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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom 

action research), yaitu studi yang sistematis yang dilakukan oleh pelaku 

pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran melalui tindakan 

yang terencana dan dampak dari tindakan (aksi) yang telah dilakukan. 

 Penelitian dilakukan dengan cara kolaboratif yaitu dengan cara 

bekerjasama dengan guru PKn kelas 8 F SMP Negeri 1 Japah Kecamatan 

Japah Kabupaten Blora. Penelitian ini akan menciptakan kerjasama antara 

peneliti dengan dengan guru PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Dengan demikian sejak perencanaan, guru selalu terlibat. Selanjutnya guru 

mengobservasi dan mencatat, sedangkan peneliti yang melaksanakan 

pembelajaran di kelas, sehingga penelitian ini akan menciptakan kolaborasi 

atau partisipasi antara peneliti dan guru PKn. 

3.2 Setting dan Subyek Penelitian 

 3.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan  di SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah 

Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan April 2013 dengan jadwal sebagai berikut : 

a) Pelaksanaan observasi dilaksanakan pada awal bulan April 2013. 

b) Siklus I dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2013. 
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c) Siklus II dilaksanakan pada awal bulan Mei 2013. 

 3.2.2 Subyek Penelitian  

 Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 F SMP Negeri 1 

Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 34 siswa, yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 

16 siswa perempuan. 

 

3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, tes dan dokumentasi : 

a) Observasi 

 Observasi merupakan teknik atau cara untuk mengamati suatu 

keadaan atau suatu kegiatan dengan menggunakan panca indra 

penglihatan. Observasi yang digunakan adalah observasi terfokus dengan 

menggunakan lembar observasi/pedoman observasi.Observasi digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru dan siswa selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

b) Tes 

Tes ini dilakukan untuk memperoleh data tentang peningkatan hasil 

belajar siswa dan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses 

belajar mengajar yang dilakukan di akhir kegiatan setiap siklus dengan 

memberi sejumlah soal tes kepada subyek penelitian yaitu kepada siswa 
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kelas 8 F SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

c) Dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan sebagai data awal penelitian yang berupa jumlah 

siswa, daftar nama siswa, dan daftar nilai siswa kelas 8 F SMP Negeri 1 

Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 3.3.2 Instrumen Pengumpulan Data 

  Intrumen pengumpulan data menurut Trianto (2011 : 54) adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan soal 

tes.(Terlampir). 

3.3.3 Uji Instrumen Tes 

3.3.3.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2010 : 211). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.Uji validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas butir soal tes pada 

Siklus I dan Siklus II.Validitas butir soal berfungsi untuk menguji setiap 

butir soal tes yang telah dibuat. 
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Taraf validitas setiap item soal dinyatakan dalam koefisien yang 

disebut koefisien validitas tiap item soal ( Rpbis). Setelah diperoleh harga 

Rpbis kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r hasil korelasi product 

moment. Apabila harga r Rpbis > r kritis pada tabel, maka item soal 

dinyatakan valid, jika harga r Rpbis < r kritis pada tabel, maka korelasi 

tersebut tidak signifikan (Suharsimi Arikunto, 2012:93). 

Taraf koefisien validitas : 

0,91-1,00  : Sangat tinggi 

0,71-0,90  : Tinggi 

0,41-0,70  : Cukup 

0,21-0,40  : Rendah 

Negatif-0,20  : Sangat rendah 

a. Data Validitas Instrument Siklus 1 

  Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan bantuan SPSS 18.0 

dari 40 soal  yang diuji terdapat 23 soal yang valid. Data validitas 

instrument pada tiap butir soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Data Validitas Instrument Siklus I 

Validitas  Butir soal Jumlah  

Valid  1, 2,  5,  6, 10, 14, 17, 19, 20, 25, 20 
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26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 

38 

Tidak valid 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 

23, 24, 27, 30, 34, 39, 40 

17 

Valid tetapi 

tidak digunakan 

4, 7, 16 3 

Jumlah   40 

 

b. Data Validitas Instrument Siklus 2 

  Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan bantuan SPSS 18.0 

dari 40 soal  yang diuji terdapat 27 soal yang valid. Data validitas 

instrument pada tiap butir soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 Tabel 3.2 Data Validitas Instrument Siklus II 

Validitas  Butir soal Jumlah  

Valid  1, 2, 4, 5, 6, 7, 10,  16,  17, 19, 20, 

23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

35, 36, 37, 38,  40 

25 

Tidak valid 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 

24, 27, 34 

13 

Valid tetapi 

tidak digunakan 

14, 39 2 

Jumlah   40 
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2.3.3.2 Reliabilitas 

Setelah R11 diketahui kemudian dibandingkan dengan harga R 

product moment.Apabila R11> rtabel maka dikatakan instrument tersebut 

reliabel. 

a. Reabilitas Siklus 1 

Tabel 3.3 Reability Statistics 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.849 40 

   

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa hasil uji reabilitas menunjukan 

angka koefisien alpha : 0,849. Menurut Sugiyono (2011 : 475) termasuk 

memiliki tingkat yang tinggi karena berada pada 0,71-0,90. Maka 

koefisien alpha 0,849 ≥ t0,80 yang berarti dapat digunakan sebagai 

instrument pengumpulan data penelitian. 

b. Reabilitas Siklus 2 

 Tabel 3.4 Reability Statistics 

ReliabilityStatistics 
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Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.893 40 

   

 Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa hasil uji reabilitas menunjukan 

angka koefisien alpha : 0,893. Menurut Sugiyono (2011 : 475) termasuk 

memiliki tingkat yang tinggi karena berada pada 0,71-0,90. Maka 

koefisien alpha 0,893 ≥ t0,80 yang berarti dapat digunakan sebagai 

instrument pengumpulan data penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul, 

data yang terkumpul berupa data kuantitatif yang berupa skor hasil belajar 

siswa dan data kualitatitif tentang aktifitas guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Proses analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan statistik diskriptif berupa persentase, rata-rata (mean), skor 

minimal, skor maksimal pada tiap akhir siklus untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut :  

Prosentase rata-rata nilai:   

 Keterangan : 
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 ∑N : Jumlah nilai satu kelas 

 S    : Jumlah siswa satu kelas 

 Hasil perhitungan prosentase kemampuan siswa dari ketiga tes 

tersebut (Pra Siklus, Sikus I dan Siklus II) kemudian dibandingkan. Data 

aktifitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran didiskripsikan secara 

kualitatif. 

3.5 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini, diharapkan 

pada siklus 2 terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah guru 

menerapkan penggunaan metode Picture and Picture dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan.Untuk hasil belajar diberi patokan 100 % dari 

jumlah keseluruhan siswa yang mendapat nilai ≥ 75 (tuntas KKM). 

Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut  

 Keterangan : 

 P : Prosentase ketuntasan belajar 

 ∑ : Jumlah 

3.6 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian merupakan rencana atau rancangan yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan. 

Desain yang digunakan adalah desain penelitian yang dikembangkan oleh  

Kemmin dan Mc Tagart (2009 : 78)yang tiap-tiap siklus terdiri dari 
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perencanaan planning), tindakan acting), observasi (observing) dan refleksi 

(reflection).  

1. Rencana Siklus I 

a) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan tindakan penelitian sebagai berikut : 

1) Persiapan dengan minta ijin kepada kepala sekolah dan guru PKn 

kelas 8 F untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

2) Membuat RPP dengan materi pokok Kedaulatan Rakyat dan 

Sistem Pemerintahan Di Indonesia yang digunakan untuk 

pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar PKn di 

kelas 8 F bersama dengan guru PKn. 

3) Pembuatan lembar soal, berupa soal post test. Soal digunakan 

untuk mengetahui kemampuan siswa untuk memahami materi 

sesudah proses belajar mengajar dengan menggunakan metode 

Picture and Pcture dan dengan kata lain post test alat mengukur 

hasil belajar siswa kelas 8 F. 

4) Pembuatan lembar observasi, digunakan untuk 

mengobservasi/mengamati kegiatan belajar mengajar PKn dan 

penggunaan metode Picture and Picture. 

 

 

 

b) Tindakan (Akting) 
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 Pelaksanaan tindakan dilakukan dua kali pertemuan.Tindakan 

perbaikan dilakukan dengan pembelajaran menggunakan metode 

Picture and Picture. 

Langkah-langkah metode Picture and Picture : 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai. 

2) Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. 

3) Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan 

(berkaitan dengan materi). 

4) Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau 

memasangkan gambar-gambar yang ada. 

5) Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 

menentukan urutan gambar. 

6) Dari alasan tersebut guru dan siswa mempresentasikan hasil 

diskusi materi dan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

7) Guru dan siswa bersama-sama menyampaikan kesimpulan. 

c) Observasi (Observing) 

 Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan, sedangkan pengamatan ini 

dilakukan observer untuk mengamati dan menilai proses 

pembelajaran metode Picture and Picture yang dilakukan oleh guru 

dan penulis ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam 
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pengamatan ini digunakan pedoman pengamatan atau observasi yang 

berisi aktvitas guru dan siswa sesuai urutan kegiatan pembelajaran 

metode Picture and Picture. 

d) Refleksi (Reflektion) 

 Kegiatan refleksi dilakukan untuk memahami dan memaknai 

segala sesuatau yang berkaitan dengan proses dan hasil yang 

diperoleh akibat tindakan yang dilakukan setelah pembelajaran. Pada 

tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan yang berkaitan 

dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama 

pembelajaran, dalam mencapai target sesuai indikator kinerja. 

Kelebihan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan akan 

diperbaiki pada siklus II.  

2. Rencana Siklus II 

 Tahap pada siklus II ini diawali dengan identifikasi masalah 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Masalah-masalah yang timbul 

pada siklus I kemudian ditetapkan alternative pemecahan masalahnya 

dengan harapan tidak terulang lagi pada siklus II. 

a) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan tindakan penelitian sebagai berikut : 

1) Persiapan dengan minta ijin kepada kepala sekolah dan guru PKn 

kelas 8 F untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

2) Membuat RPP dengan materi pokok Kedaulatan Rakyat dan 

Sistem Pemerintahan Di Indonesia yang digunakan untuk 
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pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar PKn di 

kelas 8 F bersama dengan guru PKn. 

3) Pembuatan lembar soal, berupa soal post test. Soal digunakan 

untuk mengetahui kemampuan siswa untuk memahami materi 

sesudah proses belajar mengajar dengan menggunakan metode 

Picture and Pcture dan dengan kata lain post test alat mengukur 

hasil belajar siswa kelas 8 F. 

4) Pembuatan lembar observasi, digunakan untuk 

mengobservasi/mengamati kegiatan belajar mengajar PKn dan 

penggunaan metode Picture and Picture. 

b) Tindakan (Akting) 

 Pelaksanaan tindakan dilakukan dua kali pertemuan.Tindakan 

perbaikan dilakukan dengan pembelajaran menggunakan metode 

Picture and Picture. 

Langkah-langkah metode Picture and Picture : 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai. 

2) Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. 

3) Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan 

(berkaitan dengan materi). 

4) Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau 

memasangkan gambar-gambar yang ada. 
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5) Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 

menentukan urutan gambar. 

6) Dari alasan tersebut guru dan siswa mempresentasikan hasil 

diskusi materi dan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

7) Guru dan siswa bersama-sama menyampaikan kesimpulan. 

c) Observasi (Observing) 

 Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan, sedangkan pengamatan ini 

dilakukan observer untuk mengamati dan menilai proses 

pembelajaran metode Picture and Picture yang dilakukan oleh guru 

dan penulis ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam 

pengamatan ini digunakan pedoman pengamatan atau observasi yang 

berisi aktvitas guru dan siswa sesuai urutan kegiatan pembelajaran 

metode Picture and Picture. 

d) Refleksi (Reflektion) 

 Kegiatan refleksi dilakukan untuk memahami dan memaknai 

segala sesuatau yang berkaitan dengan proses dan hasil yang 

diperoleh akibat tindakan yang dilakukan setelah pembelajaran. Pada 

tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan yang berkaitan 

dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama 

pembelajaran, dalam memcapai target sesuai indikator kinerja. 

 


