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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

difokuskan pada situasi kelas atau yang lazim dikenal dengan  classroom 

action research. Wardhani (2007: 1.4) mengungkapkan penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini berbentuk daur siklus yang 

memiliki empat tahap kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan, 

yaitu (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (action), (3) pengamatan 

(observing), dan (4) refleksi (reflecting) (Wardhani, 2007: 2.3). Penelitian 

tindakan kelas ini  dilakukan  sebanyak 2 siklus. 
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Adapun daur siklus dalam penelitian tindakan kelas ini digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Siklus Tindakan dan Tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber: modifikasi dari Asrori, 2009: 4)  

 

B. Setting Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek tindakan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah 

seorang guru dan siswa dengan jumlah 19 orang yang terdiri dari 8 siswa 

laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

2. Lokasi  Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Simbarwaringin, 

Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 selama 5 bulan. 

 

 

Perencanaan I 

SIKLUS II 

SIKLUS I 

 

Refleksi I 

 
Pengamatan I   

Perencanaan II 

 

Pengamatan II  
 

Pelaksanaan II 

Pelaksanaan I 

Refleksi II Refleksi II 
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik non tes yaitu pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Teknik 

non tes dilakukan melalui kegiatan observasi. Observasi dilakukan oleh 

observer terhadap guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung. Teknik 

non tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kinerja guru, 

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Kinerja guru dinilai dengan 

cara melingkari skor yang sesuai dengan hasil pengamatan. Sementara itu, 

hasil belajar dengan memberi tanda ceklis jika indikator yang diamati 

muncul selama pembelajaran berlangsung. 

2. Teknik tes yaitu digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat 

kuantitatif. Teknik tes ini digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa 

setelah mengikuti pembelajaran PKn dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered head together dan media grafis 

melalui tes di setiap akhir siklus. 

 

D. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Lembar observasi, instrumen ini digunakan sebagai panduan observasi 

atau pengamatan kinerja guru, aktivitas, dan hasil belajar (afektif dan 

psikomotor) saat pembelajaran berlangsung. 
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2. Soal tes, instrumen ini digunakan untuk memperoleh data berupa nilai-

nilai untuk melihat kemajuan hasil belajar kognitif siswa. Soal tes terdiri 

dari 10 pilihan jamak dan 10 isian singkat. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif yang dijelaskan sebagai berikut:  

1. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kinerja guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa yang menunjukkan 

dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara nyata dan 

mendalam.  

a) Kinerja guru  

Data kinerja guru diperoleh dari hasil pengamatan ketika pembelajaran 

berlangsung. Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

Ng = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

Ng = nilai kinerja guru yang dicari  

R = skor yang diperoleh guru 

SM = skor maksimal 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: modifikasi dari Purwanto, 2002: 102) 

 

 

 Tabel 3.1 Kategori nilai kinerja guru 

 

 
No Interval  Kategori 

1 ≥81 Sangat Baik  

2 66 – 80 Baik  

3 46 – 65 Cukup  

4 <45 Kurang  

(Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 
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b) Nilai aktivitas belajar siswa  

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil pengamatan ketika 

pembelajaran berlangsung. Nilai aktivitas belajar siswa yang dicari 

yaitu nilai aktivitas per individu dan ketuntasan secara klasikal. Aspek 

yang dinilai yaitu berpendapat dan minat. Nilai aktivitas belajar siswa 

diperoleh dengan rumus: 

Nv = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

Nv = nilai aktivitas belajar siswa yang dicari  

R = skor yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimal  

100 = bilangan tetap 

(Sumber: modifikasi dari Purwanto, 2002: 102) 

 

 
Tabel 3.2 Kategori nilai aktivitas belajar siswa  

 

    

 No. Interval  Kategori 

1. ≥81 Sangat aktif 

2. 66-80 Aktif  

3. 46-65 Cukup  

4. ≤45 Kurang  

(Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

Persentase klasikal aktivitas belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

  
                   

                    
       

(Sumber: modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

Tabel 3.3 Kategori persentase klasikal aktivitas belajar siswa  

 
No.     Persentase  Kategori  

1 ≥81% Sangat aktif 

2 66-80% Aktif 

3 46-65% Cukup  

4 ≤45% Kurang  

(Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 



47 
 

c) Hasil belajar afektif siswa  

Data hasil belajar afektif siswa diperoleh dari hasil pengamatan ketika 

pembelajaran berlangsung Hasil belajar afektif yang dicari yaitu nilai 

afektif per individu dan ketuntasan secara klasikal. Aspek yang dinilai 

yaitu percaya diri dan kerja sama. Nilai hasil belajar afektif diperoleh 

menggunakan rumus: 

Na = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

Na = nilai afektif siswa yang cari 

R = skor yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimal 

100 = bilangan tetap 

 (Sumber: Purwanto, 2002: 102) 

 

  

Tabel 3.4 Kategori nilai hasil belajar afektif siswa 

 

 

 No. Nilai Kategori 

1. ≥81 Sangat Baik 

2. 66-80 Baik   

3. 46-65 Cukup  

4. ≤45 Kurang  

(Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

Persentase ketuntasan hasil belajar afektif siswa secara klasikal 

diperoleh dengan rumus: 

  
                                 

                    
       

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 
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Tabel  3.5 Kategori persentase klasikal hasil belajar afektif siswa  

 

 
No.     Persentase  Kategori  

1 ≥81% Sangat Baik 

2 66-80% Baik 

3 46-65% Cukup  

4 ≤45% Kurang  

  (Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

d) Hasil belajar psikomotor siswa 

Data hasil belajar psikomotor siswa diperoleh dari hasil pengamatan 

ketika pembelajaran berlangsung Hasil belajar psikomotor siswa yang 

dicari yaitu nilai psikomotor per individu dan ketuntasan secara klasikal. 

Aspek yang dinilai yaitu berbicara. Nilai hasil belajar psikomotor 

diperoleh menggunakan rumus: 

   
 

  
      

Keterangan: 

Np = nilai psikomotor siswa yang dicari 

R = skor yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimal 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: modifikasi dari Purwanto, 2002: 102) 

 

 

Tabel 3.6 Kategori nilai hasil belajar psikomotor siswa 

 

  No. Nilai Kategori 

1. ≥81 Sangat terampil 

2. 66-80 Terampil 

3. 46-65 Cukup  

4. ≤45 Kurang  

(Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 
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Persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal 

diperoleh dengan rumus:  

  
                                 

                    
       

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

Tabel 3.7 Kategori persentase klasikal hasil belajar psikomotor siswa 

 
No.     Persentase  Kategori  

1 ≥81% Mahir 

2 66-80% Terampil 

3 46-65% Cukup  

4 ≤45% Kurang  

  (Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

e) Rata-rata klasikal aktivitas dan hasil belajar (afektif dan psikomotor) 

Untuk menghitung nilai rata-rata klasikal aktivitas dan hasil belajar 

(afektif dan psikomotor) siswa menggunakan rumus sebagai berikut: 

            ∑ Xi 

 X =     

            ∑ N 

 

Keterangan: 

X = nilai rata-rata 

∑Xi  = jumlah nilai semua siswa 

∑N = jumlah siswa 

  (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 40) 

 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat kemajuan hasil belajar 

siswa mengenai penguasaan materi yang diajarkan guru. Untuk 

menghitung hasil belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 
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Nk = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

Nk = nilai yang dicari  

R = skor yang diperoleh siswa 

N = skor maksimal 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2002: 112) 

 

 

Untuk menghitung nilai rata-rata klasikal hasil belajar siswa digunakan 

rumus sebagai berikut: 

            ∑ Xi 

 X =     

            ∑ N 

 

Keterangan: 

X = nilai rata-rata 

∑Xi  = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 40) 

 

 

Tabel 3.8 Kategori nilai hasil belajar siswa 

 

 

No. Nilai Kategori 

1. ≥81 Sangat Baik 

2. 66-80 Baik 

3. 46-65 Cukup  

4. ≤45 Kurang  

  (Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

Untuk menghitung persentase klasikal ketuntasan hasil belajar siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

                            
                          

      
       

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 
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Tabel  3.9 Kategori persentase klasikal hasil belajar siswa  

 

 
No.     Persentase  Kategori  

1 ≥81% Sangat Baik 

2 66-80% Baik 

3 46-65% Cukup  

4 ≤45% Kurang  

  (Sumber: modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

F. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dua pertemuan sebagai usaha meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe numbered head together dan media grafis. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

untuk mengetahui materi pokok. 

2) Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, dan 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered head together. 

3) Menyiapkan media pembelajaran. 

4) Menyiapkan lembar observasi kinerja guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa serta membuat soal tes untuk mengukur pengetahuan 

siswa. 
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b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1) Pertemuan pertama 

a) Kegiatan awal 

1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

2. Memeriksa kehadiran siswa. 

3. Mengondisikan siswa secara fisik dan psikis. 

4. Menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran PKn. 

 

b) Inti 

Eksplorasi  

1. Guru menampilkan gambar kegiatan presiden dan wakil 

presiden. 

2. Siswa diarahkan untuk memperhatikan gambar tersebut. 

3. Siswa diarahkan untuk memberikan jawaban melalui stimulus 

berupa beberapa pertanyaan. 

4. Siswa dibagi ke dalam 4 kelompok (tiga kelompok 

beranggotakan masing-masing 5 orang siswa dan satu 

kelompok beranggotakan 4 orang siswa).  

5. Setiap siswa dalam kelompok diberi nomor kepala. 

6. Tiap kelompok diberikan tugas berupa LKS.  

7. Siswa mengerjakan LKS tersebut bersama kelompoknya. 
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Elaborasi  

8. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor 

yang disebutkan maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil 

kerja kelompoknya. 

9. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari temannya yang maju ke depan kelas. 

Konfirmasi  

10. Siswa diberikan penguatan berkenaan dengan pertanyaan dan 

jawaban dari tiap kelompok. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

 

c) Penutup  

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan mengenai materi 

yang telah dipelajari. 

2. Siswa diberi pekerjaan rumah sebagai tindak lanjut. 

3. Salam. 

 

2) Pertemuan Kedua 

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran PKn pada pertemuan 

kedua pada dasarnya sama dengan pertemuan pertama. Hanya 

berbeda pada materi yang diajarkan. Pada pertemuan kedua 

dilaksanakan tes di akhir pembelajaran.  
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c. Pengamatan  

Pada tahap ini, teman sejawat mengobservasi kegiatan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Aspek-aspek yang diobservasi 

yaitu kinerja guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus pembelajaran, teman sejawat dan peneliti 

melakukan analisis mengenai hasil kinerja guru, aktivitas dan hasil 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai acuan dalam 

membuat rencana perbaikan  pada siklus berikutnya. 

 

2. Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dua pertemuan sebagai usaha meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative 

learning tipe numbered head together dan media grafis. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

untuk mengetahui materi pokok. 

2) Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, dan 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered head together. 

3) Menyiapkan media pembelajaran. 
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4) Menyiapkan lembar observasi kinerja guru, aktivitas belajar siswa, 

dan hasil belajar siswa serta membuat soal tes untuk mengukur 

pengetahuan siswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

1) Pertemuan pertama 

a) Kegiatan awal 

1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

2. Memeriksa kehadiran siswa. 

3. Mengondisikan siswa secara fisik dan psikis. 

4. Menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran PKn. 

 

b) Inti 

Eksplorasi  

1. Guru menampilkan gambar aktivitas masyarakat akibat 

dampak globalisasi. 

2. Siswa diarahkan untuk memperhatikan gambar tersebut. 

3. Siswa diarahkan untuk memberikan jawaban melalui stimulus 

berupa beberapa pertanyaan. 

4. Siswa dibagi ke dalam 4 kelompok (tiga kelompok 

beranggotakan masing-masing 5 orang siswa dan satu 

kelompok beranggotakan 4 orang siswa).  

5. Setiap siswa dalam kelompok diberi nomor kepala. 

6. Tiap kelompok diberikan tugas berupa LKS.  
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7. Siswa mengerjakan LKS tersebut bersama kelompoknya. 

Elaborasi 

8. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor 

yang disebutkan maju ke depan kelas untuk melaporkan hasil 

kerja kelompoknya. 

9. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari temannya yang maju ke depan kelas. 

Konfirmasi  

10. Siswa diberikan penguatan berkenaan dengan pertanyaan dan 

jawaban dari tiap kelompok. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

 

c) Penutup  

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan mengenai materi 

yang telah dipelajari. 

2. Siswa diberi pekerjaan rumah sebagai tindak lanjut. 

3. Salam. 

 

2) Pertemuan Kedua 

Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran PKn pada pertemuan 

kedua pada dasarnya sama dengan pertemuan pertama. Hanya 

berbeda pada materi pembelajaran PKn yang diajarkan. Pada 

pertemuan kedua dilaksanakan tes di akhir pembelajaran. 
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c. Pengamatan  

Pada tahap ini, teman sejawat mengobservasi kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. Aspek-aspek yang diobservasi yaitu 

kinerja guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus pembelajaran, teman sejawat dan peneliti 

melakukan analisis mengenai hasil kinerja guru, aktivitas belajar siswa, 

dan hasil belajar siswa  selama pembelajaran berlangsung. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelass telah sesuai 

dengan harapan sehingga penelitian dihentikan pada siklus II.  

 

G. Indikator Keberhasilan Pembelajaran 

 Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa di setiap siklusnya yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa meningkat hingga mencapai ≥75% dari 19 orang 

siswa memperoleh kategori aktif.  

2. Hasil belajar siswa pada setiap siklusnya meningkat dan siswa yang tuntas 

mencapai ≥75% dari 19 orang siswa. 


