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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas/classroom 

action research (CAR). Penelitian terdiri dari dua siklus, setiap siklus memiliki 

empat kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun 

siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a) Tempat penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMK Pelita Salatiga yang beralamat di  

jalan Hasanudin Gg. Mangga  RT. 02 RW. 6  Ngawen, Kelurahan 

Mangunsari Kecamatan  Sidomukti Kota Salatiga 

b) Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 2011. 

c) Jadwal Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan dengan rencana jadwal sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 
Jadwal Penelitian pada kelas XII Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 

SMK Pelita Salatiga Semester 1 Tahun Ajaran 2011/2012 
 

Siklus I 

Pertemuan ke Hari Tanggal Jam ke- Keterangan 

1. Sabtu 5 November 2011 4-5 3C 

2. Jum’at 11 November 2011 3 3C 

Siklus II 

Pertemuan ke Hari Tanggal Jam ke- Keterangan 

1. Sabtu 12 November 2011 4-5 3C 

2. Jum’at 18 November 2011 3 3C 
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3.3. Kondisi Awal Subyek Yang Diteliti 

Subyek penelitian yang akan diteliti adalah siswa kelas XII Program 

Keahlian Akomodasi Perhotelan. Kelas XII program keahlian Akomodasi 

Perhotelan terdiri dari 22 siswa yang dibagi menjadi perempuan dan laki-laki. 

Kondisi awal subyek yang diteliti atau kondisi pra siklus bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang kondisi siswa dan proses pembelajaran sebelum 

dilakukan tindakan. Hasil observasi menunjukan bahwa guru IPS di SMK Pelita 

Salatiga Tahun 2011/2012 masih menggunakan metode konvensional ceramah 

pada saat menyampaikan materi. Selama pembelajaran ada empat orang siswa 

yang mengobrol dengan teman sebangku dan lain bangku. Ada juga siswa yang 

asik bermain handphone dari awal pelajaran sampai ahir. Bahkan ada siswa yang 

terlihat berjalan-jalan, dan makan di dalam kelas pada saat guru sedang 

menjelaskan pelajaran. Selain itu ketika guru mengajukan pertanyaan hanya ada 

satu siswa yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Pembelajaran seperti ini juga menyebabkan hasil belajar siswa kelas XII Program 

Keahlian Akomodasi Perhotelan pada ulangan harian mendeskripsikan kelompok 

sosial dalam masyarakat multikultural masih dibawah  Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM), sebanyak 14 siswa dari 22 siswa mendapat nilai dibawah 

KKM yakni 70. 
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3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Siklus 1 

1. Perencanaan  

Setelah diketahui informasi tentang peserta didik maka pada tahap ini 

dilakukan penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Lampiran 1). Penyusunan RPP dilakukan mulai dari perumusan tujuan 

sampai dengan penilaian. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini disusun 

sesuai dengan hasil observasi. Dimana dalam penelitian ini guru memilih 

model pembelajaran PAKEM. 

Selain penyusunan RPP dalam tahap ini juga disusun lembar 

observasi yang akan digunakan untuk mengamati jalanya pembelajaran. 

Lembar observasi disusun berdasarkan RPP dan kisi-kisi lembar observasi. 

Lembar observasi terdiri dari lembar observasi bagi guru (Lampiran5) dan 

lembar observasi bagi siswa (lampiran 4). 

2. Tindakan  

Tindakan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan sesuai RPP siklus 1 dengan model pembelajaran PAKEM. Pelaku 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Bapak H. Sumarsono, S.Pd sebagai 

guru IPS di SMK Pelita Salatiga. Langkah-langkah pembelajaran PAKEM 

yang pertama adalah appersepsi yaitu menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar. Langkah kedua adalah melakukan eksplorasi yaitu 

memperkenalkan materi pokok dan kompetensi dasar yang akan dicapai, serta 
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menggunakan metode PAKEM. Langkah ketiga adalah melakukan konsolidasi 

pembelajaran, yaitu mengaktifkan siswa dalam membentuk kompetensi dan 

mengaitkannya dengan kehidupan siswa. Langkah keempat adalah melakukan 

penilaian, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dan data atau dokumen belajar 

siswa yang valid untuk perbaikan program pembelajaran. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan agar dapat diketahui apakah selama proses belajar 

mengajar sesuai dengan skenario dalam RPP. Selain pada siswa, observasi 

juga dilakukan terhadap guru. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

apakah guru sudah melakukan kegiatan sesuai dengan skenario dalam RPP. 

Penelitian ini melibatkan dua observer yaitu peneliti sendiri dan 

Singgih Pujianto, S.Pd. yang merupakan salah satu guru IPS SMK Pelita 

Salatiga.  

4. Refleksi  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah data yang terkumpul 

dianalisis sejauh mana tindakan yang dilakukan. Hasil pengamatan  dan hasil 

tes yang diperoleh selama proses belajar mengajar berlangsung dianalisis. 

Berdasarkan hasil analisis ini, peneliti melakukan refleksi untuk menentukan 

kekurangan selama siklus 1 dan merencanakan tindakan berikutnya yaitu pada 

siklus 2. 
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3.4.2. Siklus 2 

1. Perencanaan  

Tahap ini dilakukan persiapan untuk memperbaiki refleksi siklus 

pertama. Informasi yang diperoleh dari refleksi siklus 1 merupakan data yang 

digunakan untuk membuat perencanaan sikus 2. 

2. Tindakan  

Guru melakukan kembali tindakan seperti siklus 1. 

3. Observasi 

     Sama seperti siklus 1 observer harus mengamati jalannya pembelajaran 

apakah sudah sesuai dengan skenario RPP. 

4. Refleksi  

Pada tahap ini dilakukan kembali dengan menganalisis lembar 

observasi dan hasil belajar. Jika  tujuan dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan yang signifikan maka penelitian dianggap berhasil. 

 

3.5. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan empat teknik yaitu teknik tes, observasi, 

angket dan dokumentasi. 

1. Teknik Tes 

Tes dilaksanakan pada tiap akhir siklus dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil belajar dalam proses pembelajaran. (Lampiran 11) 

(Lampiran 26) 
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2. Teknik Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran 

sesuai dengan skenario yang telah didesain dan mengidentifikasi 

hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Lembar observasi yang 

digunakan yaitu lembar kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dan 

lembar observasi siswa dan guru selama pembelajaran 

berlangsung.(lampiran 4) (Lampiran 5) 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

penggunaan metode PAKEM dalam pembelajaran. Angket ini dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada siswa untuk 

dijawabnya.(Lampiran 7) 

4. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat data yang tidak bisa 

masuk ke dalam lembar observasi.(Lampiran 3) 

5. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara dalam hal ini digunakan untuk mencari tahu secara 

lisan tanggapan siswa dan guru tentang model pembelajaran yang 

digunakan.(Lampiran 6) 

6. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi berupa foto untuk memberikan gambaran secara 

lebih nyata mengenai suasana kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung.(Lampiran 41-45) 
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3.6. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti, yaitu : 

1. Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa)  

    Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik diskriptif dengan mencari 

persentase keberhasilan belajar. 

a. Data hasil observasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut 

% Pencapaian = Σ Skor yang diperoleh X100% 

                                         Skor maksimum 

 

b. Data hasil tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Nilai = Σ Skor yang dijawab benar X 100% 

                           Skor maksimum 

c. Nilai yang diperoleh dari hasil observasi merupakan hasil belajar 

psikomotorik dan afektif.  

d. Hasil observasi dapat dihitung sebagai berikut: 

menghitung keberhasilan kelas yaitu persentase siswa yang tuntas sesuai 

dengan indikator keberhasilan dihitung dengan rumus: 

% ketuntasan belajar siswa = ∑ siswa yang tuntas belajar       X 100 % 

          Banyaknya siswa dalam satu kelas 

 

2. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data non tes, yaitu data 

observasi, data angket dan data wawancara. Data observasi dan angket 

digunakan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam wawancara. 
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Sedangkan data wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

siswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar.  

Data kualitatif dapat dianalisis dengan reduksi data, penyajian teks dan 

penarikan kesimpulan: 

a. Data reduction ( reduksi data ) 

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang telah 

diperoleh dari observasi, angket dan wawancara. Data yang didapat 

dirangkum dan dipilih sesuai dengan tema yang ada.13 Data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data selanjutnya. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah dilakukan penyederhanaan (direduksi) maka langkah 

selanjutnya yaitu mendisplay data. Data display dilakukan dengan cara 

menyajikan hasil data dalam bentuk uraian singkat dan bagan.14 

c. Conclusion drawing ( penarikan kesimpulan ) 

Tahap terakhir yaitu kesimpulan dari data yang telah 

disederhanakan dan disajikan.  

 

 

 

 

                                                        
13 Sugiyono, 2006, Metodologi Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung, Alfabeta, hal. 337. 
14 Ibid, hal. 340. 
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Catatan Lapangan (Data yang 
diperoleh dikelas berupa:lembar 

observasi, angket, wawancara, dan 
catatan lapangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Teknik Analisis Data Kualitatif 

3.7. Indikator Keberhasilan  

  Indikator keberhasilan proses dikatakan berhasil bila: 

a. Rata-rata aktivitas belajar siswa sudah mencapai skor lebih dari atau 

sama dengan 80%. 

b. Nilai pada keaktifan siswa dan hasil belajar siswa sudah mencapai skor 

lebih dari atau sama dengan empat atau kategori baik. Penilaian 

nilainya sebagai berikut: 

“Kategori sangat kurang   : 1 

Kategori kurang             : 2 

Reduksi Data (Meringkas dan 

memilih data yang diperoleh 

didalam kelas) 

Display Data (Data disajikan dalam 

bentuk uraian singkat dan tabel) 

Conclusion drawing 

(Penarikan kesimpulan) 
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Kategori cukup              : 3 

Kategori baik                 : 4 

Kategori sangat baik       : 5”15 

 Keaktifan siswa ditandai dengan siswa berdiskusi dan 

bekerjasama dalam pembelajaran, mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dan berkomunikasi dengan siswa lain. 

 Hasil belajar ditandai dengan siswa meningkatkan nilai dalam 

pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan guru. 

Indikator keberhasilan belajar dalam penelitian ini adalah apabila 

siswa yang tuntas belajar sudah lebih dari atau sama dengan 80%. 

Sedangkan siswa dikatakan telah tuntas apabila hasil belajar telah 

mencapai nilai KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu sebesar 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Devi Yuliana, FKIP- Pendidikan Ekonomi, UKSW, 2011 

 


