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BAB III 

Metodelogi Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. David 

Hopkins (dalam Trianto, 2012:15) menyebutkan penelitian tindakan kelas 

sebagai studi yang sitematis  (penelitian) yang dilakukan oleh pelaku 

pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran melalui tindakan 

yang terencana dan dampak dari tindakan (aksi) yang telah dilakukan. Jadi 

penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran di kelas dan penelitian tindakan kelas terfokus pada siswa dan 

proses belajar mengajar yang terjadi di kelas.  Penelitian tindakan kelas 

bertujuan untuk memecahkan persamalahan nyata yang terjadi di kelas dan 

meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan 

profesinya. 

Bentuk penelitian ini adalah PTK kolaboratif karena melibatkan guru 

kelas PKn dan peneliti. Kolaboratif, yakni terjadinya kerjasama tim peneliti 

dari luar dengan praktis di dalam kelompok yang bersangkutan. Model 

penelitian tindakan kelas dari Kemmis dan Mc Taggart (Kunandar, 2011:33) 

dengan menggunakan sitem spiral yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan-

tahapan itu meliputi penyusunan rencana (planing), pelaksanaan tindakan 

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

3.2. Setting dan karakterristik Subyek Panelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan SMP Negeri 1 Karangdowo kecamatan 

Karangdowo Kabupaten Klaten Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2013 – Oktober 2013 

dengan jadwal sebagai berikut : 

a. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 12 dan 19 September 2013. 
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b. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 26 September dan 3 Oktober 

2013. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas VII B SMP Negeri 1 

Karangdowo Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Semester 1 

Tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari 14 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

3. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah hasil belajar siswa, dan metode diskusi 

Panel dalam pembelajaran. 

3.3   Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat diolah dan disajikan sesuai 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah : 

1. Observasi  

Observasi dilakukan di kelas VII B SMP Negeri 1 Karangdowo 

yang menjadi subyek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara 

langsung tentang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dengan 

melakukan observasi dapat diketahui kegiatan siswa dan guru selama 

proses belajar mengajar berlangsung. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan sebagai data awal penelitian yang berupa jumlah 

siswa, daftar nama, dan daftar nilai siswa kelas 7B SMP Negeri 1 

Karangdowo Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. 
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3. Tes 

Tes dilakukan dalam pembelajaran diakhir setiap siklus dengan 

tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

PKn ( Pendidikan Kewarganegaraan )  

 

b. Alat Pengumpulan Data 

1. Butir Soal Tes 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah tes kemampuan 

menyelesaikan soal-soal Pendidikan Kewarganegaraan (Terlampir hal 

111). 

2. Lembar Pengamatan  

Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati kegiatan siswa 

dan guru saat proses pembelajaran berlangsung (Terlampir hal 130). 

 

3.4 Uji Instrumen Tes 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kelebihan sesuatu instrumen (Arikunto, 

2010:211). Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas butir soal. Validitas butir soal digunakan untuk 

menguji setiap butir soal tes yang 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 
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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, 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. Data Validitas siklus I 

  Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan bantuan SPSS 

16.0 dari 40 soal  yang diuji terdapat 24 soal yang valid. Data 

validitas instrument butir soal dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 1 Data Validitas Instrument Butir Soal Siklus I 

Validitas  Butir soal Jumlah  

Valid  1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 

30, 31, 32, 33 

20 

Tidak valid 4, 6, 7, 9, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 37 16 

Valid tetapi 

tidak 

digunakan 

35, 38, 39,40 4 

Jumlah   40 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini 20 soal dari 24 soal yang 

valid. 

b. Data Validitas siklus II 

 Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan bantuan SPSS 

16.0 dari 40 soal  yang diuji terdapat 23 soal yang valid. Data 

validitas instrument pada tiap butir soal dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2 Data Validitas Instrument Siklus II 

Validitas  Butir soal Jumlah  

Valid  1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 33, 

36, 37 

20 

Tidak 

valid 

9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 

38 

17 

Valid 

tetapi 

tidak 

digunakan 

26, 39, 40 3 

Jumlah   40 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini 20 soal dari 23 soal yang 

valid 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk 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 reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 
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Dalam peneitian ini rumus untuk mengukur reliabilitas adalah 

rumus yang diperkenalkan oleh Kurder dan Richardson. Hal ini 

disebabkan oleh alat evaluasi yang digunakan berbetuk tes obyektif, 

pilihan ganda. 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 

Kunder 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  

S 

Setelah R11 diketahui kemudian dibandingkan dengan harga R 

product moment. Apabila R11> r tabel maka dikatakan instrument 

tersebut reliabel. 

a. Reliabilitas Siklus 1 

     Tabel 3 Reliability Statistics 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.872 40 

   

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil uji reabilitas 

menunjukan angka koefisien alpha : 0,872. Menurut Sugiyono 

(2011:475) termasuk memiliki tingkat yang tinggi karena berada 

pada 0,71-0,90. Maka koefisien alpha 0,872 ≥ t0,80 yang berarti 

soal tes reliabel sehingga dapat digunakan sebagai instrument 

pengumpulan data penelitian. 

b. Reliabilitas Siklus 2 

             Tabel 4 Reliability Statistics 

ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.880 40 

  

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa hasil uji reabilitas 

menunjukan angka koefisien alpha : 0,880. Menurut Sugiyono 

(2011:475) termasuk memiliki tingkat yang tinggi karena berada 

pada 0,71-0,90. Maka koefisien alpha 0,880 ≥ t0,80 yang berarti 

soal tes reliabel sehingga dapat digunakan sebagai instrument 

pengumpulan data penelitian. 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif yaitu data-data yang terkumpul dalam penelitian kemudian 

dianalisis dan disajikan dalam bentuk angka-angka (persentase) pencapaian 

KKM. Teknik analisis data dalam bentuk penelitian  tindakan kelas. 

Hasil perhitungan persentase kemampuan hasil belajar siswa dihitung dari 

pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 kemudian dibandingkan dengan hasil pra 

siklus dan dilihat peningkatannya sesuai target dalam indikator 

keberhasilan. 

 

3.6 Indikator Pencapaian Hasil 

Indikator kinerja adalah harapan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa berdasarkan kenaikan nilai ketuntasan belajar pada siklus 1 

dan siklus 2. Dengan menerapkan metode diskusi panel diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang nilainya masih dibawah KKM ≥ 75. 

Dalam hal ini peneliti menargetkan hasil belajar siswa pada akhir siklus 2 

yaitu : sebesar 90% dari jumlah siswa telah mencapai KKM ≥ 75.  

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam 2 (dua) siklus. Setiap 

siklus penelitiannya meliputi : perencanaan (planing), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Sebelum melaksanakan tindakan dalam proses pembelajaran, perlu 

menyiapkan berbagai macam persiapan, antara lain : 

a. Perencanaan tindakan siklus : 

1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisikan 

langkah-langkah dalam proses pembelajaran. 
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2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk 

kelancaran pelaksanaan tindakan. Misalnya : buku tulis, buku 

LKS/paket, snoment,papan tulis. 

3. Membuat soal tes 

Masing-masing siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. 

b. Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan pertama tatap muka 

(2x 45 menit). Guru merancang Rencana Pelaksaan Pembelajaran pokok 

bahasan makna proklamasi kemerdekaan dan kostitusi pertama.  

c. Observasi dan Evaluasi 

Melakukan pengamatan saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Mencatat hasil pengamatan pada lembar observasi. Hal-hal yang 

dilakukan yakni : 

1. Mengobservasi kegiatan siswa ketika siswa melakukan diskusi panel. 

2. Melakukan penilaian hasil yaitu penilaian dilakukan secara kelompok 

setelah siswa melakukan presentasi didepan kelas. 

3. Pengumpulan lembar kegiatan dan hasil belajar siswa.  

d. Refleksi 

Lembar observasi sebagai hasil observasi, mencatat semua kegiatan 

siswa dari dimulainya pelajaran hingga berakhirnya pelajaran dan hasil 

tes kemudian dikaji. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memahami 

data yang telah terkumpul untuk mengetahui perkembangan hasil belajar 

siswa. Hasil diskusi dijadikan sebagai bahan untuk merevisi tindakan II  

dan merancang tindakan selanjutnya. Disamping itu hasil diskusi 

digunakan untuk memutuskan tindakan apakah yang perlu diperbaiki. 

Refleksi dilakukan setiap selesai tindakan dan observasi samapi berhasil. 
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Pra Siklus 

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini, peneliti 

mengidentifikasi masalah, menyusun silabus, menyusun rencana perbaikan 

pembelajaran dan mempersiapkan instrumen penelitian. 

a) Identifikasi Masalah 

1) Saat proses pembelajaran, 70% siswa tidak memperhatikan  

2) Hasil belajar PKn, 70% dibawah KKM  

3) Pada proses pembelajaran metode yang digunakan oleh guru adalah 

metode ceramah. 

b) Menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) disusun sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran. 

c) Menyiapkan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang disiapkan berupa soal tes dan lembar observasi 

pembelajaran, lembar observasi kemampuan dalam berdiskusi. 
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3.8 Rencana Tindakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra Siklus 

Siklus I 
Rencana 1 

Rencana 

pemebelajaran 1 

Tindakan dan 

pengamatan 1 

Kegiatan 

pembelajaran 

Analisis 

refleksi 1 

Observasi dan 

diskusi 

Jika belum berhasil 

Siklus 

II 

Rencana II 
Rencana 

Pembelajaran II 

Tindakan dan 

pengamatan II 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Analisis Refleksi II 
Observasi dan 

Diskusi Panel 

Berhasil  

Pembuatan  
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Siklus I 

1) Tahap Perencanaan (Planning) : 

Pada tahap perencanaan penelitian mengidentifikasi masalah pada 

pembelajaran pra siklus kemudian mengambil tindakan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana perbaikan siklus I mata pelajaran PKn tentang 

mendeskrisikan makna proklamasi kemerdekaan. 

2.  Menyiapkan metode diskusi panel yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Menyusun lembar observasi untuk mengamati kegiatan perbaikan 

pembelajaran. 

2) Tahap pelaksanaan 

Peneliti akan melaksanakan langkah-langkah yang telah peneliti 

rencana perbaikan pembelajaran.  

Langkah-langkah tersebut adalah : 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1) Apersepsi  

a. Guru memberikan salam. 

b. Guru absensi daftar hadir siswa. 

c. Guru menyampaikan langkah-langkah diskusi panel. 

2) Memotivasi 

a.Menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginan yang 

dicapai 

b.Menyampaikan materi dan menjelaskan materi sesuai dengan 

silabus.  

2. Kegiatan Inti 

Ekplorasi  
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Dalam kegiatan ekplorasi guru : 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka 

buku paket hal 24-30 mengnai hakekat dan makna Proklamasi 

Kemerdekaan. 

b. Guru membahas materi yang sudah diberikan untuk pengutan. 

c. Guru bertanya sekilas kepada siswa tentang hakekat dan norma 

hukum. 

Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi 

a. Guru memilih sebuah masalah yang akan menarik perhatian 

peserta. Presentasikan isu tersebut sehingga peserta akan 

terstimulasi untuk mendiskusikan pandangan mereka. Identifikasi 

lima pertanyaan untuk diskusi panel. Tentang a) kelompok 1 

membahas tentang arti kemerdekaan bagi suatu bangsa, b) 

kelompok 2 membahas tentang ciri-ciri perjuangan bangsa 

Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908, c) kelompok 3 

membahas tentang pentingnya perwarisan semangat proklamasi 

kemerdekaan, d) kelompok 4 membahas tentang penderitaan 

rakyat pada masa penjajahan, e) kelompok 5 membahas tentang 

faktor yang menjadi pemicu rakyat Indonesia memperjuangkan 

kemerdekaannya. 

b. Memilih empat hingga enam orang sebagai kelompok diskusi 

panel. Mintalah mereka untuk duduk di depan ruang kelas 

membentuk setengah lingkaran. 

c. Meminta peserta lainnya untuk mengambil tempat pada tiga sisi 

kelompok diskusi panel dengan susunan tapal kuda. 

d. Memulai dengan pertanyaan pembuka. Arahkan diskusi panel 

dengan kelompok inti sementara para pengamat mencatat sebagai 

persiapan untuk mereka diskusi mereka sendiri.  

e. Hasil didiskusikan dengan kelompok yang lain. 
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Konfirmasi  

Dalam konfirmasi guru: 

a. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. 

b. Guru mengamati saat berjalannya diskusi panel berlangsung. 

c. Guru membahas hasil diskusi panel setelah selesai dilaksanakan 

oleh siswa. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan siswa menyimpulkan meteri pokok pelajaran yang sudah 

di bahas. 

b. Guru memberikan tugas rumah. 

c. Guru memberikan evaluasi (tes) 

3) Tahap pengamatan 

Pada kegiatan pengamatan, peneliti mengamati jalannya proses 

pembelajaran dan menilai siswa. Kemudian menganalisis data siklus I 

untuk merencanakan pembelajaran siklus II. 

4) Refleksi 

Menganalisis hasil pelaksanaan pembelajran siklus I untuk 

merencankan pembelajaran siklus II. 

Siklus II 

Untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, peneliti 

melanjutkan penelitan  pada siklus II. 

a. Perencanaan 

1. Peneliti melakukan apersepsi pada materi yang terkait sebagai 

langkah awal mengetahui kemampuan awal siswa. 

2. Kemudian menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Penulis 
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mengajarkan tentang mendeskripsikan Suasana kebatinan 

konstitusi pertama dengan metode diskusi panel. 

b. Pelaksanaan 

Peneliti akan melaksanakan langkah-langkah yang telah peneliti 

rencana perbaikan pembelajaran.  

Langkah-langkah tersebut adalah : 

1. Kegiatan Pendahuluan 

1) Apersepsi  

a.Guru memberikan salam. 

b. Guru absensi daftar hadir siswa. 

c. Guru menyampaikan langkah-langkah diskusi panel. 

2) Memotivasi 

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginan 

yang dicapai 

b. Menyampaikan materi dan menjelaskan materi sesuai 

dengan silabus.  

2. Kegiatan Inti  

Ekplorasi  

Dalam kegiatan ekplorasi guru : 

a.Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka buku 

paket hal 31-45 mengnai suasana kebatinan konstitusi pertama. 

b. Guru membahas materi yang sudah diberikan untuk pengutan. 
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c. Guru bertanya sekilas kepada siswa tentang makna proklamasi 

kemerdekaan. 

Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi 

a. Guru memilih sebuah masalah yang akan menarik perhatian 

peserta. Presentasikan isu tersebut sehingga peserta akan 

terstimulasi untuk mendiskusikan pandangan mereka. Identifikasi 

lima pertanyaan untuk diskusi panel. Tentang :  

a) Kelompok 2 tentang peristiwa rengasdengklok 

b) Kelompok 4 tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi 

c) Kelompok 3 tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia 

d) Kelompok 5 tentang suasasana sidang PPKI tanggal 18-8-1945 

e) Kelompok 1 tentang hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18-8-

1945.  

b. Memilih empat hingga enam orang sebagai kelompok diskusi 

panel. Mintalah mereka untuk duduk di depan ruang kelas 

membentuk setengah lingkaran. 

c. Meminta peserta lainnya untuk mengambil tempat pada tiga sisi 

kelompok diskusi panel dengan susunan tapal kuda. 

d. Memulai dengan pertanyaan pembuka. Arahkan diskusi panel 

dengan kelompok inti sementara para pengamat mencatat sebagai 

persiapan untuk mereka diskusi mereka sendiri.  

e. Hasil didiskusikan dengan kelompok yang lain. 

Konfirmasi  

Dalam konfirmasi guru: 

a. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. 

b. Guru mengamati saat berjalannya diskusi panel berlangsung.  
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c. Guru membahas hasil diskusi panel setelah selesai dilaksanakan 

oleh siswa. 

3. Kegiatan Penutup 

a.Guru dan siswa menyimpulkan meteri pokok pelajaran yang sudah 

di bahas. 

b.Guru memberikan tugas rumah. 

c. Guru memberikan evaluasi (tes). 

f. Pengamatan 

1. Peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran dan menilai 

siswa dalam bekerja dan menyajikan hasil kerjanya. 

2. Kemudian menganalisis data siklus II dari hasil observasi yang 

dilakukan. 

g. Refleksi 

Melakukan evaluasi tindakan terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa hingga 90% pada tahap siklus II berdasarkan data-data yang 

terkumpul pada siklus II ini. Metode yang digunakan metode diskusi 

panel. 

Apabila hasil-hasil yang diperoleh pada tindakan siklus tersebut 

diatas sudah mencapai 90 %, maka peneliti mengambil keputusan 

bahwa penerapan dengan metode diskusi panel dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn dan tindakan kelas selanjutnya dapat dihentikan. 


