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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti mengambil lokasi di SD 

Negeri Randuacir 02 Salatiga. SD tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan 

antara lain: dekat dengan rumah peneliti jaraknya kira-kira 500m, letaknya tidak 

terlalu jauh dari pusat kota salatiga sekitar 20 menit dari pusat kota apabila 

menggunakan kendaraan, selain itu juga pernah bersekolah disana. Lokasinya 

berada di pedesaan yang sangat asri, dekat dengan jalan raya namun tidak terlalu 

bising oleh kendaraan, dan tidak ada kawasan industri di sekitarnya. Bangunan 

sekolah tersebut tembok keliling dengan lantai keramik, terdapat 6 ruang kelas, 1 

ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang agama, 5 

kamar mandi dan 1 gedung untuk beberapa ruang yaitu untuk koperasi, UKS, 

dapur dan ruang pegawai sekolah. 

Waktu penelitian yaitu pada semester 2 tahun ajaran 2012/2013, selama 4 

bulan yaitu bulan Februari sampai Mei. Adapun tahapannya, sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan (Februari-Maret 2013) 

 Tahap ini mencakup pembuatan judul, pembuatan proposal, pembuatan 

instrumen, permohonan izin serta survei di sekolah yang direncanakan 

sebagai tempat penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan (April 2013) 

 Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang 

meliputi uji coba instrumen dan pengambilan data, serta pelaksanaan PTK. 

c. Tahap Penyusunan (April-Mei 2013) 

Tahap pengolahan data dan konsultasi, dilanjutkan dengan penyusunan 

laporan, serta persiapan dan ujian serta pengumpulan skripsi. 

 Subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga 

dengan jumlah 27 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

Karakteristik siswa kelas 4 adalah berumur antara 9 tahun sampai 11 tahun dimana 

pada tahap ini merupakan periode operasional konkrit yaitu anak mulai dapat 
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memecahkan masalah secara logis dengan bantuan benda-benda konkrit. Sebagian 

besar orang tua siswa berprofesi sebagai petani, wiraswasta, dan karyawan pabrik. 

Alamat siswa sendiri letaknya tidak terlalu jauh dengan sekolah tersebut, dusun 

tempat tinggal siswa antara lain: Sugihwaras, Ploso, Salam, Randuacir, Kembang 

dan Jetis. 

Mata pelajaran PKn kelas 4 berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi 

dengan guru kelas, diperoleh beberapa kesenjangan dalam proses pembelajaran 

antara lain: kemampuan rata-rata siswa kelas 4 yaitu sedang masih sedikit yang 

mencapai diatas KKM atau tuntas sekitar 48,2% dan yang belum tuntas sebanyak 

51,8%. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang memiliki minat dan keaktifan 

dalam proses pembelajaran sehingga cepat bosan, kurang konsentrasi dan 

kemampuan untuk memahami materi kecil. Guru kelas mengalami kesulitan 

dalam penyampaian materi yang diajarkan kepada siswa, terutama dalam hal 

pemusatan perhatian atau konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Selain itu juga 

sarana dan prasarana yang dirasa belum cukup memadai, ketersediaan buku paket 

yang kurang lengkap, papan tulis yang masih menggunakan papan hitam dan 

kapur, serta belum ada LCD proyektor di dalam kelas. 

 

Tabel 3 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar PKn Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Randuacir 02 Salatiga 

 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 13 48,2% 

2 Belum Tuntas 14 51,8% 

Jumlah 27 100% 

Nilai Maksimum 90   

Nilai Minimum 40   

Nilai Rata-Rata 62,4    

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil belajar siswa dengan nilai terendah 

yang diperoleh yaitu 40 dan nilai tertingginya yaitu 90. Berdasarkan nilai rata-rata 
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sebesar 62,4 maka belum mencapai nilai KKM yang sebesar 65, maka perlu 

diadakan tindakan perbaikan.  

 

3.2 Variabel yang akan Diteliti 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Sering muncul pertanyaan mengenai, “Apa yang akan diteliti?” maka 

jawaban dari pertanyaan tersebut berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel penelitian 

yang digunakan yaitu: a). Variabel Independen (stimulus, predictor, antecedent, 

bebas) adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen. b). Variabel Dependen (output, kriteria, konsekuen, 

terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2010:2-4). 

Berdasarkan pengertian di atas, pada penelitian ini ditetapkan dua variabel 

yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

a. Variabel Independen (bebas, bersifat sebab, variabel X) mengenai model 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) masyarakat belajar.  

b. Variabel Dependen (terikat, bersifat akibat, variabel Y). yaitu berupa hasil 

belajar siswa selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. 

3.2.2 Definisi Operasional 

a. Contextual Teaching and Learning (CTL) Masyarakat Belajar 

Model pembelajaran CTL masyarakat belajar lebih menekankan pada 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dikaitkan dengan dunia nyata, 

berorientasi pada siswa, dan guru hanya sebagai pembimbing dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa akan lebih memaknai pembelajaran dengan menghubungkan 

pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru yang ditemukan selama 

pembelajaran dan kehidupan mereka. Selain itu juga melibatkan siswa dalam 
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kegiatan kelompok masyarakat belajar. Langkah-langkah pembelajaran 

masyarakat belajar, sebagai berikut: a) Guru membagi siswa dalam kelompok-

kelompok yang anggotanya heterogen. b) Guru memberikan petunjuk dalam 

melaksanakan masyarakat belajar dan contoh pelaksanaannya. c) Siswa 

bekerjasama dengan teman satu kelompoknya mengenai tugas yang diberikan. d) 

Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berpikir, 

menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan atau pengalamannya kepada 

teman satu kelompok. e) Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. f) Tugas guru hanya membimbing dan 

memberikan pertanyaan kepada siswa. g) Diakhir pelajaran guru bersama siswa 

membuat kesimpulan mengenai pelajaran yang telah dilaksanakan. 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar sangat penting dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. 

Ketercapaian hasil belajar dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk skor yang 

diukur melalui teknik tes tertulis dalam bentuk tes uraian yang diberikan kepada 

siswa baik dalam kelompok masyarakat belajar maupun tugas mandiri diakhir 

pembelajaran dengan bentuk tes tertulis berupa pilihan ganda dan skala sikap. 

Tujuan tes tersebut untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai konsep atau 

materi ajar yang telah diajarkan melalui model pembelajaran CTL masyarakat 

belajar serta untuk mengukur keberhasilan guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran. 

 

3.3 Rencana Tindakan 

 Pada kesempatan ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan suatu penelitian yang mengangkat 

masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di kelasnya, melalui refleksi diri 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. Dengan melaksanakan PTK guru mempunyai peran ganda, yaitu 

sebagai praktisi dan peneliti. (Zaenal aqib dkk 2009:3). 

 Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam dua siklus yang 

dipergunakan adalah model Kemmis & Mc Taggart dalam Arikunto (2010:17).  
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Setiap siklus ada empat tahap yakni tahap perencanaan (planning), tahap 

pelaksanaan (acting), tahap pengamatan (observing), tahap refleksi (reflecting). 

Adapun prosedur tindakan penelitian tindakan kelas, digambarkan pada skema di 

bawah ini: 

 

 

Gambar 2. Model PTK Menurut Kemmis & Mc Taggart 

 

Berdasarkan skema  di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang 

dilakukan minimal dalam dua siklus. Rincian prosedur tindakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Perencanaan (planning) merupakan kegiatan menyusun rancangan tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan penelitian. Perencanaan 

dilaksanakan oleh peneliti sebelum tahap pelaksanaan tindakan diterapkan. 

Kegiatan dalam tahap ini seperti: penyusunan skenario pembelajaran, 

pembuatan istrumen pengamatan  dan pembuatan media/alat peraga. 

b) Tindakan (acting), yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan. Hal 

yang perlu diingat pada tahap ini adalah pelaksanaan tindakan harus sesuai 
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dengan apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Dalam penelitian ini 

tindakan yang diterapkan adalah model pembelajaran CTL masyarakat belajar 

dan dilakukan oleh guru kelas. 

c) Observasi (observing), yaitu kegiatan mengamati dampak atas tindakan yang 

dilakukan. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat tindakan diterapkan 

dalam kelas, sehingga antara pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

berlangsung dalam waktu yang sama. Pengamatan dilakukan oleh guru sejawat 

dan peneliti. 

d) Refleksi (reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi 

atau hasil yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai bentuk dampak 

tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dan dilakukan telah mengapa, bagaimana, dan 

sejauhmana tindakan yang ditetapkan mampu mencapai perubahan atau 

mengatasi masalah secara signifikan. 

Sebelum dilaksanakan tindakan siklus I, maka terlebih dahulu dilakukan 

kegiatan pra siklus yaitu peneliti mengikuti pembelajaran seperti biasa. Peneliti 

sebagai pengamat mengenai cara mengajar guru dan kondisi siswa selama 

mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian refleksi dilakukan dengan hasil 

pengamatan dan nilai harian siswa. Rincian prosedur tindakan Siklus I adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan (planning) 

Berkunjung ke SD yang bersangkutan yaitu SD Negeri  Randuacir 02 

Salatiga. Pada tahap ini peneliti akan mencari informasi dan mengumpulkan data 

dengan cara observasi di kelas 4 dan berdiskusi dengan guru kelas dan guru lain,  

mengenai hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn serta hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian yang nantinya akan dilaksanakan di kelas tersebut. 

Pada tahap ini peneliti memilih untuk berkonsultasi dan melakukan berdiskusi dan 

berkonsultasi dengan wali kelas 4. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi 

permasalahan dan menganalisa  masalah tentang kesulitan belajar siswa terkait 

dengan pembelajaran PKn di kelas 4 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga, dengan 

cara meneliti hasil ulangan harian siswa sebelumnya. 
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Menentukan Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam penelitian. 

Dan menyusun RPP untuk kompetensi tertentu yang telah disepakati oleh peneliti 

dan pihak guru kelas 4 maupun sekolah. KD maupun RPP yang disusun selama 2 

siklus dibatasi selama masa penelitian yaitu 6-8 minggu diperkirakan sampai akhir 

bulan April, mengingat ada Ujian Nasional untuk kelas 6, KD yang dipilih tertera 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4 

Pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Tahun 

Ajaran : 2012 -2013 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

4. Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya. 

 

4.2 Mengidentifikasi jenis 

budaya Indonesia yang 

pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan 

internasional. 

Menjelaskan 

globalisasi 

kebudayaan. 

 

Selanjutnya merencanakan untuk pembagian kelompok-kelompok siswa 

pada saat pelaksanaan masyarakat belajar di dalam kelas. Menyiapkan materi ajar 

dari buku paket PKn kelas 4 yang disesuaikan dengan KD yang telah dipilih. 

Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada saat kegiatan masyarakat belajar, 

misalnya petunjuk melaksanakan masyarakat belajar dalam kelompok. 

Menyiapkan instumen penelitian berupa lembar observasi untuk mengamati 

tindakan guru dan siswa selama proses pembelajaran, terutama pada saat 

pelaksanaan CTL masyarakat belajar. Serta tes tertulis berupa pilihan ganda untuk 

mengukur hasil belajar siswa dan skala sikap untuk mengetahui segi afektif siswa. 
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3.3.2 Tindakan (acting) 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Rencana Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Model CTL 

Masyarakat Belajar.  

 

No. Langkah-langkah kegiatan Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar 

yang akan dicapai. 

d. Melakukan apersepsi berupa pertanyaan terkait materi yang 

akan dipelajari. 

 

 

 

 

5 menit 

 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

b. Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat 

belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

b. Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya. 

c. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan 

atau pengalamannya kepada teman satu kelompok. 

d. Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. 

e. Membagikan soal tertulis kepada masing-masing siswa. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

c. Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami 

kesulitan setelah kegiatan selesai. 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

10 menit 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

3 menit 

3.  Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

b. Mengakhiri pembelajaran. 

 

2 menit 
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Pelaksanaan tindakan berdasarkan standar proses, pembelajaran 

dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu kegiatan awal, guru menyiapkan peralatan 

atau media yang dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti: RPP, buku materi 

pembelajaran atau materi ajar, dan lembar evaluasi siswa serta media 

pembelajaran lainnya. kegiatan inti yang terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi. Kemudian kegiatan penutup untuk mengevaluasi dan menarik 

kesimpulan guru bersama dengan siswa. Pada setiap siklus  yang akan 

dilaksanakan dalam 3x pertemuan yaitu: (1) Pembelajaran dengan penerapan 

metode ceramah dengan sedikit metode CTL masyarakat belajar di dalamnya. (2) 

Pembelajaran dengan menerapkan model CTL masyarakat belajar secara penuh. 

(3) Kegiatan evaluasi dengan mengerjakan tes mandiri.  

3.3.3 Observasi (observing) 

Peneliti melakukan pengambilan data dari SD Negeri Randuacir 02 

sebagai populasi datanya serta sampel untuk observasi pada saat Proses Belajar 

Mengajar PKn di kelas 4. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan guru 

pada saat melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

CTL masyarakat belajar. Selain itu juga untuk mengamati bagaimana respon dan 

perilaku siswa pada saat mengikuti pembelajaran tersebut. Instrumen penelitian 

yang digunakan berbentuk observasi terstruktur dan untuk mengobservasi hasil 

belajar siswa dengan menggunakan tes tertulis. Instrument pengamatannya yaitu 

dengan lembar pengamatan, yang dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat pada 

saat pembelajaran berlangsung.  

3.3.4 Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai 

dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Refleksi dilakukan 

berdasarkan hasil dari observasi dan nilai tes mandiri pada saat pembelajaran. 

Selain itu juga  jika ditemukan  hambatan dan kesulitan pada saat pembelajaran 

yang menyebabkan siswa masih belum mencapai  nilai ketuntasan atau KKM 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Maka dilakukan perbaikan pada tahap 

berikutnya, untuk lebih meningkatkan kretifitas dan inovasi untuk merencanakan 

dan melaksanakan tindakan. Sebagai tindakan dalam merefleksi dilakukan 
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tindakan siklus II untuk memperbaiki kekurangan di siklus I. Rincian prosedur 

tindakan Siklus II adalah sebagai berikut: 

3.3.5 Perencanaan (planning) 

Berdasarkan hasil dari refleksi pada Siklus I jika belum berhasil maka 

akan dilaksanakan Siklus II. Menentukan Kompetensi Dasar yang akan digunakan 

dalam penelitian yaitu KD berikutnya. Merencanakan untuk pembagian 

kelompok-kelompok siswa pada saat pelaksanaan masyarakat belajar di dalam 

kelas. Menyiapkan materi ajar dari buku paket PKn kelas 4 yang disesuaikan 

dengan KD yang telah dipilih. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada 

saat kegiatan masyarakat belajar, misalnya petunjuk melaksanakan masyarakat 

belajar dalam kelompok. Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi untuk mengamati tindakan guru dan siswa selama proses pembelajaran, 

terutama pada saat pelaksanaan CTL masyarakat belajar. Serta tes tertulis berupa 

pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar siswa dan skala sikap untuk 

mengetahui segi afektif siswa. 

 

Tabel 6 

Pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Tahun 

Ajaran : 2012 -2013 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

4. Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya. 

 

4.3 Menentukan sikap 

terhadap pengaruh 

globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya. 

Menjelaskan 

sikap kita 

terhadap 

globalisasi. 

 

3.3.6 Tindakan (acting) 

Pada setiap siklus  yang akan dilaksanakan dalam 3x pertemuan yaitu: (1) 

Pembelajaran dengan penerapan metode ceramah dengan sedikit metode CTL 

masyarakat belajar di dalamnya. (2) Pembelajaran dengan menerapkan model 
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CTL masyarakat belajar secara utuh. (3) Kegiatan evaluasi dengan mengerjakan 

tes mandiri. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Rencana Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Model CTL 

Masyarakat Belajar.  

 

No. Langkah-langkah kegiatan Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Mengecek kesiapan ruang, alat, dan materi serta peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar 

yang akan dicapai. 

d. Melakukan apersepsi berupa pertanyaan terkait materi yang 

akan dipelajari. 

 

 

 

 

5 menit 

 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Bertanya jawab mengenai apersepsi yang guru telah 

sampaikan sebelumnya untuk menggali pengetahuan siswa 

tentang pengetahuan yang mereka miliki. 

b. Guru memberikan petunjuk dalam melaksanakan masyarakat 

belajar dan contoh pelaksanaannya. 

Elaborasi 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok  yang 

anggotanya heterogen masing-masing 3-4 siswa. 

b. Memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan teman satu 

kelompoknya. 

c. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

berpikir, menyampaikan pendapat dan berbagi pengetahuan 

atau pengalamannya kepada teman satu kelompok. 

d. Setelah siswa selesai mengerjakan, hasil pekerjaannya di 

sheringkan dengan kelompok lain. 

e. Membagikan soal tertulis kepada masing-masing siswa. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil pembelajaran. 

c. Merefleksi dan membantu siswa apabila mengalami 

kesulitan setelah kegiatan selesai. 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

10 menit 

 

25 menit 

 

 

 

 

3 menit 

3.  Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan ini, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan 

pelajaran. 

b. Mengakhiri pembelajaran. 

 

2 menit 
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Pada siklus II ini rencana tindakannya masih sama seperti siklus I yang 

membedakan yaitu lebih meningkatkan semangat dalam mengajar dan pada saat 

melaksanakan masyarakat belajar dibuat lebih menarik dengan memberikan 

penghargaan bagi kelompok dan siswa yang belajar dengan baik. Sedangkan 

untuk waktu pelaksanaan setelah dilakukan silklus 1 yaitu pada pertengahan 

sampai akhir bulan April. 

3.3.7 Observasi (observing) 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan guru pada saat 

melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran CTL 

masyarakat belajar. Selain itu juga untuk mengamati bagaimana respon dan 

perilaku siswa pada saat mengikuti pembelajaran tersebut. Instrument penelitian 

yang digunakan berbentuk observasi terstruktur dan untuk mengobservasi hasil 

belajar siswa dengan menggunakan tes tertulis. Instrument pengamatannya yaitu 

dengan lembar pengamatan, yang dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat pada 

saat pembelajaran berlangsung.  

3.3.8 Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap ini kegiatan dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah 

dicapai dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada siklus II. Refleksi 

dilakukan berdasarkan hasil dari observasi dan nilai tes mandiri pada saat 

pembelajaran. Selain itu juga  jika ditemukan  hambatan dan kesulitan pada saat 

pembelajaran yang menyebabkan siswa masih belum mencapai  nilai ketuntasan 

atau KKM 65. Kemudian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk 

ketercapaian pada siklus II yaitu 80% siswa yang tuntas, apabila sudah terpenuhi 

maka tidak perlu dilakukan siklus III dengan kata lain mengakhiri penelitian. 

Apabila masih ada siswa yang belum mencapai KKM maka akan dilaksanakan 

bimbingan kusus oleh guru kelas pada saat les mata pelajaran sepulang sekolah. 

 

3.4 Data dan Pengumpulan Data 

3.4.1 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari populasi SD Negeri Randuacir 02 Salatiga dan sebagai 

sampelnya yaitu siswa dan guru di kelas 4 pada mata pelajaran PKn. Teknik 
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pengumpulan data berkaitan dengan cara yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui  hasil belajar siswa selama mengikuti pembelajaran yaitu dengan tes 

tertulis dan observasi terstruktur serta skala sikap, penjelasannya sebagai berikut: 

a. Tes 

Teknik tes merupakan salah satu alat, cara dan langkah yang sistemik 

untuk mengukur sejumlah perilaku siswa. sedangkan tes tertulis yaitu alat 

penilaian yang bentuk dan pelaksanaannya dilakukan secara tertulis. 

memungkinkan siswa untuk berpikir secara lebih cermat dan mendalam karena 

secara procedural tidak memerlukan jawaban langsung (Mawardi, 2011:67). 

Evaluasi berupa pemberian soal tes pilihan ganda yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman dan keberhasilan peserta didik terhadap 

pembelajaran dan dilaksanakan diakhir pembelajaran. 

b. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam atau benda 

yang ada. Teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, 

poses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. Sedangkan untuk observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang 

secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. 

Observasi dilakukan untuk mengamati peristiwa dan kegiatan di kelas selama 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang diamati meliputi aktivitas guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran. Bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 

tindakan dengan rencana yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan yang sesuai dengan yang 

dikehendaki (Sugiyono, 2010:203-205; Sagala, 2010:271). 

c. Skala Sikap 

Skala sikap sering digunakan untuk mengukur sikap, minat dan perhatian 

seseorang terhadap obyek tertentu yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk 

dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan 

criteria yang ditentukan (Sudjana, 2012:80). Skala sikap yaitu alat penilaian yang 
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digunakan untuk mengungkapkan sikap siswa melalui tugas tertulis untuk 

mengukur pendirian seseorang terhadap suatu peristiwa atau obyek seperti sangat 

setuju, ragu-ragu, setuju dan tidak setuju (Mawardi, 2011:68). Skala sikap ini 

digunakan untuk menilai segi afektif siswa. Pernyataan-pernyataan yang diajukan 

baik penyataan positif maupun pernyataan negative yang dinilai oleh subyek 

dengan tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Skor yang diberikan 

terhadap penilaian yaitu 1-4.  

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Tabel 8 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Tertulis Penilaian pada Pelajaran PKn Siklus I 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Item 

4.  Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya

. 

   

4.1 

Mengidentifi

kasi jenis 

budaya 

Indonesia 

yang pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional. 

1). Menjelaskan pengertian 

globalisasi budaya 

2). Menyebutkan jenis atau 

contoh budaya yang dimiliki 

Indonesia. 

3). Menjelaskan tujuan misi 

kebudayaan internasional 

4). Menyebutkan budaya 

Indonesia yang pernah di 

tampilkan dalam kebudayaan 

internasional. 

5). Menyebutkan dampak positif 

dari globalisasi budaya 

tersebut. 

1, 2, 3, 

4, 5, 

6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24, 

25,  26, 

27, 28, 

29, 30, 

 

Tabel kisi-kisi di atas sebagai pedoman untuk membuat instrument tes 

tertulis yang akan digunakan untuk uji validitas soal. Soal tersebut akan di ujikan 

di kelas 5 SD Negeri Randuacir 02 Salatiga sebanyak 23 siswa, dari hasil uji 

validitas kemudian diperoleh soal-soal yang dinyatakan valid dan direncanakan 

terdapat 20 soal yang valid. Soal yang valid tersebut digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa kelas 4. 
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Tabel 9 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Tertulis Penilaian pada Pelajaran PKn Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Item 

4.  Menunjukkan 

sikap terhadap 

globalisasi di 

lingkungannya

. 

   

4.3 

Menentukan 

sikap terhadap 

pengaruh 

globalisasi 

yang terjadi di 

lingkungannya

. 

1). Menjelaskan pengaruh 

globalisari terhadap 

lingkungan 

2). Menyebutkan pengaruh 

positif globalisasi terhadap 

lingkungan 

3). Menentukan sikap terhadap 

pengaruh globalisasi yang 

terjadi di lingkungan 

keluarga dan sekolah. 

4). Menentukan sikap terhadap 

pengaruh globalisasi di 

lingkungan masyarakat dan 

pemerintah. 

5). Menyebutkan upaya untuk 

mencegah pengaruh negatif 

globalisasi 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7,8, 

9,10, 

11, 12,  

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24, 

25,  26, 

27, 28, 

29, 30, 

 

Penilaian hasil belajar siswa diambil dari proses pra siklus, siklus I dan 

siklus II, dapat dicapai dengan rumus dibawah ini: 

Nilai =   (Depdiknas 2003) 

Nilai ketuntasan belajar =  

Dengan kriteria nilai: ˃ 90%  = Baik sekali 

   80-89% = Baik 

   70-79% = Baik 

   60-69% = Kurang 

   ˂ 59%  = Sangat Kurang 
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Tabel 10 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi Terstruktur Kegiatan Guru dalam Pembelajaran 

Menggunakan CTL Masyarakat Belajar 

 
Langkah 

Pembelajaran 

Indikator No. 

Item 

Skor 

Kegiatan Awal Memeriksa kesiapan  ruang, alat dan materi 

pembelajaran 

Memeriksa kesiapan peserta didik 

Membuka pelajaran 

Mengajukan pertanyaan sesuai materi sebelumnya 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

Menyampaikan apersepsi 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

 

 

 

Elaborasi  

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Melaksanakan pembelajarn sesuai KD 

Menguasai materi ajar 

Menunjukkan keterampilan dalam membagi 

kelompok 

Menyampaikan petunjuk kerja runtut dan jelas 

Memfasilitasi siswa selama bekerja kelompok 

kelompok 

Melibatkan siswa secara aktif 

Membimbing dengan baik dan merespon positif 

pertanyaan siswa. 

Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

Memfasilitasi siswa untuk evaluasi 

Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan runtut 

Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Kegiatan 

Akhir 

Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 

Mengakhiri pembelajaran 

19 

20 

1-4 

1-4 

 Jumlah 20 80 

 

Nilai =  

Keterangan: 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori kurang. 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori cukup. 

3. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katergori baik. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori sangat 

baik. 
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Tabel 11 

Kisi-Kisi Instrument Observasi Terstruktur Kegiatan Siswa dalam 

Pembelajaran Menggunakan CTL Masyarakat Belajar 

 

Langkah 

Pembelajaran 

Indikator  No. 

Item  

Skor 

Kegiatan 

Awal 

Menyiapkan buku, alat tulis dan pribadi siswa 

Menjawab salam dan pertanyaan guru 

Mengutarakan materi pelajaran sebelumnya 

Menyimak penjelasan tujuan pembelajaran dan 

apersepsi yang disampaikan oleh guru 

1 

2 

3 

4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

 

 

 

Elaborasi  

 

 

 

 

Konfirmasi  

Menyimak penjelasan guru dengan membuka 

buku dan mencatatnya. 

Duduk berkelompok sesuai petunjuk 

Menyimak dan petunjuk kerja yang disampaikan 

guru 

Bersemangat dan bekerjasama dalam kelompok 

Aktif dan antusias dalam berkelompok 

Berani bertanya dan mengutarakan pendapat 

Merespon positif pendapat teman dan jawaban 

guru 

Mengerjakan soal evaluasi dengan tertib 

Menggunakan yang baik dan sopan selama 

pelajaran 

Mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib 

Melakukan refleksi pembelajaran bersama guru 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

Kegiatan 

Akhir 

Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 

Mengakhiri pembelajaran 

16 

17 

1-4 

1-4 

 Jumlah 17 68 

 

Nilai =  

Keterangan: 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori kurang. 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori cukup. 

3. Skor 3 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam katergori baik. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori sangat 

baik. 
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Tabel 12 

Kisi-Kisi Instrument Penilaian Sikap Siklus I 

 

No Indikator 
No. 

Item 
Skor 

1. Sikap siswa terhadap globalisasi budaya 1, 2 1-4 

2. Sikap siswa terhadap budaya yang dimiliki bangsa 

Indonesia. 

3, 4 1-4 

3. Sikap siswa terhadap misi kebudayaan internasional 5, 6 1-4 

4. Sikap siswa terhadap budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam kebudayaan internasional. 

7, 8 1-4 

5. Sikap siswa terhadap dampak positif dan negative 

globalisasi. 

9, 10 1-4 

 Jumlah 10 40 

 

Tabel 13 

Kisi-Kisi Instrument Penilaian Sikap Siklus II 

 

No Indikator 
No. 

Item 
Skor 

1. Sikap siswa terhadap pengaruh negatif globalisasi 

terhadap lingkungan. 

1, 2, 

3 

1-4 

2. Sikap siswa terhadap pengaruh positif globalisasi 

terhadap lingkungan. 

4, 5, 

6 

1-4 

3. Sikap siswa dalam upaya mencegah pengaruh buruk 

globalisasi di lingkungan keluarga dan sekolah. 

7, 8 1-4 

4. Sikap siswa dalam upaya mencegah pengaruh buruk 

globalisasi di lingkungan masyarakat dan 

pemerintah. 

9, 10 1-4 

 Jumlah 10 40 

 

Keterangan: 

Arti angka-angka: 

1. Berarti kurang 

2. Berarti cukup 

3. Berarti baik 

4. Berarti baik sekali 

Penilaian: 

Nilai  =   
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3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrument pengumpulan data berkaitan dengan validitas dan reliabilitas 

instrument, peneliti menggunakan tes tertulis berupa pilihan ganda, Soal test 

tertulis digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. 

Test ini diberikan setelah proses belajar mengajar untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Serta dengan melakukan observasi terstruktur untuk mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang bersangkutan. Umumnya dalam 

mengumpulkan data penelitian dibutuhkan instrumen (alat ukur). Instrumen 

penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen 

penelitian berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data, 

sebab instrumen  penelitian merupakan alat bantu pengumpulan dan pengolahan 

data tentang variabel-variabel yang diteliti. Pemenuhan syarat validitas dan 

reliabilitas biasanya diawali oleh penguji cobaan instrumen. 

a. Uji Validitas Instrumen 

 Sebelum soal diberikan kepada siswa, maka untuk menguji valid dan 

tidaknya suatu item menggunakan uji validitas instrument. Validasi data hasil 

belajar PKn yang diperoleh melalui metode tes di uji dengan validitas isi, yaitu 

kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat. Selain itu soal 

akan diujicobakan untuk analisis item dan akan dilakukan revisi soal jika terdapat 

butir-butir soal yang tidak sesuai. Perhitungan validitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 16.0 for windows. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik 

korelasi product moment dengan cara membandingkan r-hitung pada SPSS dengan 

r-tabel product moment yang terlebih dahulu menentukan taraf signifikan 

biasanya 5% atau 1% (Sugiyono 2010:455). 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Instrument yang valid mempunyai 

validitas tinggi dan apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk 

memperoleh instrumen yang valid peneliti harus berhati-hati sejak awal 

penyusunannya. Apabila cara dan isi tindakan sudah betul maka dinyatakan 

validitas logis. Setelah itu menguji instrumen yang sudah disusun melalui 
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pengalaman dengan mencobakan instrument pada sasaran penelitian (Arikunto, 

2010:211-212). 

 Untuk melakukan uji validitas, metode yang dilakukan adalah dengan 

mengukur korelasi antara butir-butir pertanyaan dengan skor pertanyaan secara 

keseluruhan. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian 

validitas menurut Santosa dan Azhari (2005:248-249) adalah:  

1) Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur 

2) Melakukan uji coba pada beberapa responden 

3) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban 

4) Menghitung nilai korelasi antara nasing-masing skor butir jawaban dengan 

skor total dari butir jawaban. Langkah-langkah untuk menghitung nilai 

korelasi menggunakan bantuan spss adalah sebagai berikut: 

a) Masukkan data pada sheet spss 

b) Dari menu analyze, pilih correlation, kemudia klik bivariates 

c) Masukkan variabel pada kolom variabel, klik pilihan pearson 

d) Klik ok 

Cara yang digunakan dalam menghitung uji validitas soal ini adalah 

dengan menggunakan spss 16.0, dimana langkah-langkah pengolahannya sama 

dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui hasil uji soal yang telah diujikan adalah 

dengan melihat hasil output dari pengolahan data tersebut yaitu dilihat dari 

Corrected Item-Total Correlation dimana hasil > dari  maka 

dinyatakan valid, sedangkan apabila < dari  maka dinyatakan tidak 

valid. 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan oleh 23 siswa kelas 5 SD Negeri 

Randuacir 02 Salatiga dengan bentuk soal tes tertulis pilihan ganda sebanyak 30 

saol. Uji validitas dilakukan pada instrumen untuk siklus I dan siklus II, dengan 

menggunakan nilai r tabel = 0,413 diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 14 

Uji Validitas Instrumen Tes Tertulis Siklus I 
 

No. Uji Validitasi No. Item 

1. Valid 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 

2. Tidak Valid 6, 8, 10, 15, 18, 20, 21, 23, 24 

 

Tabel 15 

Uji Validitas Instrumen Tes Tertulis Siklus II 

 

No. Uji Validitasi No. Item 

1. Valid 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 

25, 26, 27, 30 

2. Tidak Valid 6, 8, 10, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 29 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Reliabel sendiri artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan untuk digunakan sebagai pengumpul data (Arikunto, 2010:221). 

 Setelah melakukan uji validitas dan suatu alat pengukuran telah dinyatakan 

valid, maka tahap selanjutnya adalah mengukur reliabilitas dari alat. Reliabilitas 

adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur. Adapun langkah-

langkah dalam SPSS untuk mengetahui tingkat reliabelnya (Santosa dan Azhari, 

2005:251-252), adalah sebagai berikut: 

1) Buka file data yang akan di uji 

2) Dari menu analyze, pilih menu scale, klik menu reliability analysis 

3) Masukkan variabel jawaban dalam kolom item. Klik list item labels 

4) Klik menu statistics, klik scales, dan scale item if deleted 

5) Klik continue 

6) Pada pilihan model klik alpha kemudian klik ok 
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 Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan SPSS 16.0 pada instrument 30 

soal dan  diujikan pada 23 siswa, maka diperoleh hasil outputnya, sebagai berikut: 

 

Tabel 16 

Reliabilitas Statistik Siklus I 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.903 30 

 

Tabel 17 

Reliabilitas Statistik Siklus II 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.893 30 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan model pembelajaran CTL 

masyarakat belajar, untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri Randuacir 

02 Salatiga. Peneliti berusaha meningkatkan hasil belajar menjadi lebih baik, 

dengan latar belakang permasalahan dan untuk meningkatkan hasil belajar, maka 

dipergunakan indikator keberhasilan, yaitu  peneliti  memberi target 70 % pada 

siklus I dan 80% pada siklus II dari jumlah siswa untuk  memperoleh nilai PKn  di 

atas KKM 65 dari 27 siswa kelas 4. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif karena data yang diteliti berbentuk angka-angka. Untuk keperluan 

analisis data kuantitaif diperoleh dari test tertulis berbentuk pilihan ganda. 

Kemudian data deskriftif kualitatif karena data yang diperoleh berupa kata-kata 

dari hasil observasi terhadap tindakan guru, siswa dan skala sikap siswa. Selain itu 

juga menggunakan deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil 

pelaksanaan siklus I dan siklus II. 


