Desain Penelitian 

Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu model siklus yang dikembangkan oleh Kemmis dan 

Taggart yang terbagi menjadi empat tahap yaitu planing (perencanaan), 

acting & observing (pelaksanaan dan pengamatan), serta reflekting (refleksi). 

Prosedur penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan yang digambarkan oleh beberapa siklus. Hal ini 

peneliti lakukan untuk mengkaji secara keseluruhan masalah yang dijadikan 

penelitian. Untuk lebih jelas, berikut ini merupakan gambaran model 

penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart, 

1988 (dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm. 66): 
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Langkah-langkah model spiral menurut Kemmis dan Taggart dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan tindakan (planing) 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. 

3. Pengamatan (observing) yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilaksanakan. 

4. Refleksi (reflecting) yaitu mengkaji, melihat dan mempertimbangkan 

hasil atau dampak dari tindakan. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru 

mitra. Proses pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bersiklus, artinya 

tidak dilakukan hanya sekali tetapi dilakukan hingga data yang diperoleh 

mencapai titik jenuh. Untuk lebih rinci maka prosedur penelitian ini akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan  

Perencanaan bukan hanya berisi tentang tujuan atau kompetensi yang 

harus dicapai, akan tetapi jugaharus lebih ditonjolkan perlakuan khususnya 

oleh guru dalam proses pembelajaran, hal ini berarti perencanaan yang 

disusun harus dijadikan pedoman seutuhnya dalam proses pembelajaran 

(Sanjaya, 2009, hlm. 78). 

Pada tahap ini peneliti melakukan diskusi dengan guru mitra 

mengenai perencanaan pelaksanaan tindakan, yaitu sebagai berikut. 

a. Menentukan jadwal penelitian. 

b. Menentukan kelas yang akan digunakan untuk peneliti tindakan. 

c. Melakukan observasi awal sebelum dilaksanakannya tindakan. 
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d. Menentukan materi yang sesuai, dengan kompetensi meningkatkan 

keterampilan resolusi konflik mengenai perilaku bullying  dalam 

pembelajaran IPS. 

e. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan 

digunakan saat pembelajaran dan tindakan. 

f. Membuat format penilaian dan lembar kerja siswa. 

g. Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan guru 

berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Tindakan adalah perlakuan yang 

dilaksanakan oleh guru sesuai fokus masalah, tindakan inilah yang menjadi 

inti dari PTK, sebagai upaya meningkatkan kinerja guru untuk menyelesaikan 

masalah (Sanjaya, 2009, hlm.79). 

Penerapan metode role playing sebagai wahana untuk meningkatkan 

keterampilan resolusi konflik siswa dengan pendekatan penelitian tindakan 

kelas ini, merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh peneliti dalam 

pembelajaran IPS. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

a. Menerapkan RPP yang telah dibuat pada saat perencanaan untuk 

melakukan tindakan. 

b. Menerapkan metode role playing dalam mata pelajaran IPS sesuai 

skenario yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok, untuk 

meningkatkan keterampilan resolusi konflik siswa. 

c. Melakukan penilaian terhadap hasil peningkatan keterampilan resolusi 

konflik siswa didalam pembelajaran IPS yang ditandai dengan 

berkurangnya perilaku bullying. 

 

3. Tahap Observasi 

Penerapan metode role playing bertujuan sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan resolusi konflik siswa, salah satunya konflik 

mengenai perilaku bullying siswa didalam kelas pada pembelajaran IPS. 
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Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui upaya pengamatan yang diteliti 

dengan cermat. Observasi dilakukan oleh observer dan teman sejawat. Dalam 

penelitian tindakan, yang menjadi fokus observasi yaitu kinerja guru dalam 

mengajar dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dikelas. 

Adapun dalam pelaksanaan observasi atau pengamatan dilakukan 

bersamaan dengan dilaksanakannya tindakan (proses pembelajaran). Pada 

kegiatan observasi ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berkut. 

a. Menggunakan instrumen penelitian yang telah dibuat sebagai alat 

observasi, untuk melihat, merekam dan mencatat aktivitas siswa 

ketika diterapkannya metode role playing dalam pembelajaran IPS. 

b. Mengamati kemampuan guru dalam menerapkan metode role playing 

dalam pembelajaran IPS. 

c. Mengamati keterampilan resolusi konflik siswa dalam mengatasi 

bullying dengan diterapkannya metode role playing didalam 

pembelajaran IPS. 

Melalui pengumpulan informasi, observer dapat mencatat berbagai 

kelemahan dan kekuatan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tindakan. 

Kemudian hasil observasi tersebut akan menjadi bahan kajian untuk 

mengukur keberhasilan suatu tindakan serta hasil observasi tersebut dapat 

dijadikan masukan ketika peneliti beserta guru melakukan refleksi untuk 

penyusunan rencana perbaikan untuk siklus berikutnya. 

 

4. Refleksi 

Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 

dilaksanakan guru selama tindakan. Refleksi dilakukan dengan melakukan 

diskusi dengan observer yang biasanya dilakukan oleh teman sejawat atau 

guru mitra. Dari hasil refleksi, guru dapat mencatat berbagai kekurangan yang 

perlu diperbaiki, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana 

ulang (Sanjaya, 2009, hlm. 80). 
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Refleksi dilakukan setelah melakukan tindakan atas semua kegiatan 

yang telah berlangsung dalam siklus pertama untuk kemudian merencanakan 

tahap perbaikan dan penyempurnaan pada siklus selajutnya. Dalam tahap ini 

peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut. 

a. Kegiatan diskusi balikan dengan guru mitra dan teman sejawat 

berdasarkan hasil pengamatan berkaitan dengan penerapan metode role 

playing untuk meningkatkan ketempilan resolusi konflik siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan guru mitra 

dan teman sejawat, untuk diperbaiki di siklus selanjutnya. 

c.  Mendiskusikan hasil observasi kepada dosen pembimbing. 

 

E. Definisi Istilah 

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka akan dijelaskan 

beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan mengenai maksud dan 

tujuan dari penelitian. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Resolusi Konflik 

Resolusi konflik adalah manajemen konflik yang lebih memfokuskan 

proses penyelesaian masalah konflik tertentu yang lebih spesifik, misalnya 

konflik antar individu dan antar kelompok. Namun, ada juga pakar yang 

memberikan batasan secara lebih jelas tentang perbedaan manajemen dan 

resolusi konflik. Menurut Fisher et al (dalam Maftuh, 2008, hlm. 47) 

menjelasknan bahwa pengelolaan konflik (manajemen konflik) bertujuan 

untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan 

perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan resolusi 

konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan 

baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. 
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2. Bullying 

Bullying adalah suatu perlakuan secara sadar untuk menyakiti orang 

lain dan membuat korban pada kondisi yang tertekan, dan tidak berdaya, 

dimana bullying ini dilakukan oleh perorangan atau kelompok.Bullying 

biasanya dilakukan kepada orang yang lemah. Jadi bullying ini bisa berupa 

tindakan secara langsung maupun secara tidak langsung. 

 

3. Role Playing 

Menurut Komalasari (2013, hlm. 80) menyatakan bahwa Role Playing 

adalah suatu model peguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan 

imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan 

dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Role 

Playing  sebagai model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa  untuk 

menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan memecahkan dilema 

dengan bantuan kelompok. Melalui metode ini peserta didik diajak untuk 

belajar memecahkan masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapinya 

dengan bantuan kelompok sosial yang beranggotakan teman-teman sekelas.  

 

4. Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dengan jangka waktu 

yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi bukan 

disebabkan oleh adanya kematangan atau perubahan sementara karena suatu 

hal tertentu (Komalasari, 2011, hlm. 11). 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian tindakan kelas yang memiliki  

peranan penting yaitu peneliti (human instrument), karena manusialah yang 

dapat menghadapi situasi yang berubah-ubah dan tidak menentu, seperti 

halnya banyak yang terjadi di kelas atau di ruang kuliah (Wiriaatmadja, 2014, 

hlm. 96). Namun, dalam penelitian ini bisa menggunakan instrumen lain 
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sebagai pendukung peneliti dalam memperoleh data. Adapun instrumen lain 

yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu sebagai berikut. 

 

1. Lembar Observasi 

Seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya (2011, hlm. 92) bahwa agar 

observasi dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan alat atau instrumen 

observasi. Instrumen observasi pada PTK merupakan pedoman bagi observer 

untuk mengamati hal-hal yang akan diamati. Instrumen observasi yang dapat 

digunakan yaitu check list, anecdotal record, dan rating scale.  

Untuk instrumen observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah check list atau daftar cek yaitu pedoman observasi yang berisikan 

daftar dari semua aspek yang akan diobservasi, sehingga observer tinggal 

memberi tanda ada atau tidak adanya dengan tanda cek (√) tentang aspek 

yang diobservasi (Sanjaya, 2011, hlm.93). 

Terkait dengan penelitian ini, maka data yang peneliti peroleh berasal 

dari perilaku siswa di dalam maupun diluar kelas yang dicatat dalam lember 

observasi berupa check list. Aspek dalam lembar observasi yang peneliti 

terapkan adalah segala indikator perilaku tentang keterampilan resolusi 

konflik siswa mengenai perilaku bullying baik secara langsung, maupun tidak 

langsung yang diamati pada setiap individu siswa yang ada di kelas VIII E. 

Berikut bentuk instrumen yang digunakan peneliti selama proses penelitian 

berlangsung. 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Resolusi Konflik 

Kelas  : ...................... 

Hari/Tanggal : ...................... 

Siklus ke- : ...................... 

No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Keterampilan Resolusi Konflik Siswa 

mengenai perilaku Bullying 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 AR           

2 AHN           

3 AANM           
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4 AMU           

5 AMF           

6 AAIP           

7 AD           

8 CS           

9 DHH           

10 DRM           

11 DMP           

12 DFMP           

13 ERK           

14 FRA           

15 FSH           

16 FM           

17 FMF           

18 FMGZ           

19 FK           

20 FS           

21 GN           

22 IS           

23 KDUJ           

24 KN           

25 LAA           

26 MRD           

27 MFA           

28 MRR           

29 NRR           

30 NMFM           

31 RFM           

32 RRP           

33 RDN           

34 SAD           

35 VNM           

36 YVM           

37 YAR           

38 ZWM           

39 ZAA           

40 AAN           
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Keterangan: 

a. Memberi applause terhadap penampilan orang lain 

b. Memperhatikan teman yang sedang tampil 

c. Tidak memilah-milih teman saat berkelompok 

d. Memanggil nama teman dengan benar 

e. Tidak mengejek teman 

 

(1) Terlihat melakukan resolusi konflik 

(2) Tidak terlihat melakukan resolusi konflik 

 

2. Catatan Wawancara 

Proses ini termasuk kedalam data komunikasi nyata dari guru sebagai 

nara sumbernya. Proses wawancara ini dilakukan langsung kepada 

narasumber peneliti diluar jam pelajaran sekolah. 

 

3. Lembar Pedoman Observasi  

Pedoman observasi merupakan perangkat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aktivitas guru dan siswa baik pada saat 

penelitian maupun selama pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan metode role playing untuk meningkatkan keterampilan 

resolusi konflik siswa. Berikut ini format pedoman observasi yang 

digunakan oleh peneliti. 

Tabel 3.2 

FORMAT PEDOMAN OBSERVASI ROLE PLAYING 

Kelas/kelompok : 

Hari/Tanggal : 

Siklus ke-  : 

No Aspek yang diamati 

Kriteria 

Penilaian Skor 

B C K 

1 Kerja sama kelompok: 

a. Kekompakan, partisipasi, dan 

toleransi 
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b. Siswa membagi peran secara adil     

c. Siswa bekerjasama ketika mendalami 

skenario 
    

d. Siswa memberikan penampilan yang 

maksimal agar tidak mengecewakan 

kelompok 
    

2 Kesesuaian penampilan dengan skenario: 

a. Siswa menggambarkan situasi yang 

terjadi di dalam peran yang 

dimaninkan 

    

b. Siswa melakukan improvisasi pada 

peran yang dimainkan     

3 Intonasi pengucapan naskah: 

a. Ucapan dialog siswa terdengar jelas 

oleh penonton 

    

4 Antusias siswa terhadap penampilan: 

a. Siswa bermain peran dengan penuh 

percaya diri 

    

Jumlah Skor   

Nilai keseluruhan  

Presentase  

 

Keterangan :       

Interval Skor Interval Nilai Predikat 

17-24 66,6%-100% Baik 

9-16 33%-66,6% Cukup 

0-8 0-33% Kurang 

 

B = Baik  C = Cukup  K= Kurang 

 

Tabel 3.3 

RUBRIK PENILAIAN ROLE PLAYING 

No. 
Aspek yang 

di nilai 
Kriteria 

Skor 

3 2 1 

1 Kerja sama 

kelompok 

(Resolusi 

konflik) 

Kekompaka

n, 

partisipasi, 

dan 

toleransi 

Sangat 

kompak, 

partisipasi 

tinggi, 

saling 

menghargai 

 

  

Cukup 

kompak, 

cukup 

berpartisipa

si dan 

cukup 

saling 

menghargai 

 

Tidak 

kompak, ada 

yang 

mendominan, 

dan kurang 

berpartisipasi 
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  Siswa 

membagi 

peran secara 

adil 

Siswa 

mampu 

membagi 

peran secara 

adil 

Siswa 

kurang 

membagi 

peran secara 

adil 

Siswa tidak 

membagi 

peran secara 

adil 

  Siswa 

bekerjasam

a ketika 

mendalami 

skenario 

Siswa 

mampu 

bekerjasama 

ketika 

mendalami 

skenario 

Siswa 

cukup 

bekerjasama 

ketika 

mendalami 

skenario 

 

Siswa tidak 

bekerjasama 

ketika 

mendalami 

skenario 

  Siswa 

memberika

n 

penampilan 

yang 

maksimal 

agar tidak 

mengecewa

kan 

kelompok 

 

Siswa 

mampu 

memberikan 

penampilan 

yang 

maksimal  

Siswa 

cukup 

memberikan 

penampilan 

yang 

maksimal  

Siswa tidak 

memberikan 

penampilan 

yang 

maksimal  

2 Kesesuaian 

penampilan 

dengan 

skenario 

 

Siswa 

menggamba

rkan situasi 

yang terjadi 

di dalam 

peran yang 

dimaninkan 

Siswa 

mampu 

menggamba

rkan situasi 

yang terjadi 

di dalam 

peran yang 

dimaninkan 

Siswa 

kurang 

mampu 

menggamba

rkan situasi 

yang terjadi 

di dalam 

peran yang 

dimaninkan 

 

Siswa tidak 

mampu 

menggambar

kan situasi 

yang terjadi 

di dalam 

peran yang 

dimaninkan 

  Siswa 

melakukan 

improvisasi 

pada peran 

yang 

dimainkan 

Siswa 

mampu 

melakukan 

improvisasi 

pada peran 

yang 

dimainkan 

Siswa 

terkadang  

melakukan 

improvisasi 

pada peran 

yang 

dimainkan 

Siswa tidak 

mampu 

melakukan 

improvisasi 

pada peran 

yang 

dimainkan 

 

3 Intonasi 

pengucapan 

naskah 

 

 

 

 

Ucapan 

dialog 

siswa 

terdengar 

jelas oleh 

penonton 

Ucapan 

dialog siswa 

selalu 

terdengar 

jelas oleh 

penonton 

Ucapan 

dialog siswa 

terkadang 

terdengar 

jelas oleh 

penonton 

Ucapan 

dialog siswa 

tidak 

terdengar 

jelas oleh 

penonton 
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4 Antusias 

siswa 

terhadap 

penampilan 

Siswa 

bermain 

peran 

dengan 

penuh 

percaya diri 

Siswa 

mampu 

bermain 

peran 

dengan 

penuh 

percaya diri 

Siswa 

terkadang 

bermain 

peran 

dengan 

penuh 

percaya diri 

 

Siswa tidak 

bermain 

peran dengan 

penuh 

percaya diri 

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara merekam segala bentuk aktivitas siswa baik berupa gambar maupun 

video. Peneliti menggunakan teknik ini karena dirasa cukup akurat dalam 

proses pengambilan data, dan bersifat akurat karena adanya bukti otentik 

yaitu gambar ataupun video yang diambil oleh observer. 

 

5. Angket 

Penggunaan angket sebagai alat dalam penelitian ini, dimaksudkan 

untuk melihat dan mengetahui kepuasan siswa selama pembelajaran IPS 

berlangsung dengan menggunakan metode role playing, serta mengetahui 

terjadinya peningkatan atau tidak terhadap keterampilan resolusi konflik 

siswa tersebut. Angket diberikan kepada siswa siswa setiap akhir 

pembelajaran di setiap siklusnya. Angket ini juga berisikan pertanyaan-

pertanyaan dengan kriteria penilaian yaitu sangat setuju, setuju, kurang 

setuju, dan tidak setuju. Berikut ini adalah angket yang digunakan oleh 

peneliti di setiap siklusnya. 

 

Tabel 3.4 

PENINGKATAN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK SISWA 

MENGENAI PERILAKU BULLYING DALAM PEMBELAJARAN IPS 

 

ANGKET SISWA 

Nama  : ...................    Kelas  : .................... 

Hari/Tanggal : .....................    Siklus ke- : .................... 

Tuliskan pendapatmu terhadap setiap pernyataan (pertanyaan) dengan cara 

memberikan tanda cheklist ( √ ) huruf-huruf pada lembar jawaban sebagai berikut: 
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Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS). 

No. Pertanyaan 
Hasil Jawaban 

SS S KS TS 

1. Saya sangat menyukai mata pelajaran IPS     

2. Saya sangat bersemangat mengikuti 

pembelajaran IPS 

    

3. Saya Mempersiapkan materi terlebih dahulu 

dengan belajar dirumah sebelum mengikuti 

pembelajaran IPS 

    

4. Saya selalu ingin tahu materi apa yang akan 

disampaikan guru 

    

5. Saya selalu memperhatikan ketika guru 

menyampaikan materi pelajaran. 

    

6. Saya memahami permasalahan perilaku bullying     

7. Dengan metode role playing membuat saya tidak 

memilih-milih teman saat berkelompok 

    

8. Dengan metode role playing membuat saya 

selalu mendengarkan pendapat orang lain 

    

9. Dengan metode role playing membuat saya 

selalu merespon pendapat orang lain dengan cara 

yang sopan 

    

10. Dengan metode role playing membuat saya 

dapat bekerjasama dalam kelompok dengan baik 

    

11. Dengan metode role playing membuat saya 

bertanggung jawab untuk memberikan 

penampilan yang maksimal agar tidak 

mengecewakan kelompok 

    

12. Dengan metode role playing membuat saya 

berani mengambil keputusan dengan berbagai 

pertimbangan 

    

13. Dengan metode role playing membuat saya 

selalu besar hati dalam menerima keputusan 

apapun 

    

14.  Dengan metode role playing membuat saya 

selalu bermusyawarah dalam mengambil 

keputusan 

    

15. Dengan metode role playing membuat saya 

belajar untuk memberikan ide yang positif  

    

16. Dengan metode role playing membuat saya tidak 

mudah tersinggung 

    

17. Dengan metode role playing membuat saya 

bertoleransi terhadap perbedaan 

    

18. Saya sangat senang belajar dalam kelompok     

19. Dengan metode role playing melatih saya untuk 

bekerja sama dan kompak dalam belajar 

    

20. Dengan metode role playing melatih saya untuk     
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membagi tugas dan peran secara adil 

21. Dengan metode role playing membuat saya 

bersemangat dalam pembelajaran 

    

22. Dengan metode role playing membuat saya lebih 

dekat dengan teman kelompok maupun yang 

lainnya 

    

23. Saya tidak pernah mengucilkan teman saat 

berkelompok 

    

24. Saya selalu menegur teman saya dengan cara 

yang sopan 

    

25. Saya tidak pernah mengolok-olok teman yang 

tidak disukai 

    

26. Saya selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan guru ataupun teman 

sebaya 

    

27. Saya tidak pernah ikut-ikutan menjahili teman 

yang tidak disukai 

    

28. Saya tidak pernah memandang rendah teman 

sebaya 

    

29. Saya selalu memberikan komentar positif kepada 

penampilan teman dikelas 

    

30. Saya selalu mengaku salah atas perilaku bullying 

yang saya lakukan 

    

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang diambil oleh 

peneliti dalam melaksanakan PTK. Adapunteknikpengumpulan data yang 

penelitigunakandalampenelitiantindakan kelas iniadalah sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasimerupakanteknikpengumpulan data 

dimanapenelitimelakukanpengamatansecaralangsungterhadapobjek yang 

diteliti.Selain itu, menurut Sanjaya (2011, hlm. 86) menyatakan bahwa 

observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung setiap kejadian 

yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-

hal yang akan diamati atau diteliti. 

Berdasarkan  waktu pelaksanaan observasi, observasi terdiri dari dua 

jenis yaitu observasi sistematis dan observasi insidental. Observasi sistematis 

pelaksanaannya dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan penulis baik 

dari segi aspek yang diamati, waktu observasi, maupun alat yang digunakan. 
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Sedangkan observasi insidental dilakukan kapan saja tanpa perencanaan yang 

sistematis (Sanjaya, 2011, hlm.91). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi yang telah direncanakan secara sistematis. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dijadikan sebagai alat 

pemantau atau pendeskripsi suatu keadaan yang terjadi sebenarnya di dalam 

kelas yang terkait dengan penelitian. Tujuannya yaitu agar peneliti 

mengetahui secara langsung proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode role playing dalam meningkatkan keterampilan resolusi konflik 

siswa.Dengandemikian, dapatdikatakanbahwamelaluiobservasipenelitidapat 

memperoleh data secara langsung dan akurat sehingga tidak diragukan 

kebenarannya. 

 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik 

wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara guna menunjang 

objektivitas data dan informasi yang diperoleh. Selain observasi, wawancara 

merupakan instrumen penelitian yang sering digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam PTK. Seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya (2011, hlm. 96) 

bahwa wawancara atau interviu dapat diartikan sebagai teknik 

mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap 

muka maupun melalui saluran media tertentu.  

 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

manumental dari seseorang (Sugiyono, 2013, hlm. 329). Studi dokumen ini 

merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam sebuah 

penelitian kualitatif. Studi dokumentasi ini digunakan untuk mempelajari 

dokumen mengenai apa saja yang ada dalam kegiatan pembelajaran IPS. 

Dokumentasiini 

dapatdimaksimalkanolehpenelitisebagaialatbuktipenelitiandan untuk 

memperkuat hasil yang dilakukanpenelitidilapangan.Studidokumentasi yang 
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diambiloleh penelitiyaituberupa rekaman segala bentuk aktifitas siswa baik 

berupa gambar maupun video. Peneliti menggunakan teknik ini karena dirasa 

cukup akurat dalam proses pengambilan data karena dokumentasi ini 

merupakan bukti yang otentik yaitu berupa gambar. 

 

d. Angket 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 199) “angket atau kuisioner 

merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab”. 

Angket digunakan oleh peneliti, bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana metode yang diterapkan berhasil secara langsung dari pendapat para 

siswa. angket juga ditujukan untuk melihat perkembangan perhitungan sikap 

siswa yang dilihat dari opsi atau jawaban dalam angket yang dipilih oleh 

siswa. angket yang digunakan di tiap tindakan adalah angket yaang sama. Hal 

tersebut ditujukan untuk menghasilkan data yang dapat dilakukan 

perbandingan dan perkembangannya. 

Setelah peneliti memperoleh data dari penelitian yang telah 

dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Karena data awal 

yang peneliti dapatkan itu masih bersifat abstrak. Maka dari itu, pengolahan 

data berguna untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami 

hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Berikut ini teknik pengolahan data dan analisis data yang telah 

dilakukan oleh peneliti. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013, hlm.337), 

memberikan tiga langkah utama dalam menganalisis data kualitatif yaitu 

sebagai berikut.  
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan poses analisis data yang telah didapatkan 

dari lapangan dan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih agar terfokus pada 

aspek-aspek yang ingin dicapai. Mereduksi data bertujuan untuk 

mempermudah peneliti untuk memahami data yang telah terkumpul. 

 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, dan grafik untuk 

melihat gambaran data yang telah diperoleh secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu, dan kemudian dilakukan klasifikasi. Penyajian data yang 

dilakukan secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan 

mempermudah untuk memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, penyajian data dibuat dalam bentuk uraian atau laporan 

yang sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

 

c. Penyimpulan Data (Verifikasi) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna dan penjelasan dari 

berbagai data yang telah terkumpul dengan mencari hal-hal yang penting, 

agar kesimpulan tersebut tepat makna divarigikasi selama penelitian 

berlangsung. 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

a. Analisis Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai peningkatan 

keterampilan resolusi konflik mengenai bullying melalui metode 

pembelajaran role playing dalam pembelajaran IPS. Penilaian angket adalah 

dengan menggunakkan penilaian skala sikap yaitu dari kriteria penskoran 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS), 

kemudian hasil data kualitatif diubah ke dalam skala kuantitatif. 

Menurut Sudjana (2001, hlm. 19) untuk mengukur data angket 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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P = F × 100% 

         N 

Keterangan: 

P = Jumlah presentase yang dicari 

F = Jumlah frekuensi jawaban untuk tiap alternatif jawaban 

N = Jumlah sampel penelitian 

Setelah menjadi presentase dalam sebuah tabel kemudian peneliti 

mendeskripsikan dalam bentuk deskripsi. Hal ini dilakukan agar mudah 

dipahami dan untuk menelaah serta membaningkan dari hasil observasi, dan 

catatan lapangan. 

Pengolahan data kuantitatif adalah segala bentuk angka. Melalui 

pengolahan data kuantitatif ini, peneliti dapat melihat seberapa besar 

peningkatan resolusi konflik siswa yang ditunjukkan dengan pengurangan 

perilaku bullying dari siklus pertama ke siklus berikutnya. Dalam 

menganalisis data kuantitatif, maka data yang telah di dapatkan oleh peneliti 

dirubah menjadi skor yang kemudian diolah kembali menjadi skor presentase. 

Adapun rumus presentase menurut Komalasari (2010, hlm. 156) yang peneliti 

terapkan adalah sebagai berikut. 

 

Skor Presentase =   Jumlah skor total subjek      × 100 

       Jumlah skor total maksimum 

Berikut rumus untuk mencari rata-rata presentase: 

Rata-rata presentase = Jumlah skor presentase       

              Jumlah tital presentase 

 

I. Validasi Data 

Validasi data dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Hopkins 

1993 (dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm.168) yang mengemukakan bahwa 

untuk mengetahui validasi sebuah data dapat menggunakan beberapa bentuk 

validasi sebagai berikut. 
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1. Member check, yaitu mengecek valid atau tidaknya suatu data dengan 

cara mengamati objek penelitian secara langsung dilapangan. 

2. Audit Trial, yaitu mengecek kebenaran hasil penelitian sementara 

beserta prosedur dan metode pengumpulan data dengan cara 

mengkonfirmasikan pada bukti-bukti temuan yang telah diperiksa dan 

dicek kesahihannya pada sumber data. 

3. Expert Opinion, yaitu mengkonsultasikan hasil peneliti dengan pakar 

di bidangnya. Dalam hal ini, peneliti mengkonfirmasikannya bersama 

dosen pembimbing yaitu Dr. Nana Supriatna, M.Ed dan Dra. Neiny 

Ratmaningsih, M.Pd yang selalu memberikan masukan serta saran 

kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

 


