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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian guruan, dikenal ada dua paradigma yang sering digunakan yaitu 

kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian dilakukan sebagai langkah awal dalam 

menyusun rencana penelitian agar dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai 

tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam rencana penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan 

bahwa posisi PTK tergolong kedalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti 

beranggapan bahwa metode PTK membutuhkan pendekatan penelitian yang sangat 

deskriptif dan detail. Dimana setiap siklus yang dilakukan dalam penelitian harus 

dideskripsikan serinci mungkin. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan 

penelitian yang tepat dalam metode penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Creswell 

(1998 hlm. 15 dalam Wiriaatmadja, 2012 hlm. 8) bahwa penelitian kualitatif adalah 

sebuah proses inkuiri yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan 

tradisi metodologi yang berbeda. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik (naturalistic research), karena penelitian dilakukan dalam kondisi 

yang alamiah (natural setting). Disebut juga penelitian etnografi, karena pada awalnya 

metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Selain itu 

disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat 

kualitatif. 
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Berdasarkan pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya penelitian 

kualitatif merupakan penelitian dilakukan pada objek yang alamiah.Maksudnya, objek 

yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Peneliti menggunakan data 

kuantitatif yang sifatnya hanya pengukuran sederhana. Hal ini dilakukan karena beberapa 

alat evaluasi menggunakan tes yang hasil evaluasinya berupa angka. 

2. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Ningrum (2009 hlm. 5), Penelitian Tindakan Kelas memiliki karakteristik, 

sifat, atau ciri-ciri tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan penelitian formal 

(konvensional). Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa secara umum PTK 

termasuk ke dalam penelitian kualitatif-praktis. Hal ini dikarenakan oleh dampak dari 

tindakan yang dilaksanakan PTK dapat segera Nampak dan diketahui serta dirasakan 

langsung oleh sasaran tindakan, yakni kelas (proses pembelajaran, siswa, guru, dan hasil 

belajar siswa). 

Diketahui bahwa penelitian kualitatif tidak mentabukan sajian angka atau data, 

melainkan menggunakannya sebagai bagian integral dari kegiatan penelitian sesuai 

dengan tujuannya. Dengan demikian, maka dalam PTK pun data dan informasi sangat 

penting untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan penelitian (indikator keberhasilan 

PTK). 

3. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Lewis (Elliot, 1991 hlm 69 dalam Wiriaatmadja, 2012 hlm. 100) langkah-

langkah kegiatan penelitian itu akan meliputi: 

a. Mengidentifikasi gagasan/permasalahan umum. 

b. Melakukan pengecekan di lapangan (reconnaissance). 

c. Membuat perencanaan umum. 
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d. Mengembangkan langkah tindakan pertama. 

e. Mengimplementasikan tindakan pertama. 

f. Mengevaluasi, dan 

g. Merevisi secara umum.  

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan 

tujuan tertentu. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu memiliki kegunaan serta tujuan 

tertentu.Sugiyono (2009 hlm. 6) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 

Pada awalnya penelitian tindakan menjadi salah satu model penelitian yang dilakukan 

pada bidang pekerjaan tertentu dimana peneliti melakukan pekerjaannya, baik di bidang 

guruan, kesehatan maupun pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu contoh 

pekerjaan utama dalam bidang guruan adalah mengajar di kelas, menangani bimbingan 

dan konseling, dan mengelola sekolah. Dengan demikian, yang menjadi subyek 

penelitian adalah situasi di kelas, individu siswa atau di sekolah. Para guru atau kepala 

sekolah dapat melakukan kegiatan penelitiannya tanpa harus pergi ke tempat lain seperti 

para peneliti konvensional pada umumnya. 

Secara lebih luas penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi 

pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada 

sekelompok subyek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat 

tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan 

tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih 

baik. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan 

Kelas atau PTK (Classroom Action Research. Pada dasarnnya tujuan dari PTK menurut 

Kemmis, 1988 (dalam Sanjaya, 2012, hlm, 24) adalah suatu bentuk penelitian reflektif 

dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan 

penalaran praktik sosial. 

Menurut Elliot, 1982 dalam Sanjaya (2011: 44) mengemukakan bahwa penelitian 

tindakan sebagai kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan 

kualitas tindakan melalui proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

mempelajarai pengaruh yang ditimbulkanya. 

Menurut Burn dalam Sanjaya, (2011 : 44) pengertian penelitian tindakan kelas, yakni 

menyatakan bahwa :  

a. Penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta pada pemecahan 

masalah dalam situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas 

tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan 

kerjasama para peneliti, praktisi dan orang awam’. 

b. Pelaksanaan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) memiliki beberapa 

model.Model penelitian digunakan sebagai bahan visualisasi dan dasar untuk 

melakukan tindakan dalam PTK. Model penelitian tersebut antara lain, yakni 

model penelitian oleh Lewin yang ditafsirkan oleh Kemmis, revisi model 

Lewin menurut Elliott, model Kemmis dan Taggart (1988), model Ebbutt, dan 

model MacKernan (dalam Wiriaatmadja, 2012).   

Model penelitian tindakan kelas yang dipilih oleh peneliti sebagai model desain PTK 

adalah model Kemmis dan Taggart. Model Kemmis dan Taggart (dalam Wiriaatmadja) 

terdiri dari empat tahapan pelaksanaan yang digambarkan seperti berikut;  
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Bagan 3.2 

Model Kemmis dan Taggart (Hopkins, 1993, hlm. 48 dalam Wiriaatmadja) 

 

Berikut adalah pemaparan secara lengkap mengenai tahapan-tahapan penelitian 

tindakan kelas model Kemmis dan Taggart. 

C. Desain dan Prosedur Penelitian 

1. Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh seorang 

peneliti, dimana desain tersebut akan menjadi kerangka kerja dari peneliti ketika 

dilapangan, pada penelitian ini, peneliti mengadaptasi model siklus Ebbutt (dalam 
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Wiriaatmadja 2012, hlm, 68) model I ni menunjukan alur kegiatan penelitian yang 

dimulai dengan pemikiran awal yang dilanjutkan dengan recoinnaissance. Menurutnya 

recoinnaissance mencakup kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, 

megakses segala kemungkinan, dan kendala atau dengan singkat mencakup keseluruhan 

analisis. Cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan ialah dengan 

memikirkannya sebagai suatu seri dari siklus yang berturut-turut, dengan setiap siklus 

mecakup kemungkinan masukan balikinformasi di dalam dan diantara siklus. 

Pelaksanaan siklus berdasarkan desain Ebbutt terdapat lebih dari satu tindakan, karena 

peneliti menyadari untuk meningkatkan kerjasama siswa melalui penerapan metode 

pembelajaran bermain peran bukanlah hal yang mudah dan dapat ditempuh hanya dengan 

satu tindakan saja. Pada prakteknya untuk meningkatkan kerjasama siswa pada 

pembelajaran IPS guru membutuhkan waktu untuk menilai pada setiap prosesnya yang 

disesuaikan dengan pembelajaran melalui metode bermain peran, berikut salah satu 

gambar desain PTK menurut Ebbutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 
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Gambar Model Ebbutt (dalam Hopkins, 2011,hlm.95) 

 

D. Prosedur Penelitian  

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Oleh karena itu, peneliti membuat langkah-langkah yang sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah  

Ide pemikiran yang merupakan yang diajukan peneliti adaah penerapan metode 

bermain peran untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Permasalahan yang 

ditemukan di kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung siswa kurang 

memiliki rasa kepedulian antar sesama teman, peserta pada umumnya memiliki jiwa 

individualis kurang terlatihnya kerjasama antar siswa, guru kurang memberikan 

motivasi terhadap siswa untuk kerjasama kea rah yang lebih normativ, penerapan 

metode bermain peran jarang dilakukan oleh guru, guru hanya menggunakan metode 

ceramah variasi tanya jawab, diperlukan perbaikan metode bermain peran untuk 

menumbuhkan sikap kerjasama antar siswa. 

2. Observasi Awal 

Dimulai dengan observasi awal yang peneliti lakukan yaitu pengamatan awal 

terhadap situasi pembelajaran di kelas, situasi sekolah secara umum, dan 

mendeskripsikan hasil pengamatan untuk memperoleh gambaran umum tentang 

permasalahan yang ada di sekolah. Observasi awal dilakukan di kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 6 Kota Bandung. 

 

 

3. Perencanaan 

Pada penelitian ini rencana tindakan bersifat fleksibel hal ini dimaksudkan agar 

penelitian lebih bersifat mudah dan menyesuaikan dengan apa yang telah 
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direncanakan. Dalam tahap ini peneliti melakukan observasi awal peneliti melakukan 

perencanaan dengan membuat rencana pembelajaran disertai dengan lembar observasi 

yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung ketika diterapkannya metode 

bermain peran, perencanaan tindakan tersebut adalah : 

a. Menetukan kelas yang akan dijadikan  sebagai tempat penelitian, 

b. Melakukan observasi pra penelitian,  

c. Meminta kesediaan guru mitra untuk beerjasama dalam penelitian  

d. Menyusun waktu penelitian,  

e. Menyusun rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

f. Merencanakan penilaian yang akan digunakan dalam penelitian sehingga 

dapat membantu peneliti untuk mengukur tingkat kerjasama antar siswa,  

g. Menyusun instrument yang akan digunakan dalam penelitian.   

4. Tahap Tindakan  

Perencanaan tindakan disusun berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan 

selama tahap pendahuluan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, 

diperlukan persiapan pelaksanaan penelitian pada setiap siklus. Yaitu : 

a. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan 

perencanaan tindakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan ini menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun pada 

perencanaan tindakan. Pelaksanaan  tindakan sejalan dengan proses belajar 

mengajar di kelas. 

b. Tahap Pengamatan  

Dalam penelitian ini pelaksanaan observasi dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan pembelajaran. Observasi dilakukan oleh observer, 
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dalam hal ini yaitu guru mitra yang ditempatkan di sekolah yang sama. 

Observasi dilakukan dalam upaya pengumpulan data. Data yang 

dikumpulkan adalah data deskriptif kuantitatif. 

c. Tahap refleksi 

Hasil analisis data digunakan sebagai bahan refleksi yaitu merupakan 

kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan tahap eksplanasi terhadap semua 

informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Tahap refleksi 

menghasilkan hal positif (kelebihan) dan hal negatif (kekurangan) tentang 

pemahaman metode pemecahan masalahmelalui media pembelajaran 

animasi tiga dimensi untuk meningkatkan daya pikir imajinatif siswa 

maupun keterlaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran ini. Hal 

positif (kelebihan) terus dilanjutkan pada siklus selanjutnya. Observer dan 

guru sekaligus peneliti mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ditemukan dan diterapkan pada siklus berikutnya. 

E. Klarifikasi Konsep  

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti memecahkannya menjadi dua 

variabel yaitu penerapan metode bermain peran (X) dan meningkatkan kerjasama antar 

siswa (Y). Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut batasan pengertian dari dua variabel 

tersebut secara operasional adalah: 

1. Metode Role Playing 

Menurut Wahab (2008: 109) role playing adalah berakting sesuai dengan peran yang 

telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan 

kembali susunan historis misalnya mengungkapkan kejadian yang akan datang. Role 

playing adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan dan 

sekaligus melibatkan unsur senang. Dalam role playing siswa dikondisikan pada situasi 
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tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, 

role playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktifitas dimana pembelajar 

menayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain 

saat menggunakan peran.  

2. Kerjasama 

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena 

pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia 

senantiasa membutuhkan orang lain. Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa 

Inggris “Cooperation” yang memiliki arti yang sama yakni kerjasama. Kerjasama 

merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

sama. kerjasama kemudian berkembang dengan munculnya pengertian-pengertian baru 

yang lebih kontemporer sesuai dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa lalu 

identik dalam usaha perdagangan, pada masa sekarang kerjasama menyentuh semua 

bidang. Baik ekonomi, sosial, maupun politik. Salah satu situs (References) menjabarkan 

kerjasama ke dalam beberapa dimensi pengertian, Pengertian Kerjasama Menurut para 

Ahli diantaranya: 

1. Suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama, 

2. Bantuan yang diberikan oleh orang lain maupun organisasi, kelompok, atau 

negara lain, 

3. Adanya keinginan untuk memiliki hubungan kerjasama antar kelompok 

Kerjasama bisa berupa pemberian bantuan maupun saling memberikan bantuan hal ini 

bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan. Selain dilakukan oleh perseorangan 

maupun kelompok tertentu, kerjasama juga dilakukan antar negara. Hal ini berkenaan 

dengan hubungan diplomatik untuk menjaga perdamaian dunia secara lebih global. 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-interaksi-sosial-asosiatif.html
http://www.duniapelajar.com/2014/07/29/pengertian-kerjasama-menurut-para-ahli
http://www.duniapelajar.com/2014/07/28/pengertian-kematangan-menurut-para-ahli/
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Menurut beberapa pandangan ilmu tertentu, kerjasama juga memiliki definisi yang 

beragam hal ini berkenaan dengan bidang tertentu. Dimana kerjasama menghasilkan 

pencapaian hasil pada segi bidang yang dituju, diantaranya: 

1. Berdasarkan ilmu ekonomi, kerjasama diartikan sebagai hubungan antar 

individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, serta pembelian 

untuk mendapatkan keuntungan bersama. 

2. Berdasarkan ilmu sosiologi, diartikan sebagai segala aktifitas yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait. 

3. Berdasarkan ilmu ekologi, diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling 

menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu. 

Selain diartikan dari sudut pandang berbagai ilmu, kerjasama juga memiliki 

beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan terbentuknya 

pola pemikiran yang matang akan prosedur suatu hubungan kerjasama, agar bisa saling 

menguntungkan. Sebab hubungan kerjasama sejatinya adalah mendapatkan keuntungan 

yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan tersebut. Sehingga 

apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka hal tersebut tentunya tidak sesuai 

dengan dasar pengertian kerjasama itu sendiri. 

F. Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data mempunyai peranan yang penting dalam suatu penelitian. Pada 

penelitian ini bertujuan untuk menemukan data-data, keterangan, atau informasi yang 

relevan. Untuk mendapatkan data seperti yang diatas, pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan 
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antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam 

penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu 

sosial. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai 

tujuan tertentu (Arifin, 2012 hlm. 153).  

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat 

pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Dilihat dari kerangka kerjanya, observasi dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu: 

a. Observasi berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer telah 

ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor-

faktor yang telah diatur kategorisasinya. Isi dan luas materi observasi 

telah ditetapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas. 

b. Observasi tak berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer 

tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan observer 

hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri (Arifin, 2012 hlm. 154). 

Observasi terstruktur menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini. Observasi terstruktur dipilih oleh peneliti karena peneliti beranggapan observasi 

terstruktur lebih mudah digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena lebih jelas 

dan terarah. 

1) Pedoman Observasi tentang Kerjasama  

Pedoman observasi kerjasama ini terdiri dari ebebrapa indikator yang 

dijadikan acuan oleh peneliti terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa 
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yang menunjukan tingkat kerjasama antar siswa. bebrapa indikator yang digunakan 

peneliti untuk melihat peningkatan kerjasama secara garis besarnya sebagai berikut : 

a) Dilihat dari sikap dalam bertindak siswa terhadap siswa lain untuk mencapai 

tujuan berama dalam kelompok hal yang diamati dilihat dari masing- masing 

individu mendapat keuntungan bersama dalam kelompoknya, dalam 

melakukan bermain peran sesuai dengan peran yang di embanya ketika 

dalam proses pembelajaran dengan metode bermain peran. 

b) Dilihat dari sikap saling membantu dalam kelomponya, hal yang diamati 

adalah sikap saling toleran dan sikap peduli terhadap sesama siswa pada saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran. 

c) Dilihat dari sikap memiliki hubungan kerjasama antar kelompok, aspek yag 

dilihat adalah kekompakan dan membangun kebersamaan dalam 

kelompoknya yang satu sama lain lebih mementingkan kelompok daripada 

individu. 

2) Lembar catatan lapangan  

Format catatan lapangan berisi tentang aspek pengajaran dan prilaku dikelas. 

Catatan lapangan meliputi pengisian waktu, deskripsi kegiatan yang terjadi selama 

penelitian berlangsung. Hasil temuan dilapangan yang berkaitan dengan kondisi 

pembelajaran, pengelolaan kelas, kegiatan guru dan kegiatan siswasemuanya dicatat 

dalam catatan lapangan. 

G. Pedoman Wawancara  Guru 

Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan kepada guru. Agar data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan, maka menurut (Lincoln & Guba, Faisal) 

dalam Sugiyono (2006: 264), mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan 

wawancara untuk mengumpulkan data, yaitu  Menetapkan kepada siapa wawancara itu 
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akan dilakukan, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan, mengawali atau membuka alur wawancara, melangsungkan alur 

wawancara, mengkonfirmasikan  ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, 

menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, mengidentifikasi tindak lanjut 

hasil wawancara yang telah diperoleh. ( Pedoman wawancara terlampir ) 

Pedoman wawancara untuk guru ini berupa daftar pertanyaan yang merupakan cara 

yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi mengenai proses pembelajaran IPS 

Siswa Kelas VIII-C SMP Muhammadyah 6 Kota Bandung.   

Pedoman wawancara dengan siswa dilakukan oleh peneliti untik memperoleh 

informasi mengenai pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran IPS sebelum 

dan sesudah diterapkannya metode bermain peran.  

a. Peserta didik 

Pedoman wawancara dengan Peserta didik dilakukan oleh peneliti 

untik memperoleh informasi mengenai pendapat dan tanggapan Peserta 

didik terhadap pembelajaran IPS sebelum dan sesudah diterapkannya 

metode Role Playing.  

b. Dokumentasi, Data diharapkan menentukan penguatan data primer adalah 

melalui fortopolio sebagai hasil kegiatan anak didik.  

H. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi 

kepustakaan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Berapa teknik tersebut 

diuraikan di bawah ini: 

1. Observasi  

Observasi dalam penelitian ini digunakan dengan dasar pemikiran bahwa 

penelitian model kualitatif pada hakekatnya menggali data yang dilakukan secara 
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mendalam, dalam waktu relative lama. Observasi digunakan untuk merekam data 

pada pelaksanaan bermain peran. Uji coba peraktek setiap siklus ( bahan cerita 

yang berbeda). Hal yang diobservasi diutamakan bagaimana siswa memerankan 

dirinya diamatati dari segi sikap bertindak dalam kelompok, saling membantu dan 

berhubungan dalam kelompok. Seluruh peserta diamati dengan menggunakan 

pedoman observasi yang telah disediakan.  

Menurut para ahli observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Menurut Denzin ( Wiriaatmadja, 2010: 117) mendefiniskan 

wawancara sebagai berikut : 

 Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal 

kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau 

penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. Menurutnya ada tiga macam 

wawancara, yakni wawancara baku dan terjadwal, wawancara baku dan 

tidak terjadwal, serta wawancara tidak baku.  

 

Melalui wawancara kita mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan 

hati responden, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi. Data 

yang dikumpulkan dalam teknik wawancara ini bersifat verbal dan nonverbal.  

    Data verbal diperoleh melalui percakapan atau Tanya jawab. Data non-

verbal pun tidak kurang pentingnya seperti gerak-gerik badan, tangan atau 

perbuatan wajah ketika responden diwawancarai sebab hal tersebut 

mempunyai makna tersendiri. Dapat dijelakan bahwa pesan verbal kaya akan 

informasi sedangkan pesan non-verbal kaya akan konteks. Keduanya 
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diperlukan untuk memahami makna ucapan dalam wawancara (Nasution, 

2003: 70). 

 

Data yang ingin diperoleh penelitia adalah untuk mengumpulkan data tentang 

penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan ketjasama antar siswa 

pada pembelajaran IPS kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung 

3. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang lain juga digunakan untuk melengkapi teknik 

observasi dan wawancara, yaitu berupa studi dokumentasi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Nasution (2003:85) bahwa “data dalam penelitian kualitatif 

diperoleh dari sumber manusia atau “human resources” melalui observasi dan 

wawancara akan tetapi terdapat pula sumber data yang merupakan “non- human 

resources” berupa dokumentasi yang mana bahannya telah ada, telah tersedia dan 

siap pakai serta tidak memerlukan biaya.( data berupa portopolio ). 

 

I. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data 

Menurut Muslich (2010: 91), mengemukakan analisis data merupakan “ Usaha 

(proses memilih, memilah, membuang dan menggolongkan data untuk menjawab dua 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian”.  

Analisis dilakukan selama penelitian berlangsung dari awal sampai akhir. 

Keberhasilan tujuan dapat ditentukan dengan cara analisis hasil diskusi dengan tutor. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah analisis kualitatif. 

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengikuti apa yang dikemukakan oleh 

Nasution (2003: 129-130) yaitu : “(1) reduksi, (2) display dat, dam (3) mengambil 

kesimpulan dan verifikasi data”. Secara rinci prosedur kegiatan analisis adalah sebagai 

berikut : 
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Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.   

Kegiatan   pengumpulan   data   pada   penelitian   ini   adalah   dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. 

1. Data Kuantitatif  

Skala pengukuran menurut komalasari (2011, hlm. 156) yang dipakai adalah sebagai 

berikut : 

a) Rumus dalam Mengolah data hasil dari penskoran penilaian kerjasama siswa 

secara keseluruhan yaitu : 

Presentase Kerjasama antar siswa = skor yang didapat x 100% 

     Skor Maksimum 

 

Dengan klasifikasi peningkatan kerjasama antar siswa dan kemudian dikelompokan 

menjadi kategori baik, cukup baik, kurang baik dengan sakal presentase sebagai 

berikut : 

Nilai  Skor Penilaian  

Kurang  Skor Presentase  

Kurang  0% - 33.3 % 

Cukup  33.4% - 66.7% 

Baik  66.8% - 100% 

Sumber : Komalasari (2011,hlm. 156) 

2. Data Kualitatif  

Menurut nasution (dalam sugiono, 2012, hlm. 33) dalam penelitian kualitatif analisis 

data dilakukan sejak awal penelitian yaitu sejak merumuskan dan menjelaskan masalah 

sampai penulisan hasil penelitian. Adapun pengelolahan data hasil penelitian yang 

dilakukan adalah : 

a. Tahap Reduksi 
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Tahap ini dilakukan untuk menelaah data secara keseluruhan yang dihimpun 

dari lapangan sehingga dapat ditemukan hal-hal yang penting yang berhubungan 

dengan fokus penelitian. Laporan-laporan terinci tentang data yang diperoleh di 

lapanga sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis 

sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu 

dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

b. Display 

Display data mempermudah melihat gambaran secara keseluruhan dari sekian 

banyak data yang bertumpuk-tumpuk dan  laporan lapangan yang tebal, untuk 

mempermudah melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam 

penelitian supaya dapat mengambil kesimpulan yang tepat. 

c. Tayangan Data 

Data yang telah direduksi dapat ditampilankan atau ditayangkan dengan 

berbagai cara. Data kuantitatif dapat ditampilkan dengan menggunakan matriks 

dan grafik, seperti, diagram batang dan diagram lingkaran. Data kualitatif setelah 

dikategorikan dapat juga ditampilkan dengan matriks, gambar, diagram, jejaring, 

daftar, dan sebagainya. Tanyangan data bagi peneliti berguna untuk mempejelas 

analisis data, di samping itu juga membantu peneliti memaparkan hasil peneltian 

secara rinci dan sistematis. Tayangan data bagi pembaca, setelah laporan 

penelitian dibuat, juga membantu untuk mengerti bagaimana data dianalisis dan 

temuan peneltian ditampilkan. Pembaca dapat menelusuri informasi tertentu 

dengan melihat matriks, gambar, dan grafik. 
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J. Validasi Data 

Validitas data adalah semua data yang masuk divalidasi dengan teknik seperti yang 

digunakan dalam analisis kualitatif menurut Hopkins Glaser dan Strauss(Wiriaatmadja, 

2005 hlm. 168-170). 

a. Triangulasi 

Menurut Sanjaya (2009 hlm. 112), menyatakan bahwa tehnik triangulasi 

yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan berbagai 

metode agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti 

tidak salah mengambil keputusan. 

Menurut Sanjaya (2009 hlm. 112), terdapat beberapa cara menggunakan 

triangulasi, yaitu: 

1) Dengan mengunakan waktu yang cukup dalam proses penelitian. 

2) Dengan membandingkan teoti-teori yang relevan dengan masalah 

penelitian. Artinya peneliti melakukan perbandingan  antar teori. 

3) Dengan cara mencari data dari berbagai suasana, waktu, dan tempat 

sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan  atau dapat 

membandingkan data yang diperoleh. 

4) Dengan cara mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi. 

Artinya peneliti perlu mengembangkan berbagai instrument untuk 

mendapatkan informasi yang sama. 

5) Mencari data dari berbagai sumber. Artinya, pengamatan tentang sesuatu 

sebaiknya menggunakan banyak pengamat sehingga masing-masing 

pengamat dapat memberikan argumentasi sesuai dengan hasil 

pengamatannya dengan demikian, peneliti dapat terhindar dari kesalahan 

menyimpulkan. 
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6) Menggunakan berbagai metode dan teknis analisis data. Data yang telah 

terkumpul sebaiknya dianalisis dengan berbagai macam teknik sehingga 

data-data tersebut dapat memberikan informasi yang utuh. 

7) Dalam proses ini peneliti mengecek kebenaran data atau informasi yang 

telah diperolah dari lapangan yang bersumber dari siswa dan guru. Data 

yang diperoleh dari observasi dan wawancara. 

b. Member Check  

Member check yakni memeriksa kembali keterangan-keterangan  atau 

informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari narasumber, 

siapapun juga (kepala sekolah, guru, teman sejawat guru, murid, pegawai 

administrasi sekolah, orang tua, dan lain-lain) apakah keterangan atau informasi 

atau penjelasan itu sifatnya atau tidak berubah-ubah sehingga dapat dipastikan 

kejelasannya, dan data itu terperiksa kebenarannya, atau mengecek kesahihan data 

temuan penelitian tentang seluruh pelaksanaan tindakan yang diperoleh peneliti 

maupun dari peneliti mitra  dikonfirmasikan kebenarannya kepada guru kelas 

melalui diskusi balikan pada setiap akhir tindakan. 

c. Expert opinion 

Expert opinion yaitu meminta nasehat dari pakar ahli. Pada penelitian tindakan 

kelas ini, expert opinion dilakukan dengan meminta saran atau nasehat dari dosen 

pembimbing. 

Pedoman Observasi Berdasarkan kerjasama antar siswa 

No Aspek Yang 

diamatai 

Skala Nilai 

Baik Cukup Kurang 

Tindakan 

1 Bertindak sesuai 

dengan arahan 

kelompok  

Siswa mampu 

bertindak 

sesuai aturan 

dan saling 

menguntungkan  

Siswa 

terkadang 

bertindak 

sesuai 

keinginan 

Siswa tidak 

mampu 

bertindak 

sesuai dengan 

arahan 
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sendiri dan 
tidak saling 

menguntungkan  

kelompok dan 
tidak saling 

menguntungkan  

2 Secara individu 

dapat bertindak 

sesuai dengan 

tujuan kelompok  

Sswa mampu 

berindak sesuai 

dengan tujuan 

kelompok  

Terkadang 

siswa bertindak 

tidak sesuai 

dengan tujuan 

kelompok   

Siswa tidak 

mampu 

bertindak 

sesuai dengan 

tujuan 

kelompok 

Saling membantu 

1 Saling peduli   Siswa mampu 

salin peduli 

terhadap ssama  

Terkadang 

siswa tidak 

memiliki rasa 

saling peduli  

Siswa tidak 

mampu saling 

peduli terhadap 

sesame 

2 Tolrenasi antar 

siswa  

Siswa mampu 

bertoleransi 

sesame siswa 

Teradang siswa 

tidak toleransi  

Tidak mampu 

bertoleransi  

Hubungan 

1 Memiliki 

Hubungan  

Siswa mampu 

menciptakan 

hubungan baik 

dengan 

kelompok  

Siswa 

terkadang tidak 

mampu 

berubungan 

baik dengan 

kelompok 

Siswa tidak 

mampu 

berhubungan 

baik dengan 

kelompok 

2 Kebersamaan  Siswa mampu 

menciptakan 

kebersamaan  

Terkadang 

siswa tidak 

mampu 

menciptakan 

kebersamaan  

Siswa tidak 

mampu 

menciptakan 

kebersamaan  

 

 

Pedoman Observasi Berdasarkan kerjasama antar siswa didalam kelas 

Komponen Guru 

No Hal yang Diamati Skala penilaian  

 Guru Baik  Cukup  Kurang  

1 Penguasaan Materi: 

a. Menentukan tema bermain 

peran disesuaikan dengan 

Media yang ada 

b. Kelancaran menjelaskan 

materi bermain peran 

c. Mengenalkan tokoh – 

tokoh yang akan 

diperankan anak didik 

d. Membentuk kelompok 

siswa  

e. Kemampuan menjelaskan 

tujuan yang akan dicapai 

   



 

Suci Febriyanti Pertiwi, 2017 

PENERAPAN METODE ROLE PLAYING BERBASIS ISU SOSIAL DISEKITAR SISWA UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA 
ANTAR SISWA DALAM MATERI HUBUNGAN SOSIAL MATA PELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dalam kegiatan  bermain 
peran 

c. Keragaman pemberian 

contoh  

2 Persiapan Bermain peran : 

a. Guru mempersiapkan alat 

peraga / media 

b. Menjelaskan alat peraga / 

media yang akan 

digunakan 

c. Menanyakan cita – cita 

anak yang berkaitan 

dengan tema yang akan 

diperaktekan 

d. Guru memberikan 

kebebasan pada anak 

untuk memilih peran  

   

3 Sistematika penyajian: 

      a. Ketuntasan menjelaskan 

materi 

b. Uraian materi mengarah 

pada tujuan 

c. Urutan materi sesuai dengan 

tema  

   

4 Penerapan Metode: 

a. Ketepatan pemilihan 

metode sesuai KD 

b. Keseuaian urutan sintaks 

dengan metode yang  

digunakan 

c. Mudah diikuti siswa 

   

5 Penggunaan Media: 

a. Ketepatan pemilihan alat 

peraga  

b. Ketrampilan menggunakan 

media 

c. Media memperjelas 

terhadap bahan ajar  

 

   

5 Performance: 

a. Kejelasan suara yang 

diucapkan 

b. Kekomunikatifan guru 

dengan siswa 

c. Keluwesan sikap guru 

dengan siswa 
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6 Pemberian Motivasi: 

a. Keantusiasan guru dalam 

mengajar 

b. Kepedulian guru terhadap 

siswa 

   

 

Komponen Siswa  

No Hal yang Diamati Skala penilaian  

 Siswa / Siswa  Baik  Cukup  Kurang  

1 Keaktifan Siswa: 

a. Antusias dengan metode bermain 

peran 

b. Siswa dapat memerankan peran 

yang diembannya 

c. Siswa memahami metode bermain 

peran 

d. Siswa mampu melakukan 
tindakan yang mengarah pada 

tujuan bersama  

e. Siswa dapat menyampaikan pesan 

dalam cerita 

f. Siswa dapat kerjasama dalam 

menyamoaikan pesan  

g. Siswa dapat menyimak yang 

sedang diperankan 

h. Siswa dapat menghayati peran 

yang dimainkan 

i. Siswa dapat mengekpresikan kata 

– kata  

j. Siswa merasa senang di dalam 

kelas 

k. Siswa aktif bertanya kepada guru  

 

   

2 Perhatian Siswa: 

a. Diam, tenang 

b. Terfokus pada guru 

c. Antusias 

d. Menyimak 

 

   

3 Kedisiplinan: 

a. Kehadiran/absensi 

b. Datang tepat waktu 

c. Pulang tepat waktu 

 

   

 

Indikator Kerjasama 
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No 

Hal Yang Diamati Skala Penilaian 

Siswa/Peserta Didik Baik Cukup Kurang 

 

1 

Terciptanya kerjasama antar peserta didik 

untuk mencapai tujuan bersama 

   

 

 

2 

Terciptanya upaya saling membantu 

antara peserta didik dalam pembelajaran 

IPS sebagai bentuk kerjasama kelompok 

   

 

 

3 

Adanya keinginan peserta didik untuk 

bekerjasama dalam kelompok guna 

mencapai tujuan bersama dalam 

pembelakaran IPS 

   

 

 


