
27 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas/ Classroom 

Action Research ( CAR) yang terdiri dari tiga siklus. Peneliti menerapkan desain 

penelitian model Kemmis dan Mc Taggart. Setiap siklus terdiri dari empat 

langkah yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun siklus 

tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini: 

        Siklus I      Siklus II          Siklus III 

 

 

 

 

Skema 3.1 Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 02 Salatiga yang beralamat 

di Jl. Tegalrejo 79 Salatiga. Kelas XI jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai bulan 

Oktober 2011. 

 

Kondisi 

awal 

Kondisi 

akhir 
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Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas XI IPS 3  

SMA Negeri 2 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Hari/ tanggal Kelas Kompetensi Dasar 
Jam 

ke- 

Pembelajaran Awal 

1. 
Rabu, 7 

September 2011 
XI IPS 3 

Menjelaskan pengertian, fungsi, dan 

tujuan APBN dan APBD 
I-II 

Siklus I 

2. 
Selasa, 13 

September 2011 
XI IPS 3 

Mengidentifikasi sumber-sumber 

penerimaan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

I-II 

3.  
Rabu, 14 

September 2011 
XI IPS 3 I-II 

4. 
Selasa, 20 

September 2011 
XI IPS 3 I-II 

5. 
Rabu, 21 

September 2011 
XI IPS 3 I 

Siklus II 

6. 
Rabu, 21 

September 2011 
XI IPS 3 

Mendiskripsikan kebijakan pemerintah di 

bidang fiskal 

II 

6. 
Selasa, 27 

September 2011 
XI IPS 3 I-II 

7. 
Rabu, 28 

September 2011 
XI IPS 3 I-II 

8. 
Selasa, 4 

Oktober 2011 
XI IPS 3 I-II 

Siklus III 

9. 
Rabu, 5  

Oktober 2011 
XI IPS 3 

Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

I-II 

10. 
Selasa, 11 

Oktober 2011 
XI IPS 3 I-II 
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11. 
Rabu, 12 

Oktober 2011 
XI IPS 3 

Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
I-II 

 

3.3. Subyek Yang Diteliti dan Kondisi Awal  

Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS 3 semester 

satu tahun pelajaran 2011/2012 SMA Negeri 02 Salatiga. Kelas XI IPS 3 

berjumlah 33 (tiga puluh tiga) siswa, terdiri dari 13 (tiga belas) siswa putri dan 20 

(dua puluh) siswa putra. 

Observasi kondisi awal subyek dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang kondisi awal siswa dalam proses pembelajaran. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa guru Ekonomi yang mengajar di kelas XI IPS 3 masih 

menggunakan metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran seperti ini 

menjadikan komunikasi antara guru dengan siswa hanya berjalan satu arah, yaitu 

dari guru ke siswa, dan informasi yang dapat tersampaikan ke siswa menjadi tidak 

maksimal. Selama proses pembelajaran berlangsung ada enam siswa yang 

bercanda dengan teman sebangku, empat siswa melamun, satu siswa mengaca 

sendiri. Dari observasi juga menunjukkan pada saat guru memberikan pertanyaan 

hanya ada tiga siswa yang merespon pertanyaan dari guru. Dari daftar nilai juga 

terlihat ada beberapa siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. 

3.4. Prosedur Penelitian 

Siklus 1 

a. Perencanaan  

Sebelum melaksanakan tindakan penelitian, peneliti melalukan 

beberapa tindalan perencanaan agar pelaksanaan penelitian kegiatan 
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pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Maka pada tahap ini dilakukan 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ini di susun dan disesuaikan dengan medel 

pembelajaran PAIKEM. Selain menyusun RPP, peneliti juga membuat 

format lembar observasi untuk guru dan siswa yang digunakan untuk 

mengamati jalannya proses pembelajaran.  

b. Pelaksanaan Tindakan (Ackting) 

Penelitian tindakan kelas pada siklus pertama ini terdiri dari tiga 

pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, 

hari Rabu 14 September, hari Selasa tanggal 20 September 2011, dan 

Rabu 21 September 2011 dengan langkah sesuai dengan RPP yang telah 

di buat untuk siklus I: 

A. Apersepsi 

1. Guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan menunjuk 

salah satu siswa memimpin berdoa, memeriksa kehadiran siswa, 

kebersihan dan kerapian kelas sebagai wujud kepedulian 

lingkungan. 

2. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan menyampaikan  tujuan 

pembelajaran tentang sumber APBN. 

3. Guru memberi motivasi siswa secara komunikatif dan kreatif 

dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sumber APBN. 

4.  Guru menyampaikan cakupan materi secara garis besar tentang 

sumber APBN untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. 
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B. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

a. Guru menyuruh siswa mengambil sumber belajar di 

perpustakaan. 

b. Guru membagi siswa menjadi delapan kelompok kecil. Setiap 

kelompok terdiri dari empat sampai lima siswa.  

c. Masing masing kelompok diminta menyampaikan pendapatnya 

tentang sember APBN. 

d. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan tentang  

sumber APBN sebagai bentuk perwujudan kerjasama secara 

demokratis.  

e. Masing-masing kelompok membuat rangkuman dalam bentuk 

softcopy tentang sumber APBN. 

f. Masing-masing kelompok membuat laporan dalam bentuk 

majalah dinding. 

2. Elaborasi 

a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya   

secara mandiri dan bertanggungjawab.  

b. Masing-masing kelompok lewat juru bicaranya menyampaikan 

hasil kerja kelompok  secara kreatif 

c. Siswa bekerja keras  dalam menginterpretasi sumber APBN 

untuk menafsirkan sumber pendapatan negara. 
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d. Kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan 

mengenai hasil kerja kelompok yang disampaikan secara 

bertanggungjawab. 

3. Konfirmasi 

a. Guru memberikan tanggapan dan simpulan berdasarkan hasil 

diskusi kerja kelompok secara komunikatif. 

b. Guru memberikan penguatan tentang sumber APBN 

berdasarkan referensi yang dimiliki secara bertanggungjawab. 

c. Guru secara kreatif memberikan catatan-catatan penting 

mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa. 

C. Penutup 

1. Guru membimbing siswa secara mandiri untuk membuat 

rangkuman  dari materi yang telah dibahas. 

2. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi yang telah 

diberikan secara bertanggungjawab. 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap materi yang telah 

diajarkan secara demokratis. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut secara mandiri dalam 

bentuk pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling 

dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik  
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5. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

6. Guru memberikan pekerjan rumah secara individu. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan tindakan untuk 

mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran PAIKEM (majalah dinding secara kelompok). Observasi 

dilakukan oleh peneliti dan kolabor. Aspek yang diobservasi adalah 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan prestasi 

belajar siswa. Pengamatan proses pembelajaran menghasilkan skor 

aktivitas belajar siswa, pengamatan prestasi belajar diperoleh dari nilai 

ulangan harian siswa. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan pada tahap ini adalah menganalisis data dari pengamatan 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa berupa nilai ulangan harian yang 

merupakan bahan diskusi oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisis ini, 

peneliti melakukan refleksi untuk menentukan kekurangan pada siklus I 

dan hasil dari refleksi dijadikan dasar perbaikan untuk rencana tindakan 

pada siklus II. 

 

 

 



34 
 

 
 

Siklus II 

a. Perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan persiapan untuk memperbaiki refleksi 

siklus I. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atas dasar 

refleksi pada siklus I dengan empat kali pertemuan. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Ackting) 

Penelitian tindakan kelas pada siklus kedua ini terdiri dari empat 

kali pertemuan yang dilaksanakan pada hari rabu 21 September 2011, 

selasa 27 September 2011, rabu 28 September 2011, dan selasa 4 

Oktober 2011. Guru melakukan kembali tindakan sesuai dengan siklus I.  

c. Pengamatan (Observing) 

Tindakan yang dilakukan sama seperti siklus I, melakukan 

pengamatan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

PAIKEM. Aspek yang diobservasi adalah aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dan prestasi belajar siswa. Pengamatan proses 

pembelajaran menghasilkan skor aktivitas belajar siswa, pengamatan 

prestasi belajar diperoleh dari nilai ulangan harian siswa. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap ini dilakukan kembali menganalisis data dari 

pengamatan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa berupa nilai 

ulangan harian yang merupakan bahan diskusi oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil analisis ini, peneliti melakukan refleksi untuk 
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menentukan kekurangan pada siklus II dan hasil dari refleksi dijadikan 

dasar perbaikan untuk rencana tindakan pada siklus III.  

Siklus III 

a. Perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan persiapan untuk memperbaiki refleksi 

siklus II. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atas dasar 

refleksi pada siklus II dengan tiga kali pertemuan. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Ackting) 

Penelitian tindakan kelas pada siklus kedua ini terdiri dari tiga kali 

pertemuan yang dilaksanakan pada hari rabu 5 Oktober 2011, selasa 11 

Oktober 2011, dan rabu 12 Oktober 2011. Guru melakukan kembali 

tindakan sesuai dengan siklus I dan siklus II.  

c. Pengamatan (Observing) 

Tindakan yang dilakukan sama seperti siklus I dan siklus II, 

melakukan pengamatan proses pembelajaran dengan menggunakan 

model PAIKEM. Aspek yang diobservasi adalah aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dan prestasi belajar siswa. Pengamatan 

proses pembelajaran menghasilkan skor aktivitas belajar siswa, 

pengamatan prestasi belajar diperoleh dari nilai ulangan harian siswa. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap ini dilakukan kembali menganalisis data dari 

pengamatan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa berupa nilai 

ulangan harian yang merupakan bahan diskusi oleh peneliti. Jika  
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pencapaian tujuan dalam pembelajaran mengalami peningkatan yang 

signifikan maka penelitian dianggap berhasil. 

3.5. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu 

observasi atau pengamatan, tes dan dokumentasi. 

1. Teknik observasi atau pengamatan 

Teknik obsevasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh data 

aktivitas belajar siswa dalam pelajaran Ekonomi pokok bahasan 

memahami APBN dan APBD  pada siklus I, II, dan III. Lembar observasi 

terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Lembar observasi terhadap siswa dengan model PAIKEM (lampiran 3) 

b. Lembar observasi terhadap guru dengan model PAIKEM (lampiran 4) 

2. Teknik tes 

Teknik tes digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran Ekonomi pokok bahasan memahami APBN dan APBD 

pada siklus I, II, dan III. (lampiran 1a, lampiran 14a, lampiran 21a) 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

penggunaan model PAIKEM dalam pembelajaran. Angket ini dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada siswa untuk 

dijawabnya. (lampiran 6) 
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4. Teknik dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk mencari data kondisi awal aktivitas 

belajar siswa dan kondisi selama proses belajar Ekonomi. (lampiran 29) 

5. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat data yang tidak bisa 

masuk ke dalam lembar observasi. (lampiran 7) 

6. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari tahu 

kesan siswa dan guru tentang metode pembelajaran yang digunakan. 

(lampiran 5) 

3.6. Teknik Analisis Data 

Penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat dikumpulkan oleh 

peneliti, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.   

a. Data kuantitatif 

Dalam pengumpulan data kuantitatif peneliti menggunakan analisis 

statistik diskriptif dengan mencari presentase keberhasilan belajar siswa. 

1. Data hasil pengamatan atau observasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

% Pencapaian = Σ Skor yang diperoleh X100% 

                                         Skor maksimum 

2. Data hasil tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Nilai = Σ Skor yang dijawab benar X 100% 

                           Skor maksimum 
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3. Nilai yang diperoleh siswa dari pengamatan atau observasi merupakan 

hasil belajar psikomotorik dan afektif.  

4. 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 

 

b. Data Kualitatif  

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. Sedangkan data wawancara pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengatasi 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. Data reduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data. 
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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 kalimat dan tabel. 

c. Conclusion drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah 

disederhanakan dan disajikan.  

     Catatan lapangan 

      yaitu semua data yang telah diperoleh di kelas berupa  

         observasi, angket dan wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

 

Reduksi data 

yaitu meringkas dan memilih data yang diperoleh 

   Penyajian data  

Yaitu data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel 

      Penarikan kesimpulan 

Yaitu penarikan kesimpulan 
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3.7. Indikator Keberhasilan 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PAIKEM 

dikatakan sukses apabila rata-rata aktivitas belajar siswa dan guru sudah 

mencapai skor lebih dari atau sama dengan 80%. 

2. Nilai pada toleransi, keterampilan sosial dan motivasi siswa sudah 

mencapai skor lebih dari atau sama dengan empat atau kategori baik. 

a. Toleransi ditandai dengan siswa menerima siswa lain sebagai rekan 

dalam bekerja dan menghargai pendapat siswa lain.  

b. Keterampilan sosial ditandai dengan siswa berdikusi dan bekerja 

sama dalam pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru dan berkomunikasi dengan siswa lain. 

c. Motivasi ditandai dengan siswa memberikan dukungan kepada 

siswa lain dalam pembelajaran dan membangun kerjasama dalam 

tim. 

Indikator keberhasilan belajar dalam penelitian ini adalah apabila siswa 

yang tuntas belajar sudah lebih dari atau sama dengan 75%. Batas tuntas belajar 

75% mengacu pada ketetapan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, bahwa kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing 

indikator adalah 75 %. Siswa dikatakan mencapai tuntas belajar kognitif apabila 

siswa mampu menguasai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang mengacu 

pada KKM yang telah ditetapkan kurikulum sekolah, yaitu untuk ketuntasan 

individu 71, sedangkan ketuntasan klasikal adalah 75% dari jumlah siswa yang 

mengikuti tes. 


