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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). David Hopkins (dalam Trianto, 2012 : 15) menyebutkan penelitian 

tindakan kelas sebagai suatu studi yang sistematis (penelitian) yang dilakukan 

oleh pelaku pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran 

melalui tindakan yang terencana dan dampak dari tindakan (aksi) yang telah 

dilakukan 

Model yang digunakan dalam penelitian adalah model penelitian 

tindakan kelas dari Kemmis dan Mc Taggert dengan menggunakan sistem 

spiral yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan-tahapan itu meliputi 

penyusunan rencana (planning), pelaksanaan tindakan (action), observasi 

(observation) dan refleksi (reflection). 

B. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas 7 D SMP 

Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2013 – 

Mei 2013 dengan jadwal sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan kondisi awal pertengahan Februari 2013 

b. Siklus I dilaksanakan pada awal bulan Mei 2013  

c. Siklus II dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2013 



54 
 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas kelas 7 D SMP Negeri 1 

Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 37 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 17 

siswa perempuan. 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Dataa 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2010 : 308) menyatakan teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Nana Sudjana (2010:84) Observasi sebagai alat 

penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan 

kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses 

belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku 

guru dalam mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam 

simulasi, dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Dalam 
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penelitian ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

aktifitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tes  

Tes ini digunakan untuk mendapatkan data tentang peningkatan hasil 

belajar siswa yang dilakukan diakhir kegiatan setiap siklus dengan 

memberi sejumlah soal pilihan ganda kepada siswa kelas 7 D SMP 

Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. 

Dokumentasi 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 7 D SMP Negeri 1 

Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013 serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dibuat dengan bekerja sama dengan guru kelas dan foto-foto yang 

membuktikan proses pembelajaran mulai siklus 1 sampai siklus 2. 

2. Instrument Pengumpulan Data 

Trianto, (2011:54) instrument pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah 

olehnya.  
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi dan soal tes. 

Untuk melihat validitas dan reliabilitas soal tes maka dilakukan uji 

instrumen 

a. Validitas 

Arikunto (2010:211) berpendapat bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas butir soal. Validitas butir soal berfungsi untuk menguji 

setiap butir soal tes yang telah dibuat.  

Validitas soal dihitung dengan menggunakan rumus point 

biserial. Menurut Suharsimi Arikunto (2012 : 93) rumus korelasi 

point biserial adalah sebagai berikut. 

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 
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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, 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) Validitas pada siklus 1 

Berdasarkan uji coba validitas dengan menggunakan program 

SPSS 16.0, dari 30 soal yang diuji terdapat 22 soal yang valid 

dan ada 8 soal yang tidak valid. Soal yang digunakan untuk 

penelitian adalah soal yang valid sehingga dalam penelitian ini 

dari 30 soal ada 22 soal yang valid, namun soal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 20 soal. 
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Tabel 

Data validitas instrumen siklus 1 

No Validitas Butir soal Jumlah 

 

1. 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,15,17

,18,19,20,21,22,23,25,26, 

27,30 

 

22 

Soal yang tidak di 

gunakan 

25,26 

2. Tidak Valid 9,11,12,14,16,24,28,29 8 

3. Jumlah soal 30 

b) Validitas pada siklus 2 

Berdasarkan uji coba validitas pada siklus 2 dengan 

menggunakan program SPSS 16.0, dari 30 soal yang diuji 

terdapat 21 soal yang valid dan ada 8 soal yang tidak valid. Soal 

yang digunakan untuk penelitian adalah soal yang valid 

sehingga dalam penelitian ini dari 30 soal ada 21 soal yang 

valid, namun soal yang digunakan dalam panelitian ini adalah 

20 soal. 

Tabel 

Data validitas instrumen siklus 2 

No Validitas Butir soal Jumlah 

 

1. 

Valid 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,16,1

7,18,21,23,24,27,28,29,30 

 

21 

Soal yang tidak 

di gunakan 

28 

2. Tidak Valid 9,10,14,15,19,20,22,25,26 9 

3. Jumlah soal 30 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

unuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2010 : 221). Instrumen yang baik 

tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. 

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 

objektif, pilihan ganda. Menurut Arikunto (2010:231) 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
  

𝑆2 −∑𝑝𝑞

𝑆,2
  

Keterangan : 

R11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

n  = banyaknya item soal 

P  = proporsi subjek yang menjawab item benar 

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

S  = standar deviasi dari tes 

Σpq   = jumlah hasil perkalian antara p dan q  
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S 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:232) klasifikasi koefisien 

reliabilitas adalah: 

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 

a) Reliabilitas pada siklus 1 

Hasil uji coba reliabilitas instrumen tes pada siklus 1 diperoleh 

koefisien reliabilitas (R11) sebesar 0,885. Hal ini menunjukkan 

bahwa kriteria reliabilitas yang tinggi. 

b) Reliabilitas pada siklus 2 

Hasil uji coba reliabilitas instrumen tes pada siklus 2 diperoleh 

koefisien reliabilitas (R11) sebesar 0,872. Hal ini menunjukkan 

bahwa kriteria reliabilitas yang tinggi. 

D. Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk mengenalisis data proses 

pembelajaran. Sedangkan teknik deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis hasil belajar dalam bentuk angka. 
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Hasil perhitungan persentase hasil belajar dari pra-siklus dan siklus 1, 

2 dibandingkan dan dilihat peningkatanya sesuai target dalam indikator 

keberhasilan. 

E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan adalah harapan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa berdasarkan kenaikan nilai ketuntasan di kelas dari siklus 1 ke 

siklus 2, dengan menerapkan metode Think Pair Share diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang nilainya masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) ≥72. Dalam hal ini, peneliti mentargetkan hasil 

belajar siswa tiap siklus, yaitu: 

1. Siklus 1, ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 70% dari seluruh siswa 

2. Siklus 2, ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 80% dari seluruh siswa 

F. Prosedur Penelitian 

Rencana tindakan merupakan rencana atau rancangan yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan. Desain 

yang digunakan adalah desain penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan Mc Tagart yang tiap-tiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), 

tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflection). 

1. Rencana Siklus I 

a. Perencanaan (planing) 

Pada tahap ini dilakukan apa saja yang akan direncanakan untuk 

mengatasi masalah yang ada di sekolah berdasarkan identifikasi yang 

dilakukan pada tahap pra penelitian. Peneliti dan guru merencanakan 
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apa saja segala keperluan dalam penelitan ini, mulai dari merancang 

skenario pembelajaran (RPP), menyiapkan materi/bahan ajar untuk 

pembelajaran Think Pair Share, evaluasi, serta lembar observasi. 

Semuanya dipersiapkan secara matang. Dalam tahap ini juga 

perhitungkan segala kendala untuk melakukan antisipasi agar penelitian 

dapat berlangsung dengan baik sesuai hipotesis yang telah ditentukan. 

b. Tindakan (akting) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan atau implementasi dari rencana 

yang telah dibuat pada tahap perencanaan yaitu dengan melaksanakan 

tindakan yang sesuai dengan skenario yang telah dibuat dalam kegiatan 

pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai materi 

yang telah ditentukan. Pada tahap tindakan ini menerapkan metode 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Langkah-Langkah Metode Think Pair Share (TPS) 

1) Guru menyampaikan inti materi dan kopetensi yang ingin di capai  

2) Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disamapaikan oleh guru 

3) Siswa diminta berpasangan dengan temanya (2-5 orang) dan 

mengutarakan hasil pemikiranya masing-masing 

4) Guru memimpin siding pleno kecil untuk berdiskusi. Tiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya 
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5) Berawal dari kegiatan tersebut, guru kemudian mengarahkan 

pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah meteri yang 

belum diungkapkan oleh para siswa 

6) Guru memberikan kesimpulan pada materi yang baru saja dipelajari 

bersama 

7) Guru menutup pembelajaran 

c. Observasi (observing) 

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

pada tahap tindakan atau acting. Data yang dikumpulkan pada tahap ini 

berisi tentang pelaksanaan tidakan dan rencana yang sudah dibuat, serta 

dampaknya terhadap proses dan hasil intruksional yang dikumpulkan 

dengan alat bantu instrumen pengamatan yang telah dikembangkan oleh 

peneliti. 

Pengamatan dilakukan terhadap proses pembelajaran 

menggunakan lembar observasi untuk guru dan siswa. Data yang 

dikumpulkan berupa data tentang proses mengajar guru dan keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran akibat dari pelaksanaan tindakan. 

d. Refleksi (reflektion) 

Pada tahap ini merupakan tahap yang amat penting yaitu tahapan 

untuk memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Data 

yang didapatkan kemudian dikaji dan dianalisis tentang segala sesuatu 

yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya seperti keadaan siswa, 
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suasana kelas ataupun langkah-langkah mengajar yang telah diterapkan, 

kemudian digunakan untuk menetapkan langkah 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 alternatif pemecahan masalahnya 

dengan harapan tidak tidak terulang kembali pada siklus II. 

a. Perencanaan (planing) 

Masalah yang ada pada siklus I yang belum berhasil diverifikasi 

kemudian dianalisis, menyusun rencana untuk mengatasi masalah pada 

siklus I. Bersama-sama dengan guru mata pelajaran PKn menyusun 

rancangan kegiatan pembelajaran serta merencanakan apa saja segala 

keperluan dalam penelitan ini, mulai dari merancang skenario 

pembelajaran (RPP), menyiapkan materi/bahan ajar untuk pembelajaran 

menggunakan metode Think Pair Share, evaluasi, serta lembar 

observasi. 

b. Tindakan (akting) 

Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus II 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Tentu saja disesuaikan dengan 

metode Think Pair Share. 

Langkah-Langkah Metode Think Pair Share (TPS) 

1) Guru menyampaikan inti materi dan kopetensi yang ingin di capai  
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2) Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang 

disamapaikan oleh guru 

3) Siswa diminta berpasangan dengan temanya (2-5 orang) dan 

mengutarakan hasil pemikiranya masing-masing 

4) Guru memimpin sidang pleno kecil untuk berdiskusi. Tiap kelompok 

mengemukakan hasil diskusinya 

5) Berawal dari kegiatan tersebut, guru kemudian mengarahkan 

pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah meteri yang 

belum diungkapkan oleh para siswa 

6) Guru memberikan kesimpulan pada materi yang baru saja dipelajari 

bersama 

7) Guru menutup pembelajaran 

c. Observasi (observing) 

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

pada tahap tindakan atau acting. Data yang dikumpulkan pada tahap ini 

berisi tentang pelaksanaan tidakan dan rencana yang sudah dibuat, serta 

dampaknya terhadap proses dan hasil intruksional yang dikumpulkan 

dengan alat bantu instrumen pengamatan yang telah dikembangkan oleh 

peneliti. Pengamatan dilakukan terhadap proses pembelajaran 

menggunakan lembar observasi siswa. Data yang dikumpulkan berupa 

data tentang keaktifan siswa selama proses pembelajaran akibat dari 

pelaksanaan tindakan. 
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d. Refleksi (reflektion) 

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran siklus II, kemudian 

melakukan refleksi terhadap strategi yang dilakukan dalam tindakan 

kelas. Jika hasil yang dicapai oleh siswa belum sesuai dengan yang 

diharapkan, maka peneliti merencanakan kegiatan pembelajaran 

selanjutnya 

 

 


