
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SDN 02 Tiuh Toho, 

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan selama 6 (enam) bulan, yaitu 

dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011, dan terdiri dari dua 

siklus, masing-masing terdiri dari dua pertemuan. 

C. Subjek Tindakan Pembelajaran 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah siswa kelas IV-A 

SDN 02 Tiuh Toho, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang 

sebanyak 26 orang  siswa, terdiri atas  16 siswa putra dan 10 siswa putri. 

Seluruh siswa dilibatkan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. 

D. Prosedur Tindakan 

Menurut Aunnurahman (2009: 3.6) dijelaskan langkah-langkah 

penelitian tindakan kelas digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis, 

meliputi empat aspek, yaitu aspek perencanaan, tindakan, observasi dan aspek 



refleksi. Langkah-langkah tersebut harus dipahami bukan sebagai langkah-

langkah yang statis, terselesaikan dengan sendirinya, tetapi lebih merupakan 

momen-momen dalam bentuk spiral. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan terdiri dari dua siklus, 

masing-masing terdiri atas empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) tahap 

perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap pengamatan, dan (4) tahap 

refleksi. Adapun tahapan-tahapan  dalam penelitian ini digambarkan seperti di 

bawah ini. 
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Gambar 1. Siklus Penelitian 

Sumber: Aunnurahman (2009: 3.7) Penelitian Pendidikan SD. 
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E. Langkah-langkah Tindakan 

1. Perencanaan 1. 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media belajar, 

alat peraga, instrumen pengamatan, Lembar Kerja Siswa, dan lembar 

tes siswa. 

b. Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. 

c. Memilih materi pokok dan topik yang akan disimulasikan, untuk siklus 

I terdiri atas dua pertemuan. Adapun materi pokok yaitu: Pengertian 

Koperasi. 

d. Menyiapkan garis besar skenario pelaksanaan simulasi atau teks dialog 

(terlampir dalam RPP). 

e. Guru mengorganisasikan pembentukan kelompok heterogen, peranan-

peranan yang akan dilakukan siswa, pengaturan ruangan, pengaturan 

materi, pengaturan alat atau properti yang akan digunakan, dan 

sebagainya. 

f. Guru menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

simulasi. 

g. Membuat skenario pembelajaran dengan metode simulasi yang terdiri 

atas empat tahapan, yaitu: 

 

 

 

Gambar 2. Skenario Pembelajaran. 

 

Penjelasan Mengorganisasikan Melatih Diskusi 



2. Pelaksanaan Tindakan 1. 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan simulasi, misalnya 

pembagian peran, cara memerankan tokoh, gerak-gerik anggota tubuh, 

intonasi atau tekanan berdialog, dan lain-lain. 

b. Guru mengorganisasikan atau membentuk kelompok-kelompok 

pemeran simulasi. 

c. Sebelum pelaksanaan simulasi, masing-masing kelompok melakukan 

latihan simulasi yang dipimpin oleh guru. Setelah segala sesuatunya 

siap, maka simulasi dimulai. Siswa yang tidak memainkan peran akan 

bertindak selaku pengamat/observer. Mereka dibekali panduan 

observasi untuk merekam peranan yang dimainkan oleh para pelaku 

simulasi. Para pemegang peran melakukan simulasi sesuai dengan 

skenario atau pedoman umum yang telah dibuat oleh guru atau yang 

telah disiapkan oleh para pemegang peran. Guru membantu 

mensupervisi, dan memberi sugesti demi kelancaran pelaksanaan 

simulasi. Memberi kesempatan pada para pengamat untuk 

menyampaikan kritik, dan laporan hasil pengamatannya. Memberi 

kesempatan kepada para pemegang peran untuk memberikan 

klarifikasi. 

d. Setelah pelaksanaan simulasi, guru dan siswa melakukan diskusi 

tentang pelaksanaan simulasi. Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan dan rangkuman. Guru melakukan evaluasi. Jika 

berdasarkan hasil evaluasi ternyata simulasi yang dilakukan tidak 

mencapai tujuan, maka para pemegang peran diminta mengulangi lagi 



simulasi dengan memperhatikan masukan dari para observer, atau guru 

dapat menunjuk siswa lain untuk melaksanakan simulasi ulang 

tersebut. 

 

3. Observasi 1. 

Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung untuk merekam data kegiatan siswa belajar dan kegiatan guru 

mengajar. Observasi kegiatan siswa dilakukan oleh guru selaku peneliti. 

Observasi tentang kegiatan guru dilakukan oleh teman sejawat. Sedangkan 

untuk merekam data tentang hasil belajar siswa dilakukan tes pada akhir 

pertemuan. 

4. Refleksi 1. 

Berdasarkan hasil observasi siklus I, peneliti bersama teman sejawat 

dan supervisor melakukan refleksi. Kelebihan pada siklus I akan 

dipertahankan dan ditingkatkan pada siklus II. Sedangkan kelemahan dan 

kekurang yang muncul akan diperbaiki pada pelaksanaan sikus II. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar tes prestasi belajar untuk mengumpulkan data prestasi belajar 

siswa. 

2. Lembar observasi siswa untuk mengumpulkan data tentang kegiatan 

siswa. 

3. Lembar observasi kegiatan guru untuk merekam kegiatan guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran. 



G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data tentang aktivitas kegiatan guru mengajar dan siswa belajar 

dikumpulkan melalui observasi. 

2. Data tentang prestasi belajar siswa dilakukan dengan memberikan tes 

prestasi belajar. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan selama siklus I (2 x 

pertemuan), baik data kuantitatif maupun kualitatif. 

2. Menganalisis data dengan membuat tabulasi dan persentase, serta disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

3. Menguji keberhasilan penelitian dengan cara membandingkan hasil 

pengolahan data dengan indikator keberhasilan. 

4. Melakukan interpretasi, untuk menentukan langkah-langkah perbaikan 

pada siklus selanjutnya. 

5. Untuk data aktivitas belajar siswa setiap pertemuan digunakan rumus:  

N =  x 100. (Poerwanti, 2008: 4.23). 

6. Untuk data aktivitas belajar siswa setiap siklus digunakan rumus:  

7. Kriteria yang digunakan menurut pendapat Poerwanti (2008: 6.18) yaitu : 

a. Skor = 80-100 (A = Baik Sekali). 

b. Skor 60-79 (B = Baik). 

c. Skor 40-59 (C = Cukup). 

d. Skor 20-39 (D = Kurang).  

e. Skor 0-19 (E = Kurang Sekali). 



8. Untuk data prestasi belajar siswa setiap siklus digunakan rumus :  

N =  x 100. 

a. N = Nilai akhir. 

b. P1 = Nilai prestasi pertemuan 1. 

c. P2 = Nilai prestasi pertemuan 2. 

d. ΣP = Jumlah pertemuan tiap siklus. 

 

I. Indikator Keberhasilan 

 

Pembelajaran dalam penelitian ini dinyatakan berhasil apabila terdapat 

sedikitnya 80% dari jumlah siswa mencapai nilai sekurang-kurangnya 65,00. 

 


