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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan 

(Arikunto dkk, 2009). Penelitian ini pada dasarnya merupakan proses investigasi 

terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas, proses 

pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu.  

Salah satu ciri khas dari penelitian tindakan kelas (PTK) adalah adanya 

kolaborasi diantara praktisi dan peneliti dalam pemahaman, kesepakatan tentang 

permasalahan dan pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan 

tindakan (Arikunto, dalam Saputri, 2015). Peneliti dan guru kelas bersama-sama 

membuat perencanaan, kemudian melaksanakannya didalam pembelajaran di 

kelas. Peneliti membuat pengamatan selanjutnya dilakukan refleksi dengan guru 

kelas sehingga diketahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang dilaksanakan.  

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan mengikuti langka-langkah 

penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (Ramdhani, 2014) yang meliputi 

beberapa tahap seperti dibawah ini : 

1) Tahap perencanaan (planning) 

Pada tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah dalam pengembangan 

kemampuan sosial emosional melalui metode role playing yaitu mengenai apa 

yang akan di dramakan (peran), kesiapan media dan sumber belajar, 

penetapan konsep dan media role playing yang digunakan, bersama siapa saat 
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melakukan observasi, dan menyusun alat evaluasi yang berkaitan dengan 

penerapan metode role playing. 

2) Tahap pelaksanaan (acting) 

Tahap pelaksanaan adalah implementasi atau penerapan isi dari rancangan 

yang telah disusun. Saat melaksanakan tahap ke-2 ini pendidik/guru adalah 

sebagai pelaksana tindakan dimana harus mengutamakan dan mengacu pada  

rancangan yang sudah dirumuskan. 

3) Tahap Pengamatan (observing)  

Tahap pengamatan yang dilakukan berjalan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Kegiatan pengamatan sendiri merupakan hal yang 

dilakukan oleh pengamat (observer).  

4) Refleksi (reflecting) 

Refleksi adalah tahap untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Dalam tahap ini observer dan guru berusaha untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan anak didik dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. 

Alur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat digambarkan dalam 

gambar 3.1 dan rancangan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada table 3.1.  

berikut ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas  

Arikunto (2009) 

Siklus I Pelaksanaan  

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus II Pelaksanaan  

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

? 
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Tabel : 3.1 

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan 

Aktivitas Siklus I Siklus II 

Perencanaan a. Merancang indikator. 

b. Mempersiapkan konsep untuk 

kegiatan role playing (bermain 

peran). 

a. Merancang indikator. 

b. Mempersiapkan konsep untuk 

kegiatan role playing (bermain 

peran). 

Pelaksanaan a. Guru melakukan persiapan untuk 

kegiatan metode role playing  

dengan tema yang sudah ditentukan. 

b. Guru memberikan  penjelasan 

mengenai kegiatan role playing yang 

akan dilakukan oleh anak didik . 

c. Guru melakukan peragaan langsung 

kepada anak didik tentang cara-cara 

bermain peran (role playing). Hal ini 

di lakukan agar anak dapat melihat 

secara langsung tentang bermain 

peran (role playing). 

d. Guru menggunakan alur cerita 

sebagai untuk membantu anak-anak 

melakukan role playing 

e. Mempersilakan anak untuk bermain 

peran (role playing) berdasarkan 

ketentuan yang sudah dijelaskan. 

a. Guru menyiapkan kegiatan role 

playing dengan menentukan tema 

terlebih dahulu. Hal ini untuk 

memperkenalkan kegiatan role 

playing sesuai dengan tema yang 

dipilih kepada anak.  

b. Guru memberikan penjelasan 

mengenai kegiatan role playing 

yang akan dilakukan anak didik. 

c. Guru melakukan peragaan kepada 

anak didik bagaimana cara 

bermain peran (role playing). Hal 

ini di lakukan agar anak dapat 

melihat secara langsung tentang 

role playing (bermain peran). 

d. Guru menggunakan alur cerita 

sebagai pendukung untk 

melakukan role playing 

e. Guru mempersilakan anak untuk 

bermain peran (role playing) 

berdasarkan ketentuan yang 

sudah dijelaskan. 

Observasi a. Guru (teman sejawat) melakukan 

pengamatan terhadap anak didik 

a. Guru (teman sejawat) melakukan 

pengamatan terhadap anak didik yang 
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yang sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran (role playing) 

 

b. Aspek yang diamati pada anak didik 

meliputi tiga lingkup aspek 

perkembangan sosial emosional 

yaitu: Tanggungjawab Diri dan 

Orang lain yang meliputi anak dapat 

bersabar menunggu giliran, 

menghargai orang lain dan mampu 

menunjukan ekspresi menyesal 

ketika berbuat salah 

 

sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran (role playing) 

 

c. Aspek yang diamati pada anak didik 

meliputi: Tanggungjawab Diri dan 

Orang lain yang meliputi anak dapat 

bersabar menunggu giliran, 

menghargai orang lain dan mampu 

menunjukan ekspresi menyesal ketika 

berbuat salah. 

 

 Refleksi  Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengoreksian mengenai keberhasilan 

dari penelitian tindakan kelas yang 

sudah dilakukan berdasarkan 

ketercapaian indikator kinerja yang 

sudah diterapkan dan belum tercapai 

maka dilakukan siklus selanjutnya. 

Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengoreksian mengenai keberhasilan dari 

penelitian tindakan kelas yang sudah 

dilakukan berdasarkan ketercapaian 

indikator keberhasilan yang sudah 

diterapkan dan telah tercapai sehingga 

siklus dihentikan 

 

 

3.2 Setting dan Subyek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di KB/T Fransiskus Xaverius 78, Salatiga. Subyek 

dalam penelitian ini adalah kelas Kelompok Bermain KB/TK Fransiskus Xaverius 78, 

Salatiga dengan jumlah siswa 12 anak. Penelitian ini dilakukan dalam proses 

pembelajaran dikelas dengan menggunakan metode role playing (bermain peran). 

Anak didik akan diminta untuk bermain peran (role playing) berdasarkan konsep 

yang sudah dirancang oleh peneliti untuk meningkatkan kemampuan Sosial 

Emosional anak didik kelompok bermain di KB/TK Fransiskus Xaverius 78, Salatiga 

dan didukung dengan menggunakan media pembelajaran yang sering anak didik 
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gunakan yang terdapat di sekolah tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

bulan September-Desember 2017. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sebuah atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang memiliki sebuah variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

penelitian ini terbagi menjadi 2 variabel yaitu variabel bebas dan terikat.  

a. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya sehingga muncul variabel terikat. Variable bebas dalam 

penelitian ini adalahr role playing.  

X  : role playing 

b. Variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, yang 

menjadi variabel terikat adalah kemampuan sosial emosional anak kelompok 

bermain di Fransiskus Xaverius 78 Salatiga. 

Y : Kemampuan sosial emosional 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data meruapakan cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto dalam Saputri, 2015). Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan observasi atau pengamatan dan catatan lapangan. Observasi 

merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan. Tujuan pokok observasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan yang sedang 

berlangsung (Arikunto, 2010).  

Menurut Arikunto (2006) observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

observasi non sistematis yang dilakukan tidak dengan menggunakan instrumen 

pengamatan dan observasi sistematis yang dilakukan menggunakan pedoman 
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sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan observasi sistematis dimana penulis membuat instrumen 

kegiatan dan indicator yang akan dimunculkan dalam penelitian.  

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 

dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap 

data dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 2010). Catatan lapangan ini akan 

digunakan untuk mencatat semua temuan selama proses kegiatan pembelajaran 

atau yang diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam pedoman observasi.  

 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan  lebih baik dalam 

arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto dalam 

Saputri, 2015). Pengisian instrumen penelitian dilakukan dengan memberikan 

tanda centang atau ceklis pada setiap tanda atau gejala yang muncul, sehingga 

peneliti menjadi tahu apakah metode dan kegiatan dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara anak berhasil. 

Sebelum penulis membuat instrument penelitian terlebih dahulu penulis 

membuat kisi-kisi observasi. Kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan 

hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang 

disebutkan dalam kolom (Arikunto dalam Saputri, 2015). Pembuatan kisi-kisi 

berguna sebagai acuan dalam membuat instrumen karena dapat menunjukkan 

kaitan antara variabel dengan sumber data. Kisi-kisi yang dibuat penulis sebagai 

acuan untuk membuat instrumen penelitian dibuat dalam Tabel 3.1 di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi Kemampuan Sosial Emosional Anak  

 

Kisi-kisi pedoman observasi pengamatan kemampuan sosial emosional 

dituangkan ke dalam rubrik untuk mempermudah penilaian. Rubrik penilaian 

untuk kemampuan sosial emosional anak termuat dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.2 Anak dapat bersabar menunggu giliran melalui mengantri 

No. Kriteria Deskripsi Skor 

1. Anak dapat menunjukan sikap 

bersabar menunggu giliran 

dengan mengantri 

Jika anak dapat menunjukan sikap 

bersabar menunggu giliran dengan 

baik 

3 

2. Anak dapat menunjukan sikap 

bersabar menunggu melalui 

mengantri  

Jika anak dapat menunjukan sikap 

bersabar menunggu giliran dengan 

bantuan guru 

2 

3. Anak tidak dapat menunjukan 

sikap bersabar menunggu melalui 

mengantri  

Jika anak tidak dapat menunjukan 

sikap bersabar menunggu giliran 

meskipun dengan bantuan guru 

1 

 

 

 

 

Aspek 

perkembangan 

Indikator Aspek yang diamati 

 

 

 

Tanggung 

jawab diri dan 

orang lain 

Bersabar menunggu giliran. Anak dapat menunjukan sikap 

bersabar menunggu giliran dengan  

mengantri 

Mulai menghargai orang lain. Anak dapat menunjukan sikap mau 

mendengarkan orang lain berbicara 

Mulai menunjukkan ekspresi 

menyesal ketika melakukan 

kesalahan 

Anak dapat menunjukan sikap 

meminta maaf ketika berbuat salah 
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Tabel 3.3 Anak dapat menunjukan sikap mau mendengarkan orang lain berbicara 

No. Kriteria Deskripsi Skor 

1. Anak dapat menunjukan sikap 

mau mendengarkan orang lain 

berbicara 

 

Jika anak dapat menunjukan sikap 

mau mendengarkan orang lain 

berbicara 

3 

2. Anak dapat menunjukan sikap 

mau mendengarkan orang lain 

berbicara 

 

Jika anak dapat menunjukan sikap 

mau mendengarkan orang lain 

berbicara dengan bantuan guru 

2 

3. Anak dapat menunjukan sikap 

mau mendengarkan orang lain 

berbicara 

Jika anak tidak dapat menunjukan 

sikap mau mendengarkan orang lain 

berbicara meskipun dengan bantuan 

guru 

1 

 

    Tabel 3.4 Anak dapat menunjukan sikap meminta maaf ketika berbuat salah 

No. Kriteria Deskripsi Skor 

1. Anak dapat menunjukan sikap 

meminta maaf ketika berbuat 

salah 

Jika anak dapat menunjukan sikap 

meminta maaf ketika berbuat salah 

3 

2. Anak dapat menunjukan sikap 

meminta maaf ketika berbuat 

salah 

Jika anak dapat menunjukan sikap 

meminta maaf ketika berbuat salah 

dengan bantuan guru 

2 

3. Anak dapat menunjukan sikap 

meminta maaf ketika berbuat 

salah 

Jika anak tidak dapat menunjukan 

sikap meminta maaf ketika berbuat 

salah meskipun dengan bantuan guru 

1 

 

Keterangan :  

- 3 = Berkembang sangat baik (BSB) 

- 2 = Berkembang sesuai harapan (BSH) 

- 1 = Belum berkembang (BB) 
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Lembar instrument yang akan digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan 

role playing pada anak kelompok bermain Fransiskus Xaverius 78 Salatiga dapat 

dilihat dalam tabel 3.6 berikut ini : 

 

                  Tabel 3.5 Lembar instrument penilaian kemampuan sosial emosional anak 

 

No 
Nama 

Anak 

Anak dapat bersabar 

menunggu 

giliran/mengantri 

Anak dapat 

menunjukan sikap 

mau mendengarkan 

orang lain berbicara 

 

Anak dapat 

menunjukan sikap 

minta maaf ketika 

bersalah 

Skor 

Total 

 

 

 

Ket  

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 

 

1 Ael            

2 Al            

3 Alo            

4 Did                

5 Gig            

6 Jen            

7 Juj            

8 Jun            

9 Key            

10 Mik            

11 Ola            

12 Van            

Jumlah Total            

Persentase (%)            
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3.5 Indikator Kinerja Keberhasilan 

Keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila terdapat adanya perubahan 

atau peningkatan kearah yang lebih baik. Sudijono (dalam Ramadhani, 2014) 

menyatakan bahwa data diinterpretasikan kedalam 4 tingkatan yaitu: 

a. Kriteria baik, yaitu apabila nilai yang diperoleh anak antara 80% - 100% 

b. Kriteria cukup, yaitu apabila nilai yang diperoleh anak antara 60% - 79% 

c. Kriteria kurang baik, yaitu apabila nilai yang diperoleh anak antara 30% 

59% 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan 

kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain di KB/TK Fransiskus Xaverius 

78 Salatiga melalui role playing. Penelitian dapat dinyatakan berhasil apabila 

persentase nilai rata-rata kemampuan sosial emosional anak termasuk dalam kriteria 

baik telah mencapai 80%. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran yang telah 

tertuang dan tersusun dalam lembar observasi kegiatan. Keberhasilan dari setiap 

tindakan dapat diketahui dengan membandingkan hasil kegiatan dari setiap siklus 

yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

   Bogdan (dalam Saputri, 2015) mengemukakan bahwa analisis data 

merupakan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi dan 

catatan lapangan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya, untuk mengetahui keefektifan suatu 

metode yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

penggunaan lembar observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Analisis deskriptif kuantitatif dipergunakan untuk menentukan hasil 

yang diperoleh berdasarkan teknik skoring. 

Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kepastian, 

peningkatan dan perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh penulis bukan untuk 

membuat generalisasi atau pengujian suatu teori. Untuk mengetahui tingkat 
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keberhasilan penelitian tindakan kelas ini perlu dilakukan identifikasi pada skor yang 

telah diperoleh. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari persentase (Sudijono 

dalam Saputri, 2015) dalam penelitian ini adalah sebagai beikut : 

 

  

   

 

Gambar 3.2 Rumus Persentase 

 

Keterangan: 

F = Frekuensi yang dicari presentasinya 

N = Number of cases (Jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P = Angka presentase 

 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu: 

1) Hasil observasi diberi skor (3, 2 atau 1) pada setiap masing-masing 

indikator keterampilan berbicara 

2) Masing-masing indikator dihitung rata-rata kemampuan anak pada setiap 

pertemuan menggunakan rumus di atas (Purwanto dalam Ramadhani, 

2014) 

3) Persentase keberhasilan dihitung dengan cara skor pada setiap indicator 

dijumlah lalu dibagi dengan skor maksimal 

4) Hasil persentase setiap indikator tersebut akan menghasilkan rata-rata 

ketercapaian anak pada setiap pertemuannya 

5) Analisis data diambil berdasarkan hasil persentase rata-rata kemampuan 

sosial emosional anak pada setiap pertemuan kemudian dipaparkan 

selisihnya 

6) Hasil persentase setiap siklus nya diperjelas dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

 

F 

P=   X 100 % 

 N 
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Setelah melakukan pengumpulan data dengan lengkap, selanjutnya peneliti 

berusaha menyusun dan mengelompokkan data serta menyeleksi data yang ada dalam 

penelitian ini. Hal ini berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. Menurut Arikunto (Saputri, 2015), data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diinterpretasikan dalam empat tingkatan yang disajikan dalam Tabel 7 berikut ini:  

 

Nilai maksimal : 3 x 3 = 9 

Nilai minimal  : 3 x 1 = 3 

Interval  : 9 – 3 = 6 

     6 : 3 = 2 

 

 Tabel 3.6 Kriteria Keberhasilan Yang Dicapai 

 

Kriteria Nilai Skor 

Berkembang sangat baik (BSB) 7 – 9 

Berkembang sesuai harapan (BSH) 5 – 6 

Belum berkembang (BB) 3 – 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


