
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaji tindak dengan 

menggunakan model Hopkin yang dikemas melalui pendekatan kontekstual. 

Penelitian ini dikembangkan secara bersama-sama antara peneliti dengan 

kolaborator dan sasaran tindakan tentang variabel yang dimanipulasikan dan dapat 

digunakan untuk melakukan perbaikan (Kusumah, 2009: 141). 

 

Prosedur penelitian terdiri atas empat tahap: yakni tahap perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi pada setiap siklusnya dan berulang 

kembali pada siklus berikutnya, mengacu model Hopkins dalam bukunya A 

Teacher’s Guide to Classroom Research 2
nd

 Edition (1993: 91) dengan 

modifikasi. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus dan siklus tindakan 

dihentikan ketika data yang diperoleh telah mencapai kriteria yang diharapkan. 

Berikut gambar siklus penelitian tindakan model Hopkin. 
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Berdasarkan gambar 3.1 di atas, dapat dipahami bahwa pada siklus pertama 

dimulai dari kegiatan perencanaan. Saat melakukan perencanaan, peneliti 

melakukan perenungan bersama dengan kolaborator untuk memahami bersama 

berbagai permasalahan yang dihadapi guru dan strategi mengatasi masalah 

tersebut. Setelah perencanaan dan model pembelajaran yang akan digunakan telah 

disepakati bersama dilanjutkan dengan pelaksanaan dengan cara membagi  

kelompok/individu. Pada saat penerapan model pembelajaran yang dipilih 

dilakukan, kolaborator melakukan observasi. Pelaksanaan refleksi dilakukan 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer.  

SIKLUS I  

SIKLUS II  

SIKLUS III  

PERUBAHAN Refleksi 

(Reflecting) 

Pengamatan  

(Observing) 

Tindakan  

(Acting) 

Perencanaan  

(Planning) 

Refleksi  

(Reflecting) 

Pengamatan  

(Observing) 

Tindakan  

(Acting) 

Perencanaan  

(Planning) 

Refleksi  

(Reflecting) 

Pengamatan  

(Observing

)
Tindakan  

(Acting) 

Perencanaan  

(Planning) 

Gambar 3.1 Siklus penelitian tindakan model Hopkins (Kusumah, 2009: 141). 
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Siklus kedua diawali dengan perencanaan bersama. Dalam perencanaan ini, 

peneliti bersama kolaborator melakukan perenungan kembali berdasarkan hasil 

refleksi siklus pertama untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan yang akan 

dilakukan pada siklus kedua. Langkah perbaikan ini diharapkan mampu mengatasi 

berbagai kekurangan pada siklus pertama. Kegiatan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan pembelajaran siklus kedua. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, observasi dilakukan oleh kolaborator yang berperan sebagai 

observer. Setelah melakukan observasi, observer dalam hal ini kolaborator duduk 

bersama dengan peneliti untuk melakukan refleksi.  

 

Siklus ketiga seperti siklus kedua. Siklus ketiga diawali dengan perencanaan 

bersama. Dalam perencanaan ini, peneliti bersama kolaborator melakukan 

perenungan kembali berdasarkan hasil refleksi siklus kedua untuk merencanakan 

langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada siklus ketiga. Langkah 

perbaikan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kekurangan yang masih 

dihadapi pada siklus kedua. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. 

Pada saat peneliti melakukan pembelajaran pada siklus ketiga, observer 

melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, observer dalam hal ini 

kolaborator duduk bersama dengan peneliti untuk melakukan refleksi.  

 

B.  Prosedur Pelaksanaan Tindakan 

 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua tahap kegiatan 

yaitu tahap prapenelitian dan tahap pelaksanaan tindakan. Kegiatan pada masing-

masing tahap diuraikan sebagai berikut.  
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1. Pelaksanaan Tindakan Siklus  

 

Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan, dan (d) 

refleksi yang akan membentuk siklus. Pada penelitian ini dilakukan dalam tiga 

siklus. Uraian singkat dari tahapan-tahapan di atas sebagai berikut. 

 

a. Perencanaan  

Kegiatan dalam perencanaan adalah sebagai berikut. 

- Menetapkan dan mendiskusikan rancangan pembelajaran yang akan 

diterapkan di kelas sebagai tindakan dalam siklus 

- Membuat rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

simulasi sesuai dengan materi yang telah ditetapkan 

- Menyusun lembar kegiatan/lembar kerja kelompok (LKK) yang akan 

diberikan kepada siswa pada saat belajar dalam kelompok 

- Mempersiapkan lembar observasi keterampilan siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran simulasi.  

 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Syaefudin 

(2005: 66), model ini memiliki tahap sebagai berikut. 

Sintakmatik 

Tahap I. Orientasi 

- Menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan  

diintegrasikan dalam proses simulasi 
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- Menjelaskan prinsip simulasi dan permainan 

- Memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. 

Tahap II. Latihan bagi peserta 

- Membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, 

bentuk  keputusan  yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai 

- Menugaskan para pemeran dalam simulasi 

- Mencoba secara singkat suatu episode 

Tahap III. Proses simulasi 

- Melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut 

- Memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap 

performan si pemeran 

- Menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional 

- Melanjutkan permainan/simulasi 

Tahap IV. Pemantapan dan debriefing 

- Memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul 

selama simulasi 

- Memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan  dan wawasan para 

peserta 

- Menganalisis proses 

- Membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata 

- Menghubungkan proses simulasi dengan  isi pelajaran 

- Menilai dan merancang kembali simulasi. 
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c. Pengamatan 

Pengamatan adalah kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh guru 

mitra, di mana siswa dan guru (peneliti) sebagai subyek yang diamati, dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. 

 

d. Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil pengamatan. Refleksi dilakukan peneliti dan guru mitra 

dengan menganalisis observasi, serta menentukan perkembangan kemajuan 

dan kelemahan yang terjadi, sebagai dasar perbaikan perencanaan dan 

tindakan siklus berikutnya, sehingga mencapai hasil yang lebih baik dari 

siklus berikutnya.  

C.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian tindakan dilakukan secara kolaboratif, dilaksanakan di MTs Al Azhar 

Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Waktu penelitian pada semester ganjil tahun 

ajaran 2013/2014. 

 

D.  Subyek dan Obyek Penelitian 

 

 

1. Subyek penelitian: siswa kelas VIII  MTs Al-Azhar Tulang Bawang 

berjumlah 22 siswa, terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

2. Obyek penelitian: model simulasi dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan keterampilan sosial. 
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E.  Observer Penelitian 

 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti bertugas mengamati keterampilan 

sosial siswa melalui kegiatan pembelajaran kelompok berdasarkan model simulasi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaannya, peneliti dibantu 

oleh 2 orang observer yang bertugas mengamati kinerja guru dan kegiatan 

pembelajaran tiap kelompok selama proses pembelajaran berlangsung.  Dua orang 

observer adalah guru mata pelajaran IPS kelas VIII MTs Al Azhar Unit 2 Tulang 

Bawang. 

 

F.  Operasional Penelitian Tindakan Kelas 

 

1.   Tahap Persiapan Tindakan 

 

 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam siklus berkelanjutan, setiap siklus 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan (4 x 40 menit). Persiapan yang dilakukan 

sebelum pelaksanaan penelitian antara lain:  

a. menyusun jadwal penelitian 

b. menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan 

c. menyusun instrumen pengataman yang berfungsi untuk menggali  

data/informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian terdiri dari 

lembar observasi aktivitas belajar siswa  

d. guru menyiapkan perangkat media simulasi  

e. menyusun skenario pembelajaran dan perangkat pembelajaran (pemetaan 

SK/KD, silabus, RPP dan bahan ajar). 

 



44 
 

2. Tahap Pelaksanaan  Tindakan 

 

 

Pelaksanaan tindakan mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

a. Kegiatan Pendahuluan: 

- Memberikan motivasi dalam belajar kepada siswa 

- Memberikan apersepsi materi pelajaran 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dibahas 

- Memberikan penjelasan materi pembelajaran yang dipelajari pada 

pertemuan tersebut 

- Menjelaskan tahapan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan pada 

pertemuan tersebut. 

b. Kegiatan Inti: 

Eksplorasi 

- Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok belajar dan masing-masing 

kelompok menentukan ketua kelompoknya 

- Guru membagikan lembar tugas berupa materi dan tokoh yang harus 

diperankan.  Selanjutnya setiap kelompok membagi dan mempelajari 

masing-masing peran yang ada dalam lembar materi yang diberikan. Siswa 

menyusun rubrik konsep, petugas pencari bahan rubrik konsep pada sumber 

belajar, siswa mengemas laporan kelompok sekaligus presenter kelompok 

di depan kelas 

- Guru mengatur simulasi dengan menentukan durasi waktu penyelesaian 

pekerjaan tiap kelompok 

- Guru memberikan penjelasan teknis dan simulasi yang harus dilakukan 

oleh masing-masing siswa. Penyesuaian karakter, isi materi dan bagaimana 
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bergiliran dalam bermain peran menentukan penilaian oleh guru. Guru  

melakukan pengamatan terhadap keterampilan sosial siswa bagaimana 

siswa bergilir/barbagi dalam bermain peran, siswa yang mampu 

menghargai teman, siswa yang membantu teman dalam kesulitan berperan, 

siswa yang harus selalu mengikuti petunjuk, siswa yang mampu 

mengontrol emosi selama simulasi, siswa yang mampu menyampaikan 

pendapat maupun menerima pendapat dengan baik. Semua unsur 

keterampilan sosial tersebut dilakukan melalui lembar observasi yang 

dilakukan oleh guru. 

Elaborasi 

- Setiap kelompok membuat teknis simulasi dan menyampaikannya di depan 

kelas 

- Setelah selesai, guru meminta tiap kelompok memberikan penilaian yang 

telah dilakukan oleh kelompok sebelumnya 

- Setelah selesai, presentasi dilanjutkan oleh kelompok berikutnya yang 

ditunjuk oleh guru 

Konfirmasi 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok lain untuk 

bertanya kepada kelompok presenter 

- Siswa perwakilan kelompok presenter menjawab pertanyaan dengan 

dibantu anggota lain dalam kelompoknya 

- Setelah selesai presentasi, siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada pertemuan tersebut. 
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c. Kegiatan Penutup: 

- Refleksi 

- Melaksanakan tindak lanjut proses pembelajaran 

 

G.  Tahap Observasi dan Penelitian 

 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan tindakan pada setiap siklus yang 

dilakukan oleh guru sebagai peneliti dengan mengisi lembar instrumen observasi 

simulasi dengan indikator keterampilan sosial. Setelah dilakukan observasi dan 

diperoleh data penelitian, selanjutnya diolah dan direkapitulasi sehingga 

memudahkan dalam penentuan jumlah skor yang diperoleh dan penentuan kriteria 

penilaian variabel yang diteliti berdasarkan tabel kriteria penilaian yang telah 

ditentukan. 

 

H.  Tahap Refleksi 

 

Setelah diperoleh pengolahan hasil observasi simulasi dengan indikator 

keterampilan sosial siswa dan diketahui persentase pencapaian skor beserta 

kriteria penilaiannya, selanjutnya dilakukan refleksi. Refleksi dilakukan untuk 

menentukan apakah penelitian perlu dilakukan perbaikan dan dilanjutkan atau 

tidak pada siklus berikutnya.  

 

I.   Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data penelitian dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat 

observasi dan dokumentasi foto. 

 



47 
 

1. Observasi 

Menurut Burns (dalam Basrowi, 2008:  93) observasi merupakan bagian 

penting dalam penelitian kualitatif.  Dengan observasi, peneliti dapat 

mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan 

dan interaksi subjek penelitian.  Observasi dilakukan secara langsung, dengan 

maksud untuk memperoleh gambaran secara jelas dan sebenarnya. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti membangun kesepakatan bersama dengan 

observer yang membantu proses pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

dilakukan.  Perencanaan bersama ini bertujuan untuk membangun rasa saling 

percaya dan menyepakati fokus yang akan diamati. Fokus yang akan diamati 

dalam proses pembelajaran adalah kegiatan simulasi dengan indikator 

ketercapaian keterampilan sosial siswa.  Hasil observasi merupakan data 

faktual yang dicatat secara cermat dan sistematis oleh peneliti. 

 

Keterampilan sosial yang dikembangkan berdasarkan dari sumber modifikasi 

dari Social Skills Instruction Guide. Curriculum Development SSD st. Louis 

Country di atas, dirinci berdasarkan aspek yang diamati seperti pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.1 Lembar observasi keterampilan sosial 

 

 

 

Nama 

Siswa 

Nama Siswa dan Aspek Simulasi yang Diamati 

Bergiliran/ 

Berbagi 

Menghargai/ 

Menghormati 

Membantu/ 

Menolong 

Mengikuti 

petunjuk 

Mengontrol 

emosi 

Menyampaikan 

pendapat 

Menerima 

pendapat 

A        
B        

C        

D        

Jumlah        
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Setiap siswa diamati aktivitasnya dalam setiap pertemuan dengan memberi 

tanda “√” (cheklist) pada lembar observasi jika aktivitas yang dilakukan 

sesuai dengan indikator yang ditentukan. 

 

2. Alat pengambilan gambar atau foto 

Alat pengambilan gambar atau foto digunakan dalam penelitian ini, karena 

dengan metode ini dapat merekam secara utuh tentang proses jalannya 

aktivitas pembelajaran, dengan melihat foto memungkinkan peneliti melihat 

kelemahan-kelemahannya sehingga dapat melakukan perbaikan pada 

tindakan selanjutnya.  Foto juga dapat mempermudah untuk mengingat 

kembali peristiwa yang sudah terjadi, karena kemampuan mengingat peneliti 

sangat terbatas.  Sehingga rekaman foto menjadi salah satu pelengkap data 

dan merupakan bagian penting dalam melaksanakan observasi maupun 

pencatatan berlangsungnya proses tindakan. 

 

J.  Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen yang digunakan dalam observasi ini adalah format observasi mengenai 

indikator keterampilan sosial yang akan dicapai siswa yang meliputi 7 indikator 

pencapaian keterampilan sosial siswa yaitu: (1) kemampuan bergilir atau berbagi, 

(2) kemampuan menghargai atau menghormati, (3) kemampuan membantu atau 

menolong, (4) kemampuan mengikuti petunjuk, (5) kemampuan mengontrol 

emosi, (6) kemampuan menyampaikan pendapat, (7) kemampuan menerima 

pendapat. Pengamatan dilakukan dengan mengisi format pengamatan 

keterampilan sosial setiap siswa dalam kelompok belajar yang dilakukan oleh 

peneliti di bantu dengan observer lain. 
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K.  Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

Kisi-kisi instrumen dibuat untuk memetakan pengembangan konsep variabel 

menjadi indikator-indikator  pengamatan, sehingga pengamatan dapat menggali 

informasi yang lengkap tentang gejala-gejala yang muncul yang berhubungan 

dengan variabel penelitian. 

 

L.  Indikator Ketercapaian Keterampilan Sosial Siswa 
 

 

Kisi-kisi instrumen penelitian untuk aspek keterampilan sosial siswa didasarkan 

dari sumber modifikasi dari Social Skills Instruction Guide. Curriculum 

Development SSD st. Louis Country dalam Maryani (2011: 45) meliputi 7 

indikator pencapaian keterampilan sosial siswa yaitu: 

1. kemampuanbergilir atau berbagi 

2. kemampuan menghargai atau menghormati 

3. kemampuan membantu atau menolong  

4. kemampuan mengikuti petunjuk  

5. kemampuan mengontrol emosi  

6. kemampuan menyampaikan pendapat 

7. kemampuan menerima pendapat 

 

Tabel 3.2 Rubrik penilaian simulasi untuk meningkatkan keterampilan sosial 

siswa  

 
Indikator 1 2 3 4 

Bergiliran/ 

Berbagi 

Jika tidak pernah 

mempersilahkan 

temannya 

memainkan peran 

saat 

simulasi/mendomin

asi 

Jika sesekali/jarang 

saja 

mempersilahkan 

temannya 

memainkan peran 

saat simulasi/  

mendominasi 

Jika cukup sering 

mempersilahkan 

temannya 

memainkan peran 

saat simulasi/ 

tidak  

mendominasi 

 

Jika selalu 

mempersilahkan 

temannya 

memainkan peran 

saat 

simulasi/tidak 

mendominasi 
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Tabel 3.2 (lanjutan) 

 
 

Indikator 1 2 3 4 

Membantu/ 

Menolong 

Orang  Lain 

Jika tidak pernah 

membantu teman/ 

anggota 

kelompoknya saat 

berlangsungnya 

simulasi 

Jika sesekali 

saja/jarang 

membantu teman/ 

anggota 

kelompoknya saat 

berlangsungnya  

simulasi 

 

Jika cukup sering 

membantu teman/ 

anggotakelompok

nya saat 

berlangsungnya 

simulasi 

Jika selalu 

membantu teman/ 

anggota 

kelompoknya saat 

berlangsungnya 

simulasi 

Bersungguh

-sungguh/ 

Mengikuti 

Petunjuk 

Jika melanggar 

seluruh aturan 

simulasi/ aturan 

yang disepakati di 

awal pembelajaran 

Jika sesekali 

melanggar atau 

hanya sesekali 

mematuhi aturan 

simulasi/ aturan 

yang  

disepakati di awal 

pembelajaran 

 

Jika cukup sering 

memenuhi aturan 

simulasi/ aturan 

yang disepakati di 

awal 

pembelajaran 

Jika mengikuti 

seluruh aturan 

simulasi/ aturan 

yang disepakati di 

awal 

pembelajaran 

Mengontrol 

Emosi 

Jika memainkan 

peran saat simulasi/ 

menyanggah dan 

atau berbicara 

dengan keras/ 

kasar/  intonasi 

yang tinggi 

Jika sesekali/ 

menyanggah atau 

berbicara dengan 

sopan/ santun 

Jika cukup sering 

memainkan peran 

saat simulasi/ 

menyanggah dan 

atau berbicara 

dengan sopan/ 

santun   

Jika memainkan 

peran saat 

simulasi/ 

menyanggah dan 

atau berbicara 

dengan sopan/ 

santun 

 

Menyampai

kan 

Pendapat 

Jika sama sekali 

tidak pernah 

menyampaikan 

pendapat   

Jika sekali saja/ 

jarang 

menyampaikan 

pendapat 

 

Jika cukup sering 

menyampaikan 

pendapat 

Jika selalu 

menyampaikan 

pendapat 

 

Menerima 

Pendapat 

Jika tidak pernah 

menerima pendapat 

orang lain/ 

memaksakan 

pendapat sendiri 

Jika sekali saja/ 

jarang menerima  

pendapat orang lain 

Jika cukup sering 

menerima  

pendapat orang 

lain 

Jika selalu 

menerima 

pendapat orang 

lain/ tidak 

memaksakan 

pendapat sendiri 

 

Setiap indikator di atas diberikan skor antara 1 – 4.  Kriteria penilaian tiap aspek 

pengamatan untuk memudahkan Observer melakukan penilaian tiap aspek 

pengamatan ditentukan sebagai berikut; 1 = kurang baik, 2 = cukup baik, 3 =  

baik, 4 = sangat baik.  Jumlah akhir hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

ditentukan dalam bentuk persentase yaitu jumlah perolehan skor akhir dibagi 

dengan skor ideal pengamatan aktivitas belajar siswa. Kriteria ketercapaian pada 
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penelitian ini difokuskan pada aspek penilaian simulasi siswa yang diamati dan 

diambil selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan 

atau observasi aspek keterampilan sosial siswa, bila jumlah siswa yang memiliki 

keterampilan sosial mencapai 70% dari seluruh siswa mencapai skor penilaian 

70% dengan kriteria penilaian adalah baik (Mulyasa, 2009:101). 

 

M.  Pengolahan dan Analisis Data  

 

 

Analisis data dengan menggunakan deskriptik analitik untuk mengetahui  

keterampilan sosial siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode 

simulasi pada setiap siklus dan digunakan format pengamatan keterampilan sosial.  

Analisis format keterampilan sosial siswa dilakukan secara kualitatif. Nilai 

kualitatif masing-masing siswa ditentukan dari rata-rata skor siswa yang diperoleh 

dari tujuh aspek pengamatan. 

 

N. Validasi Data 

 

 

Validasi data primer dan sekunder dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu proses 

evaluasi terhadap kebenaran data melalui berbagai sumber untuk mendapatkan 

data penelitian yang benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya.  Validasi 

dengan triangulasi, dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari siswa 

dengan hasil dari kolaborator dan peneliti (Pargito, 2011: 60). Tujuan dari 

triangulasi adalah untuk meyakinkan data dengan kepercayaan dan maksimal. 
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