
31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Kalongan Jl. Tentara Pelajar No. 

37 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

Subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, jumlah siswa sebanyak 26, 

siswa laki- laki sebanyak 12 dan siswa perempuan sebanyak 14. Kondisi fisik 

SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yaitu 

memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 

lapangan, 1 kantin, 1 kamar mandi. Sedangkan kondisi fisik ruang kelas 5 

yaitu memiliki 13 meja siswa, 13 bangku siswa, 1 meja guru, 1 kursi guru, 2 

papan tulis (white board dan black board), 2 penghapus, 1 peta, 1 papan 

absen, 1 papan absen siswa, gambar pahlawan, hasil karya siswa (topeng, 

anyaman, hiasan dinding), dll. Penelitian dilaksanakan sebanyak 2 kali 

pertemuan dalam setiap siklus dengan menyesuaikan jadwal belajar di SD 

Negeri 2 Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian terdiri dari variabel bebas pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) refleksi dan variabel terikat hasil belajar.  

b. Definisi Operasional 

Hasil belajar adalah besarnya skor yang diperoleh dari tes dan 

unjuk kerja refleksi. 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi adalah 

pembelajaran IPS dengan KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 
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kemerdekaan, 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan melalui langkah- langkah: 

1. Menuliskan peristiwa penting dalam potongan kertas 

2. Mengemukakan peristiwa penting yang positif 

3. Mengemukakan peristiwa penting yang negatif 

4. Menceritakan hal-hal positif dari masing-masing peristiwa penting 

5. Menceritakan hal-hal negatif dari masing-masing peristiwa penting 

6. Menggarisbawahi istilah- istilah yang dianggap penting 

7. Membuat tabulasi antara waktu dan terjadinya peristiwa penting 

8. Merumuskan definisi peristiwa penting 

9. Mengevaluasi tentang peristiwa penting 

 

3.3 Rencana Tindakan  

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Ection Reaserch) adalah 

kegiatan atau tindakan yang menguji cobakan satu ide dalam praktik atau 

situasi nyata dalam kelas, yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu mampu 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian yang di 

desain dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki sifat kolaboratif 

yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses 

pembelajaran di kelas dimana guru itu mengajar serta diamati oleh peneliti.  

Penelitian ini mengacu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dikemukakan C. Kemmis dan Mc. Taggart (1990: 6) sebagai berikut: 

..trying out ideas in practice as a mean of improvement and as a 
mean of increasing knowledge about the curriculum teaching, and 

learning. The result is improvement in what happens in the classroom 
and school, and better articulation and justification of the educational 
rationale for what goes on. Action research provides a way of working 

which link theory and practice into one whole: ideas-in-action. 
 

Jadi menurut C. Kemmis dan Mc. Taggart Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) mencoba gagasan-gagasan baru dalam praktik sebagai alat 

meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang kurikulum, mengajar 

dan belajar. Hasilnya adalah peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran 
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di kelas dan sekolah, serta artikuasi dan pembenaran yang lebih baik 

terhadap alasan mengapa sesuatunya berjalan. Penelitian tindakan 

menyediakan cara kerja yang mengaitkan teori dan praktik menjadi satu 

kesatuan utuh: gagasan-dalam-tindakan. 

Penelitian ini mengacu pada model spiral dari C. Kemmis dan Mc. 

Taggart dalam Suwarsih Madya (2006:10) yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) memberikan cara kerja yang mengaitkan teori dan praktik menjadi 

gagasan utuh dalam tindakan. Rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang menggunakan 3 siklus. Dalam setiap 

siklus memiliki 3 tahap, yaitu: tahap perencanaan (pembuatan RPP, rubrik 

penilaian, butir soal tes formatif); tahap implementasi tindakan dan 

observasi; tahap refleksi. Penjelasan lebih rinci akan disajikan di gambar 3.1 

berikut ini. 

 

 

Gambar 3.1 

Model Spiral dari C. Kemmis dan Mc. Taggart 
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a. Siklus 1 

Pelaksanaan siklus 1 kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan 

untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pra siklus (kondisi 

awal). Setiap siklus dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah penyusunan perangkat 

pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

tentang KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini antara lain materi pembelajaran, gambar 

pembentukan BPUPKI dan gambar pembentukan PPKI, menyiapkan 

rubrik penilaian sebagai alat untuk mengamati sikap siswa selama 

proses pembelajaran, membuat tes formatif sebagai alat ukur untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi 

Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam 

pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana 

pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan 

penelitian. Kegiatan inti dilakukan oleh guru kelas yang 

berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di sekolah sebagai observer 

dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.  

3. Refleksi 

Tahap-tahap dalam kegiatan ini dilakukan setelah pelaksanaan 

tindakan dan observasi pada siklus 1. Refleksi ini dilakukan untuk 

mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari tindakan pembelajaran 

yang telah dilakukan, hasil tindakan serta hambatan-hambatan yang 

dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat 

keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan dan sebagai dasar 

pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pada siklus 2. 
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Siklus 2 akan dilaksanakan untuk memantapkan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. 

b. Siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2 dirancang apabila siklus 1 belum berhasil 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang 

dilakukan pada siklus 2 merupakan penyempurnaan dari kelemahan atau 

kekurangan pada siklus 1. Pelaksanaan siklus 2 dilaksanakan sebanyak 2 

kali pertemuan, dengan langkah- langkah sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah sama dengan siklus 1 

yaitu penyusunan perangkat pembelajaran meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang KD 2.3 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia, media yang digunakan dalam pembelajaran 

ini antara lain materi pembelajaran, gambar pemboman Hiroshima 

dan Nagasaki, video pembacaan pelaksanaan kemerdekaan oleh Ir. 

Sukarno, menyiapkan rubrik penilaian sebagai alat untuk mengamati 

sikap siswa selama proses pembelajaran, membuat tes formatif 

sebagai alat ukur penguasaan materi siswa. Namun dalam siklus 2 ini 

perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil refleksi 

pada siklus 1. Tindakan pada siklus 2 ini disertai dengan 

penambahan atau penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat 

mengatasi masalah pada siklus 1 atau dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi 

Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam 

pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana 

pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan 

penelitian. Kegiatan inti dilakukan oleh guru kelas yang 
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berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di sekolah sebagai observer 

dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.  

3. Refleksi 

Refleksi dalam siklus 2 ini dilakukan sama seperti refleksi pada 

siklus 1. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan 

kelemahan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil 

tindakan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi 

ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan 

yang telah dilakukan. 

c. Siklus 3 

Pelaksanaan siklus 3 dirancang apabila siklus 1 dan 2 belum 

berhasil mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan 

yang dilakukan pada siklus 3 merupakan penyempurnaan dari 

kelemahan atau kekurangan pada siklus 2. Pelaksanaan siklus 3 

dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, dengan langkah- langkah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah sama dengan siklus 1 

dan 2 yaitu penyusunan perangkat pembelajaran meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang KD 2.4 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, media yang digunakan dalam pembelajaran ini antara lain 

materi pembelajaran, gambar mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia (agresi militer 1 dan agresi militer 2), menyiapkan rubrik 

penilaian sebagai alat untuk mengamati sikap siswa selama proses 

pembelajaran, membuat tes formatif sebagai alat ukur penguasaan 

materi siswa. Namun dalam siklus 3 ini perencanaan dilakukan 

dengan mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus 1 dan 2. 

Tindakan pada siklus 3 ini disertai dengan penambahan atau 

penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah 

pada siklus 1 dan 2 atau dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Implementasi Tindakan dan Observasi 

Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam 

pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana 

pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan 

penelitian. Kegiatan inti dilakukan oleh guru kelas yang 

berkolaborasi dan dibantu rekan sejawat di sekolah sebagai observer 

dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.  

3. Refleksi  

Refleksi dalam siklus 3 ini dilakukan sama seperti refleksi pada 

siklus 1 dan 2. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan 

dan kelemahan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, 

hasil tindakan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil 

refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan dari 

tindakan yang telah dilakukan. 

 

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

a. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data yang berupa data kuantitatif 

karena data diperoleh langsung dari nilai proses dan nilai hasil belajar  

siswa. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes yang 

berupa tes formatif dan teknik non tes yang berupa unjuk kerja refleksi. 

Tes formatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

utama dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk soal pilihan ganda. Tes 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 2 

Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Format kisi-kisi 

soal berisi antara lain identitas sekolah, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan teknik penilaian. 
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c. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data terdiri dari butir soal tes formatif dan 

rubrik penilaian unjuk kerja refleksi.  

1. Butir Tes Formatif 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah tes formatif dalam bentuk tes pilihan ganda. 

Sebelum dibuat instrumennya maka sebelumnya disusun kisi-kisi 

soal. Kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan 

diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan 

ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam penulisan soal. Untuk 

kisi-kisi soal lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran 4. 

2. Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Refleksi 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan yang akan dicapai yaitu peningkatan hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan adanya pencapaian 

nilai ketuntasan KKM ≥ 90. Hasil belajar siswa dikatakan telah tercapai jika 

hasil tes pada siklus 1 mendapatkan nilai sama atau di atas KKM, minimal 

75% dari siswa. Pada siklus 2 diharapkan ketuntasan hasil belajar siswa 

mencapai 90% dari siswa dan pada siklus 3 ketuntasan belajar siswa harus 

mencapai 100% dari siswa. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah data kuantitatif sederhana yang 

menggunakan teknik diskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil tes 

siklus 1, siklus 2 dengan siklus 3. Untuk mengetahui keberhasilan tiap siklus 

yang telah digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, yaitu 

dengan ketuntasan belajar siswa dengan pencapaian KKM ≥90. Hasil belajar 

dapat diukur apabila setiap siswa telah mencapai nilai KKM ≥90 maka 

dinyatakan tuntas dan berhasil.  
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Untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa di analisis dengan cara 

menghitung ketuntasan belajarnya sebagai berikut: 

 
jumlah siswa yang tuntas belajar 

  Persentase =      x 100% 
jumlah siswa 

 

 

3.7  Uji Prasyarat Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat (Arikunto, 2006:168). 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah 

teknik korelasi product moment yang dikemukakan Pearson (Arikunto, 

2006:170). Rumus korelasi product moment dengan angka kasar. 

 

Keterangan:  

rxy  = koefisien korelasi pearson  

x  = variabel bebas  

y  = variabel terikat  

n  = jumlah data 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 19,0. 

Kriteria validitas intrumen menurut Azwar dalam Wardani (2010:35) 

menyatakan bahwa suatu item instrumen dianggap valid jika memiliki 

koefissien corrected item to total correlation ≥ 0,20. 

Sebelum instrumen tes formatif (siklus 1, siklus 2 dan siklus 3) 

diberikan, maka sebelumnya perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. 

Uji coba instrumen tes formatif (siklus 1, siklus 2 dan siklus 3) 

dilakukan pada 32 siswa di SD Negeri 1 Genuksuran, setelah selesai 
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uji coba instrumen tes formatif dan didapatkan hasil (nilai dari 

pekerjaan siswa), dapat dilakukan penghitungan uji validitas instrumen 

hasil. Dari 30 item soal pilihan ganda, setelah dilakukan penghitungan 

uji validitas dengan bantuan SPSS 19,0 diperoleh hasil item soal yang 

valid sebanyak 20 item soal dan yang tidak valid sebanyak 10 item 

soal dari 30 soal yang diuji cobakan. Pada item soal yang tidak valid 

dibuang dan tidak digunakan. Untuk lebih jelasnya penghitungan uji 

validitas instrumen tes formatif (siklus 1, siklus 2 dan siklus 3) dapat 

dilihat di lampiran 5. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Tes 

Menurut Sudjana (2011:16), reliabilitas alat penilaian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama.  

Uji reliabilitas tes yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

soal pilihan ganda untuk tes formatif (siklus 1, siklus 2 dan siklus 3). 

Untuk menentukan koefisien reliabilitas soal pilihan ganda 

menggunakan rumus KR.20. Rumus reliabilitas dengan KR.20 

(Sugiyono. 2006:278) adalah: 

 

Keterangan: 

k  = jumlah item dalam instrumen 

  = proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1 

  = 1-  

  = varians total 

Uji reliabilitas tes dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

SPSS 19,0 dan kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen 

digunakan pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery 

dalam Wardani (2010:35) sebagai berikut: 



41 
 

α  ≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

α  > 0,9  : reliabilitas memuaskan 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 

19,0. Untuk penghitungan reliabilitas instrumen tes formatif siklus 1 

mendapatkan hasil penghitungan reliabilitas sebesar 0,859 dengan 

kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut 

maka instrumen tes tes formatif siklus 1 dapat digunakan untuk 

penelitian. Untuk penghitungan reliabilitas instrumen tes formatif 

siklus 2 mendapatkan hasil penghitungan reliabilitas sebesar 0,896 

dengan kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil penghitungan 

tersebut maka instrumen tes tes formatif siklus 2 dapat digunakan 

untuk penelitian. Untuk penghitungan reliabilitas instrumen tes 

formatif siklus 3 mendapatkan hasil penghitungan reliabilitas sebesar 

0,866 dengan kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil 

penghitungan tersebut maka instrumen tes tes formatif siklus 3 dapat 

digunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya penghitungan uji 

reliabilitas instrumen tes formatif (siklus 1, siklus 2 dan siklus 3) dapat 

dilihat di lampiran 5. 

 

3.7.3 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran adalah proporsi siswa yang menjawab benar. 

Tingkat kesukaran berkisar dari 0 sampai dengan 1. Makin besar 

tingkat kesukaran makin mudah soal tersebut begitu pula sebaliknya 

makin kecil tingkat kesukaran makin sukar soal tersebut (Zulaiha, 

2008:14). 

Tingkat kesukaran soal pilihan ganda diperoleh melalui 

perhitungan dengan menggunakan rumus berikut (Zulaiha, 2008:14) : 

TK =  
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Keterangan: 

TK  = Tingkat kesukaran soal pilihan ganda 

JB = Banyak siswa yang menjawab benar 

n = Banyak siswa 

Tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori yaitu soal sukar, 

soal sedang, dan soal mudah. Berikut ini adalah kriteria tingkat 

kesukaran soal (Zulaiha, 2008:14).  

TK < 0, 3   = Sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7 = Sedang 

TK > 0,7  = Mudah  

Uji tingkat kesukaran soal dilakukan setelah instrumen tes 

formatif (siklus 1, siklus 2 dan siklus 3) dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Setelah dilakukan tingkat kesukaran soal pada instrumen 

tes formatif siklus 1 dari 20 soal yang valid tidak terdapat soal yang 

masuk dalam kategori sukar, terdapat 17 soal pada kategori sedang, 

dan terdapat 3 soal pada kategori rendah. Setelah dilakukan tingkat 

kesukaran soal pada instrumen tes formatif siklus 2 dari 20 soal yang 

valid tidak terdapat soal yang masuk dalam kategori sukar, terdapat 18 

soal pada kategori sedang, dan terdapat 2 soal pada kategori rendah. 

Setelah dilakukan tingkat kesukaran soal pada instrumen tes formatif 

siklus 3 dari 20 soal yang valid tidak terdapat soal yang masuk dalam 

kategori sukar, terdapat 17 soal pada kategori sedang, dan terdapat 3 

soal pada kategori rendah. Untuk lebih jelasnya penghitungan uji 

tingkat kesukaran soal instrumen tes formatif (siklus 1, siklus 2 dan 

siklus 3) dapat dilihat di lampiran 6. 

 

 

 

 

 

 


