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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain (Model) Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research) yang dikembangkan oleh Kemmis & Taggart 

dengan sistem spiral refleksi. Adapun alur dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini diawali dengan studi pendahuluan. Hasil studi ini dipertimbangkan untuk 

menyusun rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Demikian seterusnya hingga beberapa siklus sampai diperoleh data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

Penelitian Tindakan Kelas adalah salah satu jalan yang terbuka untuk para 

pendidik yang ingin menambah ilmu pengetahuan, melatih praktek pembelajaran 

di kelas dengan berbagai model yang akan mengaktifkan guru dan siswa, 

mencoba melakukan penelitian untuk secara reflektif melakukan kritik terhadap 

kekurangan dan berusaha memperbaikinya. (Wiraatmadja, 2005 : 29).  

Pendapat lainnya menurut Kemmis dan Mc. Taggart (Wiraatmadja, 2005: 

66-67) menjelaskan bahwa prosedur penilitian tindakan kelas adalah dipandang  

sebagai suatu siklus spiral yang terdiri atas komponen perencanaan, tindakan, 

pengamatan. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi sekolah yang akan dijadikan objek penelitian tindakan kelas adalah 

di SDN 2 Bayalangu Lor yang terletak di Desa Bayalangu Kecamatan Gegesik 

Kabupaten Cirebon. Tenaga pengajar di sekolah ini terdiri dari 8 orang guru, 1 

Kepala Sekolah, dan 1 penjaga sekolah. Sedangkan keaadan siswa di sekolah ini 

berjumlah 176 siswa, yang terdiri dari siswa Kelas 1 sebanyak  40 siswa,  Kelas II 

sebanyak 31 siswa, Kelas III sebanyak 28 siswa, Kelas IV sebanyak 25 siswa, 

Kelas V sebanyak 27 siswa dan Kelas VI sebanyak 25 siswa.  

Sekolah ini memiliki 6 ruangan belajar (kelas), 1 ruangan Kepala Sekolah 

dan guru, 1 ruang perpustakaan sekaligus ruang UKS, dan Bangunan WC guru 

dan siswa. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik sekolah terdapat pada 

gambar denah sekolah  berikut ini. 
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Peneliti memilih sekolah tersebut sebagai tempat penelitian karena peneliti 

merupakan salah satu tenaga pengajar di Sekolah Dasar tersebut. Sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap proses pembelajaran 

siswa SD yang sedang bermasalah atau perlu pemecahan masalahnya. Sedangkan 

rencana waktu penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti termuat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Daftar Rencana Penelitian 

 

NO RENCANA KEGIATAN PENELITIAN 
MARET - APRIL  2009 

20 24 26 30 13 20 27 30 

1 Perencanaan         

2 Persiapan         

3 Pelaksanaan Penelitian Siklus 1         

4 Pelaksanaan Penelitian Siklus 2         

5 Pelaksanaan Penelitian Siklus 3         

6 Penyusunan Laporan Penelitian         

 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penerapan metode bermain peran (role 

playing) untuk mengetahui minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar (SD). Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subyek 

penelitiannya adalah siswa Kelas V SDN 2 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik 

Kabupaten Cirebon. Tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah dua puluh tujuh 

siswa.  
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Kelas V dipilih sebagai subjek penelitian karena sesuai dengan judul yang 

diangkat oleh peneliti dan materi yang diajarkan terdapat dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP), yaitu Peristiwa Sekitar Proklamasi semester 2. 

Selain itu dalam pembelajaran setiap harinya peneliti telah mengenal dan 

mengetahui karakteristik siswa Kelas V SDN 2 Bayalangu Lor. Pada umunya 

siswa Kelas V kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPS sehingga minat 

siswa terhadap mata pelajaran IPS sendiri menjadi berkurang. Hal ini 

mengakibatkan hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM). 

 

D. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas  (Classroom Action Research) yang dikembangkan oleh Kemmis 

& Taggart dengan sistem spiral refleksi. Prosedur yang akan ditempuh terdiri dari 

tiga siklus yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi dan refleksi.  Siklus 

tersebut dilaksanakan dengan menganalisis perubahan yang ingin dicapai  yaitu 

mengetahui kemampuan pemahaman siswa melalui metode pemecahan masalah. 

Secara garis besar prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui 

penerapan metode bermain peran (Role Playing) untuk meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.2: Penelitian Tindakan Model Spiral Kemmis dan Mc. Taggart (1998) 

 
Prosedur penelitian yang nampak pada gambar di atas dapat diterjemahkan 
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Identifikasi masalah, yaitu  studi pendahuluan dalam melakukan tindakan 
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tindakan. Dalam penelitian ini guru sebagai peneliti melaksanakan pengamatan 

terhadap siswa khususnya memfokuskan pada pembelajaran IPS di kelas 5 SDN 2 

Bayalangu Lor. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan sejumlah masalah yang 

dihadapi dan memungkinkan untuk segera dicari pemecahannya.  Hasilnya adalah 

ditemukan masalah yang selama ini selalu menjadi perhatian guru setiap kali 

melakukan pembelajaran IPS yaitu kurangnya minat dan hasil belajar siswa dalam 

mengikuti dan memahami pembelajaran IPS khususnya dalam materi peristiwa 

sekitar proklamasi kelas 5 semester 2. 

2. Penyusunan Rencana Tindakan 

Penyusunan rencana tindakan adalah menyusun rencana tindakan yang 

akan dilakukan dalam pembelajaran. Perencanaan disusun secara reflektif dan 

kolaboratif antara peneliti dan observer. Adapun kegiatannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Pra Tindakan 

1) Merumuskan rencana penelitian dengan observer tentang rencana tindakan 

kelas sebagai upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran IPS. 

2) Peneliti bersama dengan observer mendiskusikan upaya mengatasi masalah 

pembelajaran serta penerapannya dalam pembelajaran dengan memilih 

metode pembelajaran bermain peran (role palying) untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPS.  

3) Merancang rencana perbaikan pembelajaran (RPP) untuk siklus atau daur 1.  

4) Mengadakan simulasi pembelajaran. 
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b. Rencana Tindakan 

Dengan memperhatikan hasil analisis minat dan hasil belajar siswa 

terhadap pembelajaran IPS sebelumnya, peneliti menyusun rencana tindakan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Rencana tindakan tersebut meliputi: 

1) Pembuatan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP). 

2) Pembuatan lembar kerja siswa. 

3) Pembuatan lembar observasi. 

4) Membuat alat bantu atau media dan alat evaluasi. 

5) Penentuan fokus observasi. 

6) Penetapan waktu pengumpulan data. 

7) Penetapan waktu dan cara pelaksanaan refleksi. 

8) Penetapan waktu dan hal-hal lain untuk penyusunan perencanaan    ulang bagi 

pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. 

3. Pelaksanaan Tindakan (observasi, analisis dan refleksi) yaitu praktek 

pembelajaran yang sebenarnya berdasarkan rencana tindakan yang telah 

disusun sebelumnya. Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti adalah 

melalui siklus-siklus sebagai berikut: 

Siklus I 

Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Guru sebagai peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran Siklus I dan 

melakukan observasi selama pembelajaran berlangsung yang dibantu oleh 

observer.  
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b. Guru dan observer menganalisis dan merefleksi pelaksanaan dan hasil 

tindakan pembelajaran Siklus I. Analisis ini dilakukan dengan kegiatan 

antara lain: melihat hasil lembar kegiatan siswa, lembar observasi, catatan 

lapangan, angket, dan melakukan wawancara dengan siswa.  Hasil analisis 

dan refleksi Siklus I menjadi bahan rekomendasi dan revisi rencana tindakan 

siklus II (apabila masih perlu perbaikan). 

Siklus II 

Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Guru sebagai peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran Siklus II dan 

melakukan observasi selama pembelajaran berlangsung yang juga dibantu 

oleh observer.  

b. Guru dan observer menganalisis dan merefleksi pelaksanaan dan hasil 

tindakan pembelajaran Siklus II. Analisis ini dilakukan dengan kegiatan 

antara lain: melihat hasil lembar kegiatan siswa, lembar observasi, catatan 

lapangan, angket, dan melakukan wawancara dengan siswa.   Hasil analisis 

dan refleksi Siklus II menjadi bahan rekomendasi dan revisi rencana 

tindakan siklus III (apabila masih perlu perbaikan).    

Siklus III 

Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Guru sebagai peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran Siklus II dan 

melakukan observasi selama pembelajaran berlangsung juga dibantu oleh 

observer.  
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b. Guru dan observer lain menganalisis dan merefleksi pelaksanaan dan hasil 

tindakan pembelajaran Siklus III. Analisis ini dilakukan dengan kegiatan 

antara lain: melihat hasil lembar kerja siswa, lembar observasi, catatan 

lapangan, angker, dan melakukan wawancara dengan siswa. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

data diperoleh dari: 

a. Tes Hasil Belajar 

Tes ini diberikan kepada siswa  pada awal pembelajaran (Pre Tes) dan di akhir 

pembelajaran (Post Tes). Tes ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh 

data nilai keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS dalam materi 

peristiwa sekitar proklamasi melalui metode bermain peran 

b. LKS merupakan lembar kerja siswa yang diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui hasil pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan.  

c. Penilaian kemampuan role playing yang terdiri dari: 

1) Kemampuan intelektual yang menilai rasa ingin tahu, penguasaan bahan 

ajar, serta penarikan generalisasi. 

2) Kemampuan sosial yang menilai kerja sama, kemandirian, percaya diri, 

kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. 

3) Kemampuan keterampilan yang menilai memainkan peranan, berkarya, 

berdiskusi. 
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d. Penilaian sikap siswa pada kegiatan bermain peran (role playing) dalam materi 

peristiwa sekitar proklamasi dalam pembelajaran IPS. 

Tabel 3.2: Penilaian Sikap Siswa pada Kegiatan Bermain Peran 
 

NO Aspek Pengamatan 
 Hasil Pengamatan 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1 Antusias Siswa        
2 Perhatian terhadap belajar        
3 Aktivitas dan Kreativitas        
4 Ketepatan membawakan peran        
5 Penguasaan latar        
6 Kesesuaian ekspresi        
7 Penguasaan konsep        

 
Keterangan: 

1 = Sangat Kurang  4 = Baik 

2 = Kurang   5 = Sangat Baik 

3 = Cukup   6 = Istimewa 

Kriteria :   

No. Nilai 
Prosentase Kriteria 

Siswa dapat Melakukan Peran Keterangan 

1. 6 91% - 100% Istimewa 

2. 5 81% - 90% Sangat Baik 

3. 4 71% - 80% Baik 

4. 3 61% - 70% Cukup 

5. 2 51% -60% Kurang 

6. 1 0% - 50% Sangat Kurang  

 

 
e. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah alat untuk mengukur tingkah laku individu atau guru 

dalam mengajar, ataupun proses terjadinya kegiatan yang dapat diamati secara 
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langsung dan lembar observasi ini dapat mengukur atau menilai proses 

pembelajaran yang dilakukan. Observasi juga merupakan kegiatan yang 

meliputi melakukan pencatatan secara sistematik, kejadian, perilaku dan objek 

yang dilakukan.  

f. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan mengenai kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan, yang diberikan kepada siswa setelah seluruh kegiatan 

pembelajaran dan penelitian dilakukan. Angket digunakan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru 

atau peneliti. 

g. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan antara guru (peneliti) dengan 

beberapa siswa serta guru (peneliti) dengan observer melalui pedoman 

wawancara untuk mengetahui minat belajar siswa. Lembar wawancara dalam 

penelitian ini data yang diperoleh  dari siswa terhadap minat dan tanggapan 

siswa dalam belajar IPS dengan menggunakan metode role playing pada materi 

peristiwa sekitar proklamasi di kelas lima.  

 

F. Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran, maka perlu dilakukan analisis data. Teknik analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

Penelitian Tindikan Kelas (Classroom Action Research) model Kemmis and 
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Taggart. Dalam PTK ini pengolahan datanya dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat 

menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

(Aqib, dkk (2009 : 39). 

Untuk analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar 

siswa setelah proses pembelajaran pada setiap siklusnya, dilakukan dengan 

cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir siklus. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistic sederhana berikut ini: 

1. Penilaian Hasil Tes Siswa 

Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa dalam setiap siklus, maka 

peneliti menghitung dengan menjumlahkan hasil tes yang diperoleh semua 

siswa dan membaginya dengan jumlah seluruh siswa kelas lima. Nilai rata-

rata ini dapat ditulis dengan rumus:  

 

Keterangan :  X : Nilai Rata-rata 

   ∑X : Jumlah semua nilai siswa 

   ∑N : Jumlah Siswa 

2. Penilaian Ketuntasan Belajar Siswa 

Ada dua kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan dan 

secara klasikal (Aqib, dkk (2009 : 40)). Berdasarkan petunjuk pelaksanaan 

belajar mengajar, peneliti menganggap bahwa penerapan metode bermain 

 ∑X 
X = 
 ∑N 
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peran pada pokok bahasan peristiwa sekitar proklamasi ini dapat dikatakan 

berhasil jika siswa mampu melakukan bermain peran dengan minimal nilai 

semua siswa kelas lima mencapai nilai 3 atau dengan kriteria cukup baik 

dan hasil tes siswa harus mampu mencapai ketuntasan belajar minimal 

yaitu siswa dapat menjawab minimal 60% dari soal yang diberikan. Untuk 

menghitung persentase ketuntasan belajar, maka rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan :   P     : Ketuntasan belajar 

   ∑P : Jumlah siswa yang tuntas belajar   

   ∑N : Jumlah siswa 

3. Penilaian Hasil Angket Siswa 

Dalam penilaian hasil angket ini peneliti menggunakan cara 

perhitungan yang sama dengan cara perhitungan hasil tes siswa, yaitu 

dengan menjumlahkan hasil dari jumlah jawaban siswa terhadap setiap 

pernyataan yang diberikan, kemudian membaginya dengan jumlah siswa 

dan dikalikan dengan 100%. Sehingga dihasilkan persentase siswa yang 

menyatakan setuju atau tidak dalam setiap pernyataan dalam pelaksanaan 

bermain peran yang telah dilakukan. 

Analisa ini dilakukan pada saat tahapan refleksi setelah penelitian 

dilakukan. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan  

 ∑P 
P =  X 100% 
 ∑N 
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untuk melakukan perencanaan lanjut yang lebih baik dalam siklus-siklus 

berikutnya. Hasil analisis ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan media dan alat peraga yang akan digunakan dalam 

tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

 


