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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari tujuannya tergolong dalam penelitian

tindakan kelas (PTK), karena dipergunakan untuk perbaikan pembelajaran guna

menggambarkan upaya guru untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa.

Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang sengaja

dilakukan oleh para pendidik dalam sebuah kelas tujuan memperbaiki dan

meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.1. Jadi PTK dapat diartikan sebagai

sebuah tindakan yang sengaja dilakukan oleh para pendidik dalam sebuah kelas

tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.

B. Lokasi, Waktu dan Subjek Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini sudah dilaksanakan pada tahun ajaran

2018/2019 dari tanggal 28 Januari 2019 hingga 11 Maret 2019 yang bertempat di

SDN 11 Kendari Barat. Jumlah siswa yang menjadi subjek dalam penelitian

adalah sebanyak 15 orang terdiri 11 laki-laki dan 4 perempuan di kelas IV dalam

pembelajaran IPS. Namun pada saat pelaksanaan tindakan ditemukan tiga siswa

telah pindah ke sekolah lain, sehingga hanya 12 siswa yang bisa dijadikan sebagai

subjek dalam penelitian ini.

1Arikunto, Suharsimi dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
h. 58
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C. Faktor yang Diselidiki

Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor siswa, bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa setelah

pembelajaran dengan strategi role playing diterapkan.

2. Faktor guru, yakni untuk melihat apakah guru telah melakukan tahap-tahap

yang dilakukan dalam pelaksanaan pembejaran dengan strategi role playing.

D. Perencanaan Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut Arikunto meliputi empat

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun tahapan

tersebut dapat digambarkan pada skema berikut:

Bagan 3.1 Alur Langkah-Langkah PTK Menurut Arikunto2

2Arikunto, Suharsimi dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
h. 16-19
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Secara rinci setiap tahapan akan dijelaskana sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai membuat skenario

pembelajaran, membuat lembar observasi, membuat alat bantu pembelajaran,

membuat alat evaluasi dan menyiapkan jurnal untuk refleksi.

2. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan para tahap ini adalah melaksanakan skenario

pembelajaran, yakni dua kali pertemuan setiap siklus.

3. Observasi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah peneliti melakukan

pengamatan pada saat pelaksanaan tindakan, yakni melihat apakah pelaksanaan

tindakan sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi,

yakni melihat keberhasilan pelaksanaan tindakan.

4. Refleksi

Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi

didiskusikan dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus dan

akan diperbaiki pada pelaksanaan siklus berikutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah tes, observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

1. Tes, dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa.
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2. Observasi, dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas belajar

dalam proses belajar mengajar dan penerapan pembelajaran dengan strategi

role playing.

3. Wawancara, dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang

permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan sebelum role playing

diterapkan.

4. Dokumentasi, dipergunakan untuk mengambil dokumentasi para saat proses

pembelajaran dalam bentuk foto.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke  dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Data yang didapat berupa hasil observasi keaktifan belajar siswa dalam

pembelajaran IPS dengan menggunakan lembar observasi keaktifan belajar siswa

yang telah dirancang. Dari data hasil observasi keaktifan belajar siswa akan

menggunakan skala Guttman dengan opsi (pilihan), ya dan tidak untuk lembar

obsevasi guru dan. Seperti klasifikasi pada tabel berikut.
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Tabel 3.1 Skala Guttman

Skor Kategori

1 Ya

0 Tidak

Analisis data keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPS

menggunakan format observasi. Observasi dilakukan pada setiap pertemuan

ketika proses belajar mengajar berlangsung. Data yang diperoleh dari observasi

merupakan data kualitatif dan dikonversi ke dalam bentuk penskoran kuantitatif

berdasarkan jumlah siswa yang memunculkan tiap indikator. Pada pengolahan

data ini berdasarkan indikator dalam lembar observasi digunakan rumus:

= ℎ 100%
Untuk melihat keaktifan setiap siswa dalam pembelajaran menggunakan rumus:

= ℎ 100%
Sedangkan untuk menganalisis aktivitas guru, menggunakan rumus sebagai

berikut:

= ∑ ∑ 100%
Adapun kriteria pengujian:

80 – 100 % = Baik
60 – 79 % = Cukup
60 % ke bawah = Kurang3

3Zainal Arifin, Penilaian Pendidikan Motode dan Paradigma Baru, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2012) h. 236
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G. Indikator Kinerja

Keaktifan belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran IPS di SDN 11

Kendari Barat setelah diterapkan metode role playing akan dikatakan meningkat

jika  hasil rata-rata keaktifan siswa sesuai dengan indikator keberhasilan yang

ditetapkan, yakni sebesar 80% atau lebih.
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