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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas. Menurut Kunandar (2011) PTK adalah 

penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran di kelas. Fokus PTK pada siswa atau PBM yang 

terjadi di kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan 

permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata 

guru dalam kegiatan pengembangan profesinya. 

Model yang digunakan dalam penelitian adalah model penelitian 

tindakan kelas dari Kemmis dan Mc Taggart (Kunandar, 2011) dengan 

menggunakan sistem spiral yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan-

tahapan itu meliputi penyusunan rencana (planning), pelaksanaan tindakan 

(action), observasi (observation) dan refleksi (reflection). 

1.2. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

3.2.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas VII B SMP 

Stella Matutina Salatiga. Pelaksanaan penelitian pada semester genap / 

semester 2 tahun pelajaran 2012 / 2013. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Februari sampai dengan Mei 2013 dengan jadwal sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan observasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di 

kelas dilakukan pada awal Februari 2013 
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b. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilakukan pada awal bulan April 

2013  

c. Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan pada pertengahan bulan Mei 

2013 

3.2.2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Stella 

Matutina Salatiga pada Semester 2 tahun ajaran 2012/2013, yang 

berjumlah 29 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Soal Tes 

3.3.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

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

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Instrumen 

yang valid alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

butir soal. Validitas butir soal berfungsi untuk menguji setiap butir soal tes 

yang telah dibuat. Cara menguji validitas butir soal adalah skor total 

dikorelasikan dengan setiap skor-skor yang ada pada setiap butir soal.  

Validitas soal dihitung dengan menggunakan rumus point biserial. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) rumus korelasi point biserial adalah 

sebagai berikut. 
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Rpbis = 
St

MtMe

q

p
 

Keterangan: 

Rpbis : koefisien validitas tiap item soal 

Me : rata-rata skor total yang dijawab benar pada butir soal 

Mt  : rata-rata skor total 

St  : standar deviasi skor total 

P : proporsi siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

𝑃 =
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

q : proporsi siswa yang menjawab salah setiap butir soal 

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, 2006). 

Kriteria tinggi rendahnya validitas setiap butir instrument dapat 

digunakan pedoman nilai koefisien korelasi sebagai berikut:  

0,00-0,20 : dianggap tidak ada validitas 

0,21-0,40 : validitas rendah 

0,41-0,60 : validitas sedang 

0,61-0,80 : validitas tinggi 

0,81-1,00 : validitas sempurna 



38 
 

3.3.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto,2010). 

Dalam penelitian ini rumus untuk mengukur reliabilitas adalah 

rumus yang diperkenalkan oleh Kurder dan Richardson.  Hal ini 

disebabkan oleh alat evaluasi yang digunakan berbentuk tes obyektif, 

pilihan ganda.  Arikunto (2010) menyatakan bahwa rumus K-R20 ini 

cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

rumus yang lain. Rumus K-R 20 yang dikemukakan oleh Kuder dan 

Richardson tersebut adalah: 

 

𝑅11 =  
𝑛

𝑛− 𝑛1
  
𝑆𝑡2 −∑𝑝𝑞

𝑆,2
  

 

Keterangan : 

R11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

N  = banyaknya butir soal 

P  = proporsi subjek yang menjawab item benar 

q = 1 – p  = proporsi subjek yang menjawab item salah 

S  = simpangan baku 

Σpq  = jumlah perkalian antara p dan q  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) klasifikasi koefisien reliabilitas 

adalah: 
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0,91 – 1,00  = Sangat Tinggi  

0,71 – 0,90  = Tinggi 

0,41 – 0,70  = Cukup  

0,00 – 0,40  = Rendah  

Negatif   = Tidak memenuhi uji reliabilitas 

1.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru 

dan siswa selama pembelajaran. Observasi yang digunakan adalah 

observasi secara terfokus dengan menggunakan turus. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

PKn aspek kognitif dan afektif yang merupakan pencerminan 

pencapaian tujuan pembelajaran melalui tes dan non tes. 

c. Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang respon siswa 

terhadap pembelajaran melalui penerapan metode role playing. 
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1.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data meliputi: 

Instrumen 1 :lembar observasi pada siklus I dan siklus II untuk melihat 

aktivitas guru dan siswa 

Instrumen 2 :butiran soal tes dan non tes (skala sikap) 

Instrumen 3 :pedoman angket 

1.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Teknik 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu data-data yang terkumpul dalam 

penelitian kemudian dianalisis dan kesimpulannya disajikan dalam bentuk 

angka-angka (prosentase) pencapaian KKM. Teknik analisis data dalam      

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Hasil perhitungan persentase kemampuan siswa dari kedua tes 

tersebut (siklus I, siklus II) kemudian dibandingkan dengan hasil pra 

siklus. 

1.6. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah harapan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa berdasarkan kenaikan nilai ketuntasan belajar pada siklus 1 

dan siklus 2. Dalam hal ini, peneliti mentargetkan hasil belajar siswa tiap 

siklus, yaitu: 

Nilai ketuntasan = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 /𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘   𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  (29)
× 100 % 
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Ketuntasan hasil belajar siswa atau pencapaian KKM ≥ 70 sebesar 85% 

dari seluruh siswa. 

1.7. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Proses pelaksanaan Tindakan Kelas ini dilakukan 

secara bertahap. Prosedur Tindakan Kelas dimulai dari tahap perencanaan 

tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan tahap refleksi. 

Adapun tahapan-tahapan siklus yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Siklus I 

1.1. Perencanaan Tindakan 

1) Peneliti berdiskusi dengan guru kelas mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Stella Matutina untuk menjelaskan materi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan materi 

kelanjutan dari pra siklus yaitu “pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat”, dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar sebagai berikut: 

 Standar Kompetensi :Menampilkan perilaku kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

 Kompetensi Dasar :Menguraikan pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab. 
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2) Menyusun rancangan perbaikan pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan materi pokok pelajaran yang akan diajarkan pada setiap 

pertemuan. 

3) Memberi penjelasan kepada observer mengenai penerapan metode 

Role Playing. 

4) Mempersiapkan media bantu yang akan dibutuhkan untuk role 

playing 

5) Menyediakan identitas pemain 

6) Membuat tes hasil belajar untuk evaluasi siklus I 

7) Peneliti mempersiapkan lembar observasi. (terlampir) 

1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus I dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka) 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa 

c. Guru memberikan pertanyaan tentang bentuk-bentuk 

kemerdekaan mengemukakan pendapat 

d. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi: 
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a. Guru menjelaskan cakupan materi yaitu alasan pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan pendapat dan ketentuan khusus 

tentang mengemukakan pendapat di muka umum. 

b. Guru memberikan peringatan, teguran, dan nasehat kepada siswa 

yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi. 

c. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok (setiap kelompok 

terdiri atas 9-10 orang), 2 kelompok menjadi pendemo negatif dan 

positif, dan 1 kelompok menjadi pihak yang di demo. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang diajarkan dan guru memberikan motivasi 

kepada siswa yang enggan bertanya dengan cara guru menunjuk 

siswa agar menjawab dan memberitahukan kepada siswa agar 

tidak malu bertanya. 

e. Guru menjelaskan langkah-langkah metode role playing. 

f. Siswa menyiapkan peralatan dan kelengkapan yang akan 

digunakan. 

 

Elaborasi: 

a. Siswa masuk dalam kelompok yang sudah ditentukan. 

b. Siswa dalam kelompok mempersiapkan buku yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dalam proses pembelajaran. 
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d. Siswa dalam kelompok membuat semua hal yang dipersiapkan 

untuk mengmukakan pendapat dalam bentuk demonstrasi. 

e. Siswa dalam kelompok mempersiapkan peran yang akan 

diperagakan dalam role playing 

f. Masing-masing siswa duduk di kelompoknya masing-masing 

dengan memperhatikan atau mengamati skenario yang sedang 

diperagakan. 

Konfirmasi: 

a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi dan 

dipresentasikan. 

b. Pada waktu peragaan kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok 

yang tidak mengikuti peragaan yaitu kelompok 2 menilai hasil 

peragaan dari kelompok 1 dan 3, sedangkan kelompok 3 ikut 

menilai hasil peragaan kelompok 1. 

c. Kemudian peragaan selanjutnya yaitu kelompok 2 dengan 

kelompok 3, kelompok yang menilai hasil peragaan dari 

kelomppok 2 dan 3 yaitu kelompok 1 dan kelompok 3 juga 

menilai kelompok 2, sedangkan kelompok yang menilai hasil 

peragaan kelompok 3 yaitu kelompok 1 dan 2. 

d. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil penilainnya. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan secara umum 

b. Guru memberikan post tes (evaluasi siklus I) 
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1.3. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan kelas 

dengan lembar observasi yang telah disiapkan. Observasi pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan oleh guru PKn sebagai guru kolaborasi. 

Observer melakukan pengamatan, tentang keaktifan siswa , juga 

mengamati kegiatan guru dalam menerangkan dan bimbingan pada 

diskusi. Hasil pengamatan dimasukkan dalam lembar observasi 

sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan proses pembelajaran 

selanjutnya. Observasi dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti 

dan seorang pengamat lain yaitu guru PKn. 

1.4. Refleksi 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai dilakukan evaluasi 

tindakan terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada tahap siklus I 

berdasarkan data-data yang terkumpul. Pada siklus I sudah 

diterapkan metode role playing yaitu dengan guru menyuruh siswa 

untuk memerankan peranannya dan siswa memperhatikan atau 

mengamati skenario yang sedang diperagakan. Refleksi dilakukan 

atas dasar hasil pengamatan dikelas dan hasil evaluasi. 

2. Siklus II 

1.1. Perencanaan Tindakan 

Tindakan perbaikan pembelajaran siklus II ini dilakukan 

berdasarkan hasil refleksi siklus I. Untuk tahapan-tahapan yang 
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dilakukan pada siklus II ini sama dengan tahapan-tahapan yang 

dilakukan pada siklus I dengan berpedoman pada siklus I, yaitu: 

1) Menyusun Rancangan Perbaikan Pelaksanaan Pembelajaran sesuai 

dengan materi pokok pelajaran yang akan diajarkan. 

2) Mempersiapkan media bantu yang akan dibutuhkan untuk role 

playing 

3) Membuat aturan permainan selama permianan peran berlangsung 

4) Membuat tes hasil belajar untuk evaluasi siklus II 

5) Membuat lembar observasi. 

1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus II dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka) 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa 

c. Guru memberikan pertanyaan tentang pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

d. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi: 
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a. Guru menjelaskan cakupan materi yaitu pengertian dan dasar 

hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

b. Guru memberikan teguran, dan arahan kepada siswa yang kurang 

aktif dalam memperhatikan penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan. 

c. Guru menayangkan video role playing pada pertemuan yang lalu. 

d. Guru memberikan tanggapan mengenai pemeranan dalam role 

playing. 

e. Guru membagi siswa menjadi 4 peran (pemimpin musyawarah, 

moderator, notulen, dan peserta) 26 siswa menjadi peserta, 1 

siswa menjadi notulen, 2 siswa menjadi pemimpin musyawarah 

dan moderator. 

f. Guru menjelaskan langkah-langkah metode role playing 

mengenai musyawarah. 

g. Bagi siswa yang masih ramai atau tidak memperhatikan 

penjelasan guru, guru memberikan penegasan dan teguran pada 

siswa agar lebih teratur dengan cara memberikan pertanyaan 

kepada siswa 

h. Guru dan siswa mengatur tempat yang akan digunakan 

i. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dalam proses pembelajaran. 

Elaborasi: 
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a. Guru menjelaskan pokok permasalahan kepada siswa mengenai 

“apakah subsidi BBM tepat guna?”. 

b. Guru memberikan teks masalah yang akan didiskusikan kepada 

siswa yang akan menjadi moderator 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dalam proses pembelajaran. 

d. Masing-masing siswa duduk sesuai tatanan yang sudah ditata oleh 

guru dan siswa. 

e. Siswa yang menjadi moderator membuka musyawarah yang akan 

dijalankan pada pertemuan hari ini dengan menjelaskan pokok 

masalah yang akan dimusyawarahkan. 

f. Siswa yang menjadi notulen duduk disamping moderator dan siap 

mendengarkan serta menulis apa yang dibicarakan peserta. 

g. Siswa yang menjadi peserta mengeluarkan pendapatnya mengenai 

“Apakah subsidi BBM tepat guna?” 

h. Siswa yang lain menanggapi ataupun menyanggah pendapat 

siswa yang sedang mengeluarkan pendapatnya dengan diatur 

moderator dan notulen mencatat siswa-siswa yang mengeluarkan 

pendapatnya. 

Konfirmasi: 

a. Setelah selesai didiskusikan mengenai peran masing-masing, 

siswa mempelajari unsur-unsur musyawarah yang ada di buku 

untuk diperankan dalam pertemuan selanjutnya 
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b. Masing-masing siswa menulis suatu pendapat yang akan 

dimusyawarahkan dalam bentuk tulisan. 

c. Setelah semua peserta mengeluarkan pendapatnya, notulen 

memberikan kesimpulan dari musyawarah tersebut. 

d. Moderator menutup jalannya musyawarah dengan mengulas 

kembali kesimpulan yang disimpulkan oleh notulen. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan secara umum 

b. Guru menyuruh siswa yang akan diperankan dipertemuan 

selanjutnya dan membuat power point. 

c. Guru memberikan post tes (evaluasi siklus II) 

1.3. Observasi 

Tahap observasi dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Observasi dilakukan selama berlangsungnya pelaksanaan tindakan 

2) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh 

observer) 

3) Memantau diskusi atau kerjasama antar siswa 

4) Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh 

observer) 

1.4. Refleksi 

Tahap refleksi, dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melakukan evaluasi tindakan terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa hingga 85% pada tahap siklus II berdasarkan data-data yang 
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terkumpul. Pada siklus II ini, metode yang digunakan tetap dengan 

metode role playing. 

2) Adanya respon positif siswa yang ditandai dengan pernyataan 

setuju dari sebagian besar siswa atas penerapan dengan metode role 

playing. 

Apabila hasil-hasil yang diperoleh pada tindakan siklus tersebut 

di atas sudah mencapai standar kompetensi hasil belajar mencapai 

85%, maka peneliti mengambil keputusan bahwa penerapan dengan 

metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar PKn dan 

tindakan kelas selanjutnya dapat dihentikan. 


