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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

 Berikut ini uraian mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan 

pada penelitian Penerapan Metode Penugasan (Pemberian Tugas) dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan  Kemerdekaan 

Indonesia di Kelas Lima (5) Sekolah Dasar Cahaya Pelita 2 Bandung. 

 

A. Penerapan Metode Penugasan pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Metode penugasan ini diaplikasikan pada Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK).  

Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa meningkat, dalam penelitian tindakan 

kelas guru harus melakukan instropeksi diri secara reflektif mengenai 

pembelajaran dengan melakukan tindakan agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan pembelajaran di kelas, Whardana (2007). 

 

Menurut purwadi (1999) dalam Sudikin (2010:10) penelitian yang 

dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dalam arti luas. 

 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan rancangan model spiral oleh 

Kemmis&Mc Faggart (1998) yaitu model siklus yang dilakukan secara berulang-

ulang dan berkelanjutan (siklus spiral) yang di setiap siklus terdiri dari 4 tahap, 

yaitu merencanakan, melakukan tindakan (penerapan metode penugasan), 

mengamati, merefleksi. 
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Tahap-tahap proses di atas terus berulang sampai suatu permasalahan 

dianggap teratasi, untuk kemudian biasanya diikuti oleh kemunculan 

permasalahan lain yang juga harus diperlakukan serupa. 

Prosedur pelaksanaan metode penugasan, sebagai berikut: 

1. Melakukan persiapan dengan cara 

 Merumuskan masalah (scope and sequenes)dengan jelas 

 Mengemukakan tujuan pelaksanaan tugas 

 Menentukan jenis tugas (kelompok/individu) 

 Memberikan penjelasan atau pengarahan sebelum pengarahan tugas 

 Menentukan limit waktu pelaksanaan 

2. Pelaksanaan tugas dengan cara 

 Mengadakan bimbingan dalam pelaksanaan tugas 

 Memberikan motivasi/dorongan 

 Memberikan pelayanan kebutuhan 

3. Pertanggungjawaban dari penilaian tugas 

 Pelaporan secara lisan/tulisan, tindakan/demonstrasi 

 Melakukan penilaian terhadap tugas berdasarkan laporan yang telah 

disampaikan 

 

B .Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 tahun ajaran 2011/2012 berjumlah 32 

orang dengan jumlah siswa perempuan sebanyak 18 orang dan laki-laki 14 orang. 

Para siswa di SD Cahaya Pelita 2 dari latar belakang yang berbeda-beda tetapi 
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dapat dikategorikan ke dalam keluarga menengah ke bawah dengan pekerjaan 

para orang tua siswa bervariasi ada wiraswasta, buruh, dan pedagang. 

Lokasi penelitian di SDS Cahaya Pelita 2 Bandung. Pemilihan lokasi 

penelitian berdasarkan pada alasan sebagai berikut: 

1) Peneliti merupakan guru tetap di sekolah tersebut. 

2) Kegiatan penelitian tidak mengganggu suasana belajar. 

 

C. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian berlangsung selama 3 bulan (April-Juni 2012). Waktu dari 

perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian tersebut pada semester 2 

tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Prosedur penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun serangkaian tindakan dalam bentuk 

siklus yang terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 

refleksi. 

Perencanaan, meliputi penyampaian materi pelajaran, latihan soal, pembahasan 

latihan soal, tugas pekejaan rumah (kegiatan penelitian utama) pembahasan PR, 

ulangan harian. 

Tindakan, mencakup : 

Siklus I, meliputi : Pendahuluan, Kegiatan pokok, Penutup. 

Siklus II (sama dengan siklus I) 

Siklus II (sama dengan siklus I & II) 
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Refleksi, dimana perlunya ada pembahasan dan perbaikan antara siklus-siklus 

tersebut untuk dapat menentukan kesimpulan atau hasil dari penelitian. 

Observasi, dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi 

partisipasif, dimana peneliti terjun langsung terlibat dalam proses kegiatan 

dilapangan sambil mengumpulkan data yg diperlukan. 
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E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian. 

Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: 

1) Wawancara. 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian deskriptif. Melalui wawancara, peneliti memperoleh 

data dan informasi secara keseluruhan yang tidak ditemukan atau diperoleh 

melalui observasi. 

M. Nazir (1988:234) mengemukakan pengertian wawancara sebagai: 

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab 

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara)”. 

 

2) Observasi 

Sudjana (1995:238) menjelaskan pengertian observasi sebagai: Kegiatan 

mempelajari suatu gejala melalui upaya melihat dan mencatat data atau informasi 

secara sistematis”. 

Berdasarkan jenisnya Sudjana mengemukakan bahwa observasi terdiri 

atas: 

a. Observasi partisipatif: dilakukan pengamat dengan melibatkan diri dalam suatu 

kegiatan yang dilakukan atau dialami orang lain. 

b. Observasi non-partisipatif: pengamat tidak melibatkan diri pada kegiatan yang 

dilakukan atau dialami orang lain. 
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Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif 

dimana peneliti terjun langsung terlibat dalam proses kegiatan di lapangan sambil 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

3) Hasil Tes 

Tes dilakukan terhadap siswa untuk memperoleh data nilai rata-rata yang 

diperoleh sudah sesuai tidaknya dengan KKM yang ditentukan. 

4) Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi merupakan bagian pendukung dalam proses 

mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil penelitian. Dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani. Menurut Guba & Lincoln 

dalam Moleong (2008:161) yang dimaksud dengan dokumen adalah setiap bahan 

tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya penelitian penyidik. 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan 

mendalami berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian dengan maksud 

memperoleh data atau informasi untuk melengkapi data yang diperlukan. 

 

F. Alat Pengumpul Data 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan persiapan pelaksanaan 

pembelajaran yang dirancang oleh peneliti dengan  menggunakan  model rencana 

pelaksanaan pembelajaran terpadu. Adapun yang menjadi pengamatan dengan 

menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah berkaitan dengan 

kesesuaian indikator yang ditentukan dengan hasil belajar yang dicapai oleh 
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siswa setelah pelaksanaan tindakan. Selain itu keterpaduan antara mata pelajaran 

juga menjadi aspek pengamatan 

(contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan terlampir) 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan proses pelaksanaan tindakan. Adapun aspek 

pengamatan berkaitan dengan aktivitas siswa, dan aktivitas guru ketika 

berlangsungnya proses penerapan metode penugasan dalam pembelajaran. 

3) Lembar Wawancara 

Lembar wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh 

peneliti kepada observer berkaitan dengan aktivitas siswa dan guru dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan penerapan metode penugasan. 

4) Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan oleh 

siswa. Lembar kerja siswa disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Pada prinsipnya analisis dan pengolahan data dilakukan secara terus-

menerus dari awal sampai akhir penulisan laporan penelitian. Dengan kata lain 

analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data 

terkumpul, selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan analisis satu per satu 

sesuai dengan fokus permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian. 
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Secara umum dalam melakukan analisis data ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh oleh seorang peneliti, yaitu: pertama, koleksi data, kedua, reduksi data,  

ketiga, display data, keempat, verifikasi dan pengambilan keputusan. 

 

 


