
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 

2015/2016. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas ini adalah mulai bulan November 2015. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Pajerukan. Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

direncanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Apabila belum berhasil akan dilanjutkan siklus berikutnya 

dan dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti 

apa yang telah direncanakan yaitu penggunaan metode Round Robin 

(Merespon Bergiliran) dalam meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi 

belajar peserta didik. 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mengambil lokasi kelas VA SD Negeri 

1 Pajerukan, Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. 
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Jumlah peserta didik yaitu 22 orang, dengan 11 orang peserta didik laki-laki 

dan 11 orang peserta didik perempuan 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dari Penelitian Tindakan Kelas ini diambil dari: 

1. Peserta didik kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan 

Sumber data dari peserta didik digunakan untuk mendapatkan data percaya 

diri dan prestasi belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

2. Guru kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan 

Sumber data dari guru untuk melihat keberhasilan implementasi 

pembelajaran dengan menggunakan metode Round Robin (Merespon 

Bergiliran) serta rasa percaya diri dan prestasi belajar peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Teman Sejawat 

Teman sejawat dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat 

implementasi Penelitian Tindakan Kelas baik dari sisi guru maupun 

peserta didik. 

 

D. Kolaborasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan secara 

berkolaborasi, dengan susunan dan tugas sebagai berikut: 

 Data kolaborator sebagai berikut: 
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a. Nama  : Ibu Wasiyem, S. Pd 

NIP  : 196806082007012023 

Tugas  : Pelaku Tindakan 

b. Nama  : Siti Aminah 

NIM  : 1101100128 

Tugas  : Observer I (Mengamati aktivitas guru)  

c. Nama  : Erni Nur Hidayati 

NIM  : 1101100142 

Tugas  : Observer II (Mengamati aktivitas peserta didik) 

  

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan atau memperoleh bahan yang dibutuhkan 

dalam penelitian maka dapat ditentukan langkah-langkah dalam 

pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Langkah-

langkah pengumpulan data tersebut dinamakan teknik pengumpulan data. 

Ada dua teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

yaitu berupa teknik tes dan non tes. 

a. Teknik tes 

Menurut Arifin (2013: 118) tes merupakan suatu teknik atau 

cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan 

pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, 

pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau 
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dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta 

didik.  

Dalam penelitian ini menggunakan tes formatif yang di 

dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Tes ini diberikan setiap akhir siklus, hal ini bertujuan 

untuk mengukur prestasi belajar peserta didik selama proses belajar 

mengajar. 

b. Teknik non tes 

Cara yang selanjutnya untuk mendapatkan data dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu dengan menggunakan teknik non tes. 

Teknik non tes ini antara lain sebagai berikut: 

1) Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganaliasis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung (Purwanto, 2010: 149). Pengamatan dilakukan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini bertujuan 

untuk mengetahui keterlaksanaan RPP dan aktivitas peserta didik 

selama proses pembelajaran. 

2) Angket 

Angket dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka 

penilaian hasil belajar. Menggunakan angket dalam pengumpulan 

data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, 
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menghemat waktu dan tenaga. Angket dapat diberikan lansung 

kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengisi pernyataan-

pernyataan pada angket. Data yang dihimpun melalui angket adalah 

data berkenaan dengan motivasi dan sikap belajarnya. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data berupa 

kejadian-kejadian selama penelitian. Dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-

foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Riduwan, 

2011: 31). 

 

2.  Alat Pengumpulan Data 

a. Soal Evaluasi 

Evaluasi  dilaksanakan  dengan cara memberikan beberapa 

pertanyaan  yang harus dijawab berkaitan  dengan materi yang 

diberikan kepada peserta didik. Tes ini dilaksanakan dengan maksud 

untuk mengukur kemampuan peserta didik sebagai bentuk prestasi 

belajar dalam menguasai materi yang disampaikan yang meliputi 

aspek pengetahuan dan keterampilan. Adapun bentuk tes yang 

dimaksud berupa soal tertulis dalam bentuk uraian. 
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b. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan 

peserta didik dan kinerja guru selama pembelajaran dilaksanakan. 

Lembar observasi guru digunakan untuk mengamati kinerja guru 

selama proses belajar mengajar. Lembar observasi peserta didik 

digunakan untuk mengamati seluruh aktivitas peserta didik selama 

proses pembelajaran. Lembar observasi guru dan peserta didik berisi 

butir-butir pernyataan untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas 

peserta didik. 

c. Angket 

Pemberian angket dilakukan setelah proses pembelajaran atau 

setiap akhir siklus. Pemberian angket bertujuan untuk mengetahui 

respon peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan 

apakah rasa percaya diri peserta didik meningkat atau tidak. Dalam 

penelitian ini peneliti akan mengukur percaya diri peserta didik 

dengan menggunakan skala likert. Sugiyono (2010: 199) 

mengemukakan bahwa Kuesioner (angket) adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

Angket disusun berdasarkan dari kisi-kisi yang dikembangkan 

oleh pendapat Mustari (2014: 53-57) yaitu: 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Percaya Diri 

No.  Indikator Percaya Diri   No. Pernyataan 

Positif (+) Negatif (-) 

1. Memiliki keyakinan 7,2 3,9 

2. Persamaan Kesempatan 4,8  

3. Menghilangkan inferioritas (menghilangkan 

rasa minder/rasa rendah diri) 

10 1,6,5 

d. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi peneliti kumpulkan dalam 

bentuk foto pelaksanaan kegiatan menggunakan kamera. Dalam hal 

ini peneliti mengamati serta mencatat segala sesuatu yang dianggap 

penting dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Pada tahapan ini dilakukan analisis data yang telah dicapai peserta 

didik melalui tes dan non tes. Metode yang dilakukan dalam teknik penelitian 

ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pada 

data kuantitatif disini yaitu berupa angka hasil belajar peserta didik dan 

angket, sedangkan data kualitatif yaitu yang berupa persentase hasil observasi 

yang juga dideskripsikan dengan kata-kata. 

1. Skala Sikap Percaya Diri 

 Skala likert merupakan salah satu jenis skala sikap yang disusun 

dalam bentuk suatu pertanyaan dan diikuti oleh lima respon yang 
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menunjukkan tingkatan, Arikunto (2010: 180). Untuk pernyataannya 

adalah sebagai berikut: 

SL: Selalu, SR: Sering, KD: Kadang, TP: Tidak Pernah dan STP: Sangat 

Tidak Pernah. 

 Setiap pernyataan tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu 

sifatnya, positif atau negatif. 

Apabila pernyataan itu positif, maka skornya: 

SL = 5, SR = 4, KD = 3, TP = 2, STP = 1 

Apabila pernyataan itu negatif, maka skornya: 

SL = 1, SR = 2, KD = 3, TP = 4, STP = 5 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui sikap percaya diri peserta didik 

yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

X   = Rata-rata 

      

 N   = Banyaknya objek yaitu peserta didik                  (Sudjana, 2013: 109) 

Pada penelitian ini skala sikap penilaian yang digunakan adalah 1 

sampai 5. Skala 1 merupakan skor nilai terendah dan skor 5 merupakan 

skor nilai tertinggi. Perhitungan rentang dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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   Adapun kriteria analisis sikap percaya diri dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

  Tabel 3. 2 Kriteria Penilaian Analisis Sikap Percaya Diri 

Rata-rata Kriteria 

 
Percaya Diri Peserta Didik Sangat Tidak Baik 

 
Percaya Diri Peserta Didik Kurang 

 
Percaya Diri Peserta Didik Cukup Baik 

 
Percaya Diri Peserta Didik Baik 

 
Percaya Diri Peserta Didik Sangat Baik 

 

Dari tabel di atas, maka dapat dirumuskan indikator ketercapaian 

sebagai berikut: 

1) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 1 sampai kurang atau sama dengan 1,8 

menunjukkan bahwa percaya diri peserta didik tersebut sangat tidak 

baik. 
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2) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 1,8 sampai kurang atau sama dengan 2,6 

menunjukkan bahwa percaya diri peserta didik tersebut kurang. 

3) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 2,6 sampai kurang atau sama dengan 3,4 

menunjukkan bahwa percaya diri peserta didik tersebut cukup baik. 

4) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 3,4 sampai kurang atau sama dengan 4,2 

menunjukkan bahwa percaya diri peserta didik tersebut baik. 

5) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 4,2 sampai kurang atau sama dengan 5 

menunjukkan bahwa percaya diri peserta didik tersebut sangat baik. 

2. Tes Prestasi 

 Menganalisis hasil tes dalam penelitian ini menggunakan tes 

formatif. Hasil tes diberi skor angka kemudian dicari skor rata-rata di 

dalam satu kelas yang dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah itu 

dihitung presentase yang dicapai peserta didik dalam kegiatan belajar 

tersebut. 

 Rumusan untuk menghitung rata-rata nilai peserta didik dalam satu 

kelas adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

X = Nilai rata-rata (mean) 

 = Jumlah seluruh skor 

N = Banyaknya subjek                 (Sudjana, 2013: 109) 

Ketuntasan belajar peserta didik dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

P : Persentase ketuntasan belajar 

F : Jumlah peserta didik yang tuntas belajar 

N : Jumlah seluruh peserta didik             (Djamarah, 2010: 264) 

Penggolongan rentang nilai rata-rata adalah sebagai berikut: 

Rentangan 81 – 100%  : Sangat Baik 

Rentangan  61 – 80%  : Baik 

Rentangan  41 – 60%  : Cukup 

Rentangan  21 – 40%  : Kurang 

Rentangan  < 21%  : Gagal                (Arikunto, 2007: 18) 

3. Observasi Aktivitas Guru 

 Penskoran untuk skala penilaian dan kriteria penilaian digunakan 

dengan lembar observasi terhadap aktivitas peserta didik pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1 = Kurang Baik 
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2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

Untuk menghitung rata-rata pada setiap siklus menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 

∑ X = Jumlah seluruh skor 

N     = Banyaknya objek yaitu peserta didik               (Sudjana, 2013: 109) 

Pada penelitian ini skala sikap penilaian yang digunakan adalah 1 

sampai 4. Skala 1 merupakan skor nilai terendah dan skor 4 merupakan 

skor nilai tertinggi. Perhitungan rentang dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

           

            

                  

Kriteria:  
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Dari tabel di atas, maka dapat dirumuskan indikator ketercapaian 

sebagai berikut. 

1) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 1 sampai kurang atau sama dengan 1,75 menunjukan 

bahwa aktivitas guru kurang. 

2) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 1,75 sampai kurang atau sama dengan 2,50 

menunjukan bahwa aktivitas guru cukup. 

3) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 2,50 sampai kurang atau sama dengan 3,25 

menunjukan bahwa aktivitas guru baik. 

4) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 3,25 sampai kurang atau sama dengan 4 menunjukan 

bahwa aktivitas guru sangat baik. 

4. Observasi Aktivitas Peserta didik 

 Lembar observasi peserta didik digunakan untuk mengamati 

aktivitas peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung mulai 

dari awal sampai akhir pembelajaran. Untuk menghitung rata-rata aktivitas 

peserta didik menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

Untuk menghitung rata-rata pada setiap siklus menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 

∑ X = Jumlah seluruh skor 

N     = Banyaknya objek yaitu peserta didik               (Sudjana, 2013: 109) 

Pada penelitian ini skala sikap penilaian yang digunakan adalah 1 

sampai 4. Skala 1 merupakan skor nilai terendah dan skor 4 merupakan 

skor nilai tertinggi. Perhitungan rentang dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Kriteria: 

 

 

 

 

Dari tabel di atas, maka dapat dirumuskan indikator ketercapaian 

sebagai berikut. 

1) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 1 sampai kurang atau sama dengan 1,75 menunjukan 

bahwa aktivitas peserta didik kurang.  

2) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 1,75 sampai kurang atau sama dengan 2,50 

menunjukan bahwa aktivitas peserta didik cukup. 

3) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 2,50 sampai kurang atau sama dengan 3,25 

menunjukan bahwa aktivitas peserta didik baik. 

4) Apabila rentang nilai sesuai kriteria berada pada rentang kurang dari 

atau sama dengan 3,25 sampai kurang atau sama dengan 4 menunjukan 

bahwa aktivitas peserta didik sangat baik. 
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G. Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yaitu suatu cara yang dilakukan secara sistematis oleh guru 

ataupun peneliti dengan tujuan untuk pelaksanaan inovasi pendidikan dan 

peningkatan mutu pembelajaran. Adanya Penelitian Tindakan Kelas ini 

diharapkan akan adanya peningkatan rasa percaya diri dan peningkatan 

prestasi belajar peserta didik serta dapat mengatasi dan memecahkan masalah 

yang terdapat dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas ini, menggunakan dua siklus, tetapi jika 

penelitian pada siklus dua belum berhasil maka akan dilanjutkan dengan 

siklus berikutnya. Model yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah model proses siklus PTK. Adapun model PTK yang dilukiskan oleh 

Kemmis dan Mc Tagart (1982: 8) adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Model Kemmis dan Mc Tagart (1982) 
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 Adapun langkah-langkah tiap siklus dalam penelitian ini adalah: 

 Siklus I 

1. Perencanaan (Planning) 

  Tahapan ini berupa menyusun rancangan tindakan sebelum 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan, hal yang perlu 

dilaksanakan dalam tahap perencanaan ini adalah: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Menyiapkan alat dan media pembelajaran. 

c. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi serta angket. 

d. Membuat soal tes formatif dan kunci jawaban. 

e. Menyiapkan perangkat pengambilan data (lembar pengamatan, dan 

dokumentasi). 

2. Tindakan (Acting) 

 Rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tahap 

tindakan yang meliputi kegiatan: 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru membuka pelajaran dan mempersiapkan kondisi peserta 

didik di dalam kelas. 

2) Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik tentang jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia melalui tanya 

jawab. 
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3) Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada materi 

pelajaran tersebut. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu materi 

tentang mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

2) Guru memberikan contoh terkait dengan materi mengenal jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

3) Guru membentuk kelompok 4-6 orang peserta didik untuk 

menjalankan metode pembelajaran round robin (merespon 

bergiliran) serta memberikan lembar kerja peserta didik untuk 

didiskusikan dengan temannya. 

4) Guru memancing peserta didik agar muncul gagasan tentang 

materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan giliran 

satu per satu, bergerak searah jarum jam, dan memberi respon.  

5) Guru menyampaikan kepada peserta didik akan mendapat 

giliran secara satu per satu sesuai urutan hanya satu kali, atau 

sampai beberapa kali, umumkan batas waktu. 

6) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk 

mengukur pengetahuan mereka tentang materi mengenal jenis-
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jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan metode 

pembelajaran round robin (merespon bergiliran). 

7) Guru meminta salah satu peserta didik untuk memulai kegiatan 

tersebut dengan mengemukakan sebuah gagasan atau jawaban 

secara lisan. Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi 

brainstroming tersebut dengan mengemukakan gagasan baru. 

Kegiatan tersebut berlanjut, bergerak dari satu anggota ke 

anggota yang lainnya secara berurutan, sampai semua peserta 

didik berpartisipasi. 

8) Guru berkeliling untuk melihat dan membimbing peserta didik 

dalam melakukan diskusi. 

9) Guru menanyakan kepada peserta didik materi yang belum jelas. 

10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tersebut. 

11) Guru memberikan umpan balik terkait dengan materi yang telah 

dipelajari untuk mengukur pemahaman peserta didik. 

12) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi.  

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru membimbing peserta didik untuk mengambil kesimpulan 

dari kegiatan dan materi yang telah diajarkan. 

2) Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. 

3) Guru membagi angket percaya diri. 
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3. Observasi (Observing) 

  Aspek yang diamati dalam observasi ini adalah aktivitas guru dan 

peserta didik  selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Prestasi yang telah dicapai peserta didik dapat diukur 

dengan tes, untuk mengetahui sikap percaya diri pada peserta didik yaitu 

mengamati peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung dari 

jawaban angket yang diisi peserta didik. 

4. Refleksi (Reflecting) 

 Refleksi dilakukan oleh guru dengan  observer  untuk 

mendiskusikan hasil pengamatan dan tes evaluasi kemudian direnungkan, 

dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui kekurangan/ kelebihan dari 

target yang diharapkan. Apabila pada siklus I telah memenuhi indikator 

yang telah ditetapkan maka penelitian dihentikan, tetapi apabila belum 

memenuhi indikator maka dilanjutkan ke siklus II. 

Siklus II 

1. Perencanaan (Planning) 

  Perencanaan yang dilakukan pada tahap ini dalam rangka untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus I. Permasalahan pada 

siklus I dikaji dan dievaluasi kekurangannya, sehingga kekurangan-

kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan perencanaan yang lebih 

matang lagi. Pada tahap ini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan menyiapkan materi untuk siklus II berdasarkan hasil refleksi 

pada siklus I.  
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2. Tindakan (Acting) 

  Perencanaan dilaksanakan maka siklus II dilaksanakan, dengan 

langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru mengkondisikan peserta didik sebelum pembelajaran. 

2) Guru menanyakan pembelajaran yang sudah dipelajari 

sebelumnya. 

3) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran  

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu tentang 

mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

2) Guru memberikan contoh terkait dengan materi mengenal jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

3) Guru membentuk kelompok 4-6 orang peserta didik untuk 

menjalankan metode pembelajaran round robin (merespon 

bergiliran) serta memberikan lembar kerja peserta didik untuk 

didiskusikan dengan temannya. 

4) Guru memancing peserta didik agar muncul gagasan tentang 

materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan giliran 

satu per satu, bergerak searah jarum jam, dan memberi respon.  
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5) Guru menyampaikan kepada peserta didik akan mendapat 

giliran secara satu per satu sesuai urutan hanya satu kali, atau 

sampai beberapa kali, umumkan batas waktu. 

6) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk 

mengukur pengetahuan mereka tentang materi mengenal jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan metode 

pembelajaran round robin (merespon bergiliran). 

7) Guru meminta salah satu peserta didik untuk memulai kegiatan 

tersebut dengan mengemukakan sebuah gagasan atau jawaban 

secara lisan. Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi 

brainstroming tersebut dengan mengemukakan gagasan baru. 

Kegiatan tersebut berlanjut, bergerak dari satu anggota ke 

anggota yang lainnya secara berurutan, sampai semua peserta 

didik berpartisipasi. 

8) Guru berkeliling untuk melihat dan membimbing peserta didik 

dalam melakukan diskusi. 

9) Guru menanyakan kepada peserta didik materi yang belum jelas. 

10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tersebut. 

11) Guru memberikan umpan balik terkait dengan materi yang telah 

dipelajari untuk mengukur pemahaman peserta didik. 

12) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi.  
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c. Kegiatan Penutup 

1) Guru membimbing peserta didik untuk mengambil kesimpulan 

dari kegiatan dan materi yang telah diajarkan. 

2) Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. 

3) Guru membagi angket percaya diri. 

3. Observasi (Observing) 

  Keberhasilan tindakan yang dilaksanakan dapat diketahui dengan 

melakukan observasi. Aspek yang diamati dalam observasi ini adalah 

aktivitas guru dan peserta didik  selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar pengamatan. Prestasi yang telah dicapai peserta 

didik dapat diukur dengan tes, untuk mengetahui sikap percaya diri pada 

peserta didik yaitu mengamati peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dari jawaban angket yang diisi peserta didik. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Tahap refleksi yang dilakukan pada siklus II yaitu untuk 

menganalisis pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan pada siklus 

II. Refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

menggunakan Metode Round Robin (Merespon Bergiliran) dapat 

meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS di kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan dan apabila belum 

mengalami peningkatan/belum berhasil maka dilanjutkan pada siklus 

yang selanjutnya. 
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H. Indikator Keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya peningkatan percaya diri peserta didik yang ditandai dengan 

meningkatnya perolehan rata-rata percaya diri peserta didik dari siklus I 

ke siklus II dengan persentase lebih atau sama dengan 80% (cukup-baik). 

2. Prestasi belajar peserta didik meningkat apabila 80% prestasi belajar 

telah mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65. 
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