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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), peneliti akan 

menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kemmis Mc. Taggart.  

 

3.2 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01, 

Beran Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 50773 pada 

semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 mulai bulan Februari sampai selesai.  

Siklus Pertama : Maret 2013 

Siklus Kedua  : April 2013 

Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01, Beran 

Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 50773 dengan jumlah  

siswa sebanyak 22 yang terdiri dari 12 siswa putra dan 10 siswa putri.  

 

3.3 Variabel yang Diteliti 

Sugiyono (2008: 60) Variabel pendidikan dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

 

3.3.1 Variabel Independent (Bebas) 

Variabel Independent sering disebut dengan variabel bebas yaitu 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya 

variabel dependen (Sugiyono, 2008: 61). Dalam penelitian ini variabel bebas yang 

digunakan adalah metode time token.  
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3.3.2 Variabel Dependent (Terikat) 

Variabel dependent sering disebut sebagai variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

independent (Sugiyono, 2008: 61). Variabel dependent atau terikat dalam 

penelitan ini adalah hasil belajar. 

 

3.4 Rencana Tindakan 

Model penelitian tindakan meliputi tahapan-tahapan, di antaranya 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Adapun model dan 

penjelasan untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 

Siklus ke I 

 

Perencanaan                     Pelaksanaan dan pengamatan 

 

                  Refleksi 

 

 

 

Siklus ke II 

Perencanaan                     Pelaksanaan dan pengamatan 

 

                                         Refleksi 

Gambar 3.1 Desain PTK Model Kemmis dan Mc Taggart 

Penjelasan alur PTK tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan atau rencana awal, sebelum mengadakan penelitian, peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk 

di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

b. Pelaksanaan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil 

atau dampak dari penerapan isi rancangan. 
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c. Refleksi, yakni peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang 

diisi oleh pengamat. 

d. Rancangan atau rencana yang direvisi berdasarkan hasil refleksi dari pengamat, 

membuat rencana yang direvisi untuk melaksanakan siklus berikutnya. 

e. Pembelajaran pada siklus I terdiri dari 4 tahap, yaitu planning (rencana), acting 

(tindakan), observing (pengamatan) dan reflecting (refleksi) dengan 

menggunakan metode time token. 

f. Pembelajaran siklus II dilaksanakan berdasarkan refleksi siklus I atas kinerja 

yang dilaksanakan pada proses pembelajaran, yang terdiri dari empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 

3.5  Data dan Cara Pengumpulannya 

Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi dan observasi. Dokumentasi data yang digunakan adalah daftar nilai 

dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah disepakati, sedangkan 

observasi diperoleh dengan menjadikan pengamatan terhadap objek, yaitu siswa 

kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01.  

Instrumen penelitian yang akan digunakan terdiri dari:  

3.5.1 Lembar ulangan atau tes formatif 

Tes digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dalam penggunaan 

metode time token dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01. Pembuatan 

instrument tes diawali dengan pembuatan kisi-kisi, kemudian hasil tes harus diuji 

tingkat validitas, reliabilitasnya. 

Sebelum tes digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan pada siswa yang 

bukan merupakan subjek penelitian. Tes ini diujicobakan pada responden yaitu 

siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 01 yang berjumlah 36 siswa. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes tersebut. 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Soal Tes 

SK KD Indikator Item soal 

4. Memiliki 

kebanggaan 

sebagai bangsa 

indonesia 

 

4.1 Mengenal 

kekhasan bangsa 

Indonesia seperti 

kebhinekaan, 

kekayaan alam, 

keramahtamahan 

4.1.1Mendeskripsikan 

ciri khas kebhinekaan 

bangsa Indonesia 

4.1.2 Menyebutkan 

nilai-nilai yang dapat 

diambil dalam 

menyikapi ciri khas 

kebhinekaan bangsa 

Indonesia 

4.1.3 Menyebutkan 

contoh kekayaan 

alam Indonesia  

4.1.4 Menyebutkan 

beberapa hal dalam 

menyikapi atau 

menjaga kelestarian 

alam di Indonesia 

4.1.5 

Mendeskripsikan 

keramahtamahan 

bangsa Indonesia   

4.1.6 Menyebutkan 

contoh bentuk 

keramahtamahan 

bangsa Indonesia 

 

1-5 

 

6-10 

 

11-15 

 

 

 

16-20 

 

21-25 

 

 

 

 

 

 

 

26-30 

3.5.2 Lembar Observasi aktifitas pembelajaran 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Observasi Penerapan Metode Time Token 

No Tahap Indikator (aspek observasi) 
Item 

soal 

1 Kegiatan awal 1. Persiapan pembelajaran 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Menyampaikan apersepsi 

1 

2 

 

3 

2 Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

1. Guru memberikan pertanyaan 

2. Guru meminta kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang 

telah diberikan  

 

4 

5 
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Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

1. Pembagian kelompok kecil 

beranggotakan 3-4 orang per 

kelompok 

2. Mengkondisikan kelas untuk 

melakukan diskusi 

3. Pemberian kupon berbicara 

dengan kurun waktu ± 30 detik 

per kupon untuk setiap siswa 

4. Guru membaca soal dari materi 

yang telah didiskusikan masing-

masing kelompok  

5. Siswa harus menyerahkan kupon 

setelah berbicara  

 

6. Tanya jawab 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

3 Kegiatan penutup 1. Kesimpulan 

2. Penutup 

12 

13 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1 Validitas Tes 

Instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan 

tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas ini berkaitan 

dengan “:ketepatan” dengan alat ukur. Dengan adanya instrumen yang valid, 

maka akan menghasilkan data yang valid (Widyoko, 2009:128). Suatu item 

instrument penelitian dianggap valid jika memiliki skor lebih besar dari standar 

minimal (0,3). Nilai korelasi tersebut dapat di lihat dari Corrected Item Total 

Correlation. Validitas dihitung menggunakan SPSS for windows seri 16,0 (Lihat 

lampiran 11 dan 18). Dari hasil uji validitas siklus ke I telah didapati 21 soal yang 

valid dari 30 soal tes formatif. Sedangkan untuk siklus ke II, dari 30 soal hanya 22 

soal tes yang valid. 
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3.6.2 Reliabilitas Tes 

Reliabilitas instrumen merupakan suatu alat atau cara untuk mengetahui 

tingkat keajegan atau ketetapan dari variabel yang hendak diukur. (Widyoko, 

2009:143). Indeks reliabilitas instrumen dapat dilihat dari output kotak reliability 

statistic pada kolom Cronbach’s Alpha.  

Tabel 3.3 Reliability  Soal Tes Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.874 21 

 

Tes formatif siklus I dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas alpha 

sebesar 0,874. Karena indeks nilai alpha lebih besar dari standar minimal 

(0,874>0,7) maka dapat disimpulkan bahwa tes tersebut merupakan reliabel. 

Sedangkan pada siklus II dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas alpha nya 

sebesar 0,884. Sehingga dapat disimpulkan tes formatif pada siklus II adalah 

reliabel. 

Tabel 3.4 Reliability  Soal Tes Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.884 22 

 

3.7 Tingkat Kesukaran 

Sebuah soal dapat dikatan baik ketika soal itu didapati tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah itu tidak dapat merangsang siswa 

untuk memperkaya usahanya dalam memecahkan permasalahan yang terdapat 

dalam soal tersebut (Arikunto, 2007: 211)  

Di bawah ini merupakan keseluruhan tingkat kesukaran soal tes pada 

siklus I.  
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Tabel 3.5 Tingkat Kesukaran Soal Tes Siklus I 

KRITERIA SOAL JUMLAH 

SUKAR 2 

SEDANG 5 

MUDAH 23 

Sedangkan uji tingkat kesukaran pada soal siklus ke II adalah 30 soal yang 

diujikan terdapat 22 soal yang valid. Di bawah ini merupakan keseluruhan tingkat 

kesukaran soal tes pada siklus II.    

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Soal Tes Siklus II 

KRITERIA SOAL JUMLAH 

SUKAR 5 

SEDANG 20 

MUDAH 5 

 

3.6 Indikator Kinerja 

Perbaikan pembelajaran dilakukan dalam dua siklus. Penelitian ini dikatakan 

berhasil jika pada akhir siklus terdapat peningkatan hasil belajar dengan indikator: 

1. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa diperoleh ≥ 90% 

 

3.7 Analisis Data 

Untuk menganalisis tindakan keberhasilan atau hasil belajar siswa, maka 

akan dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada 

setiap akhir putaran. Analisis ini dihitung menggunakan statistik sederhana, yaitu: 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

P   =  F   x  100% 

           N 

Keterangan: 

P    = Jumlah nilai dalam persen 

F    = Frekuensi 

N   = Jumlah kegiatan keseluruhan 

 


