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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan menggunakan model Kemmis & Mc Taggart, karena 

model PTK ini mudah untuk dipahami dan sesuai dengan rencana kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan. Teknik ini dipilih oleh peneliti dengan maksud 

untuk memperbaiki kualitas hasil pembelajaran yang didasarkan atas 

pertimbangan bahwa analisis masalah dan tujuan penelitian yang menuntut 

sejumlah informasi dan tindak lanjut berdasarkan prinsip daur ulang serta 

menuntut kajian dan tindakan secara reflektif , kolaboratif dan partisipatif 

berdasarkan situasi alamiah yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun langkah–langkah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada model Kemmis 

& MC Tanggart ini meliputi sebagai berikut: (1) Perencanaan (Planning), (2) 

Pelaksanaan dan Observasi (Acting and Observing), dan (3) Refleksi (Reflecting). 

 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah atau refleksi awal 

terhadap rendahnya kompetensi mata pelajaran PKn siswa kelas X1  dan X6 SMA 

Negeri I Kotagajah dalam mengikuti mata pelajaran PKn. Berdasarkan refleksi 

awal ditemukan penyebab rendahnya nilai kompetensi mata pelajaran PKn kelas 

X.1 dan X.6 SMA Negeri I Kotagajah, yaitu metode ceramah dan diskusi 
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kelompok yang diterapkan guru dalam pembelajaran PKn kurang mengaktifkan 

siswa karena dengan metode ceramah, siswa cenderung hanya mendengar dan 

memperhatikan penjelasan guru tanpa turut berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Kemudian, dalam diskusi kelompok yang ikut berperan aktif  

hanyalah siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi. Sedangkan siswa 

yang mempunyai kemampuan akademik rendah hanya bersikap pasif  dan 

cenderung mengandalkan teman. Apabila guru mengajukan pertanyaan hanya 

sedikit siswa yang menjawab, dan bila guru memberikan kesempatan untuk 

bertanya maka sedikit pula yang mengajukan pertanyaan. Hal ini mengakibatkan 

kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran dan menyebabkan tidak 

tercapainya ketuntasan belajar karena kurangnya aktivitas siswa dalam 

pembelajaran.  Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn sehingga diharapkan  nilai prestasi 

belajar siswa juga meningkat.  

 

Berdasarkan rumusan tujuan, dilakukan kajian teori sehingga teknik yang 

ditawarkan sebagai solusi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

ilmiah. Teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan pembelajaran, 

aktivitas siswa, prestasi belajar siswa, pembelajaran kooperatif  dan pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS. 

 

Dari hasil kajian teori, yaitu penggunaan pembelajaran koopertif  tipe TSTS dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar PKn siswa kelas X.1 dan X.6 SMA 

Negeri I Kotagajah maka dilakukanlah perencanaan tindakan yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan  prestasi PKn siswa kelas X.1 dan X.6 SMA Negeri I 
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Kotagajah. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan sesuai dengan 

rencana dan melakukan kolaborasi dengan  guru mata pelajaran PKn, dimana 

peneliti bertindak sebagai observer terhadap tindakan yang dilakukan. 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan dan observasi, dilakukan  analisis data 

yang diperoleh dari hasil aktivitas siswa kelas X.1 dan X.6 SMA Negeri I 

Kotagajah. Data tersebut dibandingkan dengan indikator keberhasilan. Bersama 

kolaborator, peneliti melakukan refleksi terhadap hasil analisis data. Jika hasil 

analisis data belum menunjukkan hasil yang signifikan, dilakukan refleksi untuk 

memperbaiki langkah-langkah yang perlu dilakukan pada siklus berikutnya.  

 

Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan untuk siklus II 

berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan bersama kolaborator. Pada siklus II, 

peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun 

dengan melibatkan kolaborator  untuk mengamati efektivitas pelaksanaan 

tindakan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data prestasi siswa kelas X.1 

dan X.6 SMA Negeri I Kotagajah dibandingkan dengan indikator keberhasilan 

untuk direfleksi bersama kolaborator. Untuk dilanjutkan pada tindakan untuk 

siklus III.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Kotagajah Lampung Tengah. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester ganjil pada Tahun Pelajaran 2011/2012 dibulan 

Februari sampai bulan April.  
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Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri I Kotagajah yang 

berjumlah 64 orang siswa yang terdiri dari 32 siswa pada kelas X.1 dan 32 siswa 

pada kelas X.6. Materi pelajaran pada penelitian ini adalah  Menganalisis 

persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan negara 

 

3.3 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

3.3.1 Lama Tindakan 

Penelitian tindakan kelas berlangsung pada tahun pelajaran 2011/2012.  

Pelaksanaan penelitian (tindakan) dibagi dalam tiga siklus. Siklus I, II dan III. 

Setiap siklus dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Pertemuan satu dan dua pada 

setiap siklus digunakan sebagai proses pembelajaran, sedangkan pertemuan ketiga 

pada tiap siklus digunakan untuk melaksanakan tes kompetensi untuk mengukur 

prestasi belajar siswa. Penelitian berakhir bila indikator yang telah ditentukan 

dapat tercapai dengan memperhatikan aspek kemampuan siswa terhadap  prestasi 

belajar PKn.  

Hal-hal yang dipersiapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Melakukan wawancara pada guru disekolah untuk mengetahui permasalahan 

yang ada 

b. Memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan akademik siswa yang 

skornya akan dijadikan skor awal dan selanjutnya akan digunakan sebagai 

pedoman pembagian kelompok 
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c. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan hasil tes awal 

yang dilakukan  dan beberapa pengaturan sehingga terbentuk kelompok yang 

baik dari segi kemampuan akademik 

d. Pengukuran pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dilakukan dengan 

memberikan penilaian terhadap proses dan hasil dalam bentuk catatan atau 

rangkuman siswa mengenai materi pembelajaran di kelas.  

e. Mengumpulkan seluruh siswa dan menjelaskan maksud serta langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. 

Mengenai tugas dan kewajiban setiap anggota kelompok, dan tanggung jawab 

kelompok terhadap keberhasilan kelompoknya. Ketentuan-ketentuan yang 

harus diperhatikan siswa dalam suatu kelompok adalah sebagai berikut : 

1) Anggota kelompok yang pandai dituntut untuk dapat memberitahu 

temannya yang tidak mengerti atau sulit untuk menerima materi, sedangkan 

anggota kelompok yang masih tidak mengerti hendaknya bertanya kepada 

temannya yang mengerti. 

2) Pada saat pembelajaran, setiap anggota kelompok duduk berkelompok 

3) Setiap anggota kelompok harus berani menyampaikan pendapat, gagasan 

atau pertanyaan serta mendengarkan dengan baik penjelasan temannya pada 

saat belajar dalam kelompok. 

4) Seluruh anggota kelompok harus mengusahakan agar terjadi diskusi aktif 

 

3.3.2 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada dua jenis 

aspek sebagai indikator keberhasilan, yaitu proses dan produk. Pada aspek proses 
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menekankan pada proses pembelajaran kooperatif tipe TSTS dilihat dari 

banyaknya siswa yang aktif dalam pembelajaran, dan aspek produk yang 

menekankan pada peningkatan prestasi PKn siswa yang diterapkan secara per 

siklus dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1. Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan Rubrik 

yang dimodifikasi dari format Penilaian Kinerja Guru (PKG). RPP dikatakan 

berhasil bila ada peningkatan skor setiap siklus dan siklus dihentikan jika telah 

mencapai skor rata – rata 3 dengan kategori baik.  

2. Aktivitas guru dikatakan berhasil apabila ada peningkatan aktivitas setiap 

siklus dan dihentikan jika aktivitas guru mencapai 80% aktivitas dari jumlah 

aktivitas guru yang telah direncanakan ( 16 aktifitas). Aktivitas belajar PKn 

dikatakan berhasil jika ada peningkatan siswa dalam aktivitas belajar PKn 

setiap siklusnya telah mencapai 75% dari seluruh siswa 

3. Prestasi belajar PKn dikatakan berhasil apabila ada peningkatan nilai skor 

setiap siklus dan siklus dihentikan bila 75% dari jumlah keseluruhan siswa 

perkelas mendapat nilai tuntas (KKM 70) dalam nilai secara keseluruhan. 

 

3.4 Rancangan Penelitian Tindakan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan model kolaborasi yang 

mengutamakan kerjasama antara peneliti, guru, serta murid. PTK ini merupakan 

upaya untuk mengkaji apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas 

pada langkah upaya sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil 

langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain 
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refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan terhadap 

pencapaian tujuan tindakan pembelajaran. 

Pada dasarnya PTK memiliki karakteristik yaitu: (1) bersifat situasional, artinya 

mencoba mendiagnosis masalah dalam konteks tertentu, dan berupaya 

menyelesaikannya dalam konteks itu; (2) adanya kolaborasi-partisipatoris; (3) 

self-evaluative, yaitu modifikasi-modifikasi yang dilakukan secara kontinyu – 

dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan secara siklus, dengan tujuan adanya 

peningkatan dalam praktek nyatanya.  

Penelitian ini digunakan pada pelajaran PKn kelas X SMA Negeri 1 Kotagajah 

dengan Standar Kompetensi tentang menghargai persamaan kedudukan warga 

negara dalam berbagai aspek kehidupan yang terdiri dari tiga kompetensi dasar, 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di 

Indonesia 

2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan Negara 

3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, 

agama, gender, golongan, budaya dan suku   

3.4.1  Perencanaan Tindakan 

Kegiatan dalam perencanaan meliputi : 

1. Menetapkan dan mendiskusikan rancangan pembelajaran yang akan 

diterapkan di kelas sebagai tindakan dalam siklus 
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2. Membuat rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS sesuai dengan materi yang telah ditetapkan. 

3.  Menyusun lembar kegiatan/Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan diberikan 

kepada siswa pada saat belajar dalam kelompok/diskusi kelompok. 

4. Menyusun alat evaluasi yaitu berupa lembar tes untuk menilai hasil belajar 

siswa terhadap konsep. 

5. Menyusun lembar observasi aktivitas siswa untuk melihat aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran. 

6. Menyusun lembar observasi kinerja guru untuk melihat tindakan guru peneliti 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

7. Menentukan pembagian kelompok kooperatif  berdasarkan hasil tes awal yang 

dilakukan, pembentukan kelompok dilakukan dengan beberapa pengaturan 

sehingga terbentuk kelompok yang haterogen dari segi kemampuan akademik 

dan setiap kelompok beranggotakan 4 siswa yang memiliki kemampuan 

bervariasi.  

 

3.4.2  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan  pada dasarnya disesuaikan dengan rencana tindakan yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Secara 

operasional tindakan dalam proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru mata 

pelajaran PKn sedangkan peneliti dibantu oleh seorang observer pendamping yang 

berperan sebagai penilai. 

 

Setiap siklus terdapat dua tindakan, setiap tindakan berlangsung selama 2 x 45 

menit. Pada akhir setiap siklus dilakukan uji kompetensi untuk melihat sejauh 
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mana proses pembelajaran telah dapat diterima oleh siswa, demikian juga untuk 

siklus selanjutnya. 

Instrumen pengumpulan data yang dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap 

aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa adalah menggunakan instrumen 

pengumpulan data yang telah dipersiapkan yaitu lembar pengamatan aktivitas 

siswa dan tes formatif.  Untuk menilai aktivitas siswa dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data atau informasi dari hasil pengamatan aktivitas yang 

siswa lakukan pada saat pembelajaran dengan memberikan tanda (√) apabila 

siswa tersebut melakukan indikator aktivitas. Sedangkan penilaian prestasi belajar 

PKn dilakukan dengan memberikan tes formatif  soal pilihan jamak  dan esai 

kepada siswa setelah dilaksanakan proses pembelajaran.  

 

Penilaian tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam pembelajaran siswa. Peneliti 

bersama kolaborator yang melakukan penilaian tersebut. Pelaksanaan tindakan 

dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif  tipe TSTS, dengan urutan-urutan kegiatan pembelajaran secara garis 

besar adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa yaitu dengan memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan untuk menggali 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 
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b. Kegiatan Inti 

1. Pemberian tugas 

Guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada setiap kelompok untuk dibahas 

bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing 

2. Diskusi : Siswa mengerjakan tugas 

Pada kegiatan ini siswa-siswa di dalam kelompok bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

3. Tinggal atau berpencar 

Setelah setiap kelompok mengerjakan tugas yang diberikan maka setiap 

kelompok menentukan 2 anggota yang akan stay (tinggal) dan 2 anggota yang 

akan stray (berpencar) ke kelompok lain 

4. Berbagi 

Semua siswa saling berbagi apa yang telah mereka kerjakan untuk 

menyelesaikan tugas dari guru (siswa pada langkah ini saling menjelaskan, 

presentasi, bertanya, dan melakukan konfirmasi, lalu mencatat apa-apa yang 

didapatnya dari kelompok lain). Dua anggota kelompok yang tinggal di dalam 

kelompok bertugas membeagi informasi dan hasil kerja mereka kepada 2 

orang tamu dari kelompok lain yang akan berkunjung kekelompok mereka. 

5. Diskusi kelompok 

Tahap ini adalah semua anggota kelompok kembali kekelompok yang semula 

dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

6. Diskusi kelas 

Setiap kelompok kemudian membandingkan dan membahas hasil pekerjaan 

semua kelompok dalam sebuah diskusi kelas dengan fasilitasi oleh guru 
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c. Kegiatan Penutup 

 

Guru melakukan pemantapan materi sehingga siswa benar-benar memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan.  

 

d. Evaluasi 

Guru melakukan evaluasi pada setiap pertemuan untuk mengetahui panguasaan 

materi yang dimiliki siswa. 

 

Setiap akhir siklus, siswa diberikan tes formatif . Pemberian tes bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa dalam menguasai materi yang telah disampaikan, 

dimana hasilnya dalam bentuk nilai dan digunakan sebagai hasil prestasi belajar. 

Selain itu juga diadakan refleksi secara menyeluruh untuk membahas hal-hal yang 

sudah tepat diakukan maupun kekurangan yang ditemui pada siklus tersebut, 

kemudian dievaluasi yang hasilnya menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan 

siklus berikutnya. 

 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus melalui pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS. Kegiatan dalam setiap siklus disajikan sebagai berikut: 

Siklus I 

a. Guru menginformasikan kepada siswa tentang pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS yang akan dilaksanakan, mengenai tugas dan kewajiban setiap anggota 

kelompok dan tanggung jawab kelompok terhadap keberhasilan kelompok. 

b. Guru menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran dan mangaitkan 

pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa. 

c. Guru melakukan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada pembelajaran PKn. 
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d. Guru mitra bersama dengan dua orang observer melakukan observasi kinerja 

guru dan aktivitas siswa dengan mengisi lembar observer yang telah 

disediakan. 

e. Melakukan tes akhir siklus I. 

f. Bersama guru mitra melakukan refleksi, menemukan kekurangan siklus I. 

 

Siklus II 

a. Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I. 

b. Guru menyampaikan standar kompetensi pembelajaran  

c. Guru melakukan pembelajaran kooperatif tipe TSTS  pada Pembelajaran PKn. 

d. Guru mitra bersama dengan dua orang observer melakukan observasi kinerja 

guru dan aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

e. Melakukan tes akhir siklus II. 

f. Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai 

kriteria yang dilakukan, yang bertujuan untuk memotivasi siswa dan 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

g. Bersama guru mitra melakukan refleksi, menemukan kekurangan yang 

terdapat pada siklus II. 

 

Siklus III 

a. Melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

yang disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus II. 

b. Guru menyampaikan standar kompetensi pembelajaran  
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c. Guru melakukan pembelajaran kooperatif tipe TSTS pada Pembelajaran PKn. 

d. Guru mitra bersama dengan dua orang observer melakukan observasi kinerja 

guru dan aktivitas siswa dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

e. Melakukan tes akhir siklus III. 

f. Memberikan penghargaan terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai 

kriteria yang dilakukan, yang bertujuan untuk memotivasi siswa dan 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

g. Bersama guru mitra melakukan refleksi, menemukan kekurangan yang 

terdapat pada siklus III. 

 

3.4.3 Observasi  dan Evaluasi 

Tahap observasi  dilakukan pada saat tahap tindakan dilakukan. Peneliti dan guru 

obsever lain melakukan pengamatan, pencatatan hal-hal penting selama 

pembelajaran menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Pengamatan 

dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif, sedangkan data kuantitatif 

didapatkan dari hasi kerja siswa berupa tugas yang diberikan di akhir tindakan. 

Inti pokok yang diamati saat pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan siswa, berupa keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan, serta dalam mengerjakan tugas di akhir tindakan.  

2. Kegiatan guru, berupa kesiapan, perilaku, sikap dalam menghadapi siswa, 

pengelolaan pembelajaran, teknik bertanya dan menjawab pertanyaan.  

3. Kekurangan dan kelebihan pendekatan pembelajaran yang digunakan, tahapan 

pembelajaran, dan media belajar yang digunakan.  
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4. Kemungkinan solusi pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk 

perbaikan di siklus selanjutnya. 

 

3.4.4 Analisis dan Refleksi  

 

Data yang telah terkumpul kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan analisis 

dan diinterpretasikan, sehingga dapat diketahui akan hasil dari pelaksanaan 

tindakan yang telah dilakukan. Hasil analisis dan interpretasi tersebut sebagai 

dasar untuk melakukan evaluasi sehingga dapat diketahui akan berhasil tidaknya 

terhadap tindakan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang diharapkan 

peneliti. 

 

Hasil analisis data tersebut sangat penting bagi peneliti sebagai bahan untuk 

melakukan refleksi terhadap semua kegiatan tindakan yang telah dilakukan. Pada 

saat kegiatan refleksi, peneliti dapat mengamati secara langsung hasil yang 

didapat selama proses tindakan sehingga dapat menentukan langkah – langkah 

perbaikan pada siklus berikutnya jikalau diperlukan. 

Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap semua data atau informasi yang dikumpulkan dari penelitian 

tindakan yang dilaksanakan. Penelitian tidak perlu dilakukan lagi pada siklus 

berikutnya jikalau hasil analisis data menunjukkan peningkatan yang signifikan 

sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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3.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

3.5.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam konsep penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Rencana pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur  dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 

 

2. Proses pembelajaran adalah aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, sampai pada tahap penutup proses pembelajaran.  

 

3. Prestasi belajar adalah hasil atau usaha yang dicapai yang menggambarkan 

penguasaan siswa atas materi pelajaran atau perilaku yang relatif menetap 

sebagai akibat adanya proses belajar yang dialami siswa yang diwujudkan 

dengan nilai. Prestasi belajar ini menggambarkan kemampuan aktual yang 

diperoleh siswa setelah mempelajari sejumlah standar kompetensi pelajaran, 

yang berupa penguasaan pengetahuan pembelajaran PKn pada suatu jenjang 

program pendidikan dalam kurun waktu tertentu, yang diukur dengan suatu 

alat tertentu yaitu tes prestasi belajar pada aspek kognitif. 

 

 

3.5.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam konsep penelitian tindakan ini adalah: 
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1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat di ukur dengan menggunakan 

instrumrn penilaian kemampuan guru menyusun RPP yang terdiri dari 7 Aspek 

yaitu : 1. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, 2. Kemampuan 

mengorganisasikan bahan/materi pembelajaran, 3. Kemampuan menentukan 

strategi pembelajaran 4. Kemampuan menentukan langkah-langkah mengajar 

5. Kemampuan menentukan alokasi waktu 6.  Kemampuan menentukan 

sumber, media, dan alat pembelajaran 7. Kemampuan menentukan bentuk, 

prosedur dan alat evaluasi pembelajaran. Setiap aspek di nilai dengan skala      

1 - 5. 

Rumus dalam menentukan nilai akhir sebagai berikut : 

R  =   A+B+C+D+E + F+G 

        7 

Keterangan : 

R      = Nilai Rata-rata 

A-F  = Komponen pada format APKG 

 

selama 2 x 45 menit, yang terdiri dari empat tahap, yaitu; 

a) Tahap perencanaan merupakan kegiatan pembelajaran yang meliputi: 

menetapkan skenario pembelajaran, mempersiapkan sumber, bahan dan alat 

yang dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung, menyusun lembar 

kerja siswa, membuat format evaluasi dan observasi. 

b) Tahap pelaksanaan meliputi: kegiatan membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok kecil yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada, 

1) Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa, 2) Setelah 

selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan 

kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain, 3) Dua 
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orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka. 4) Tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

5) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

c) Tahap observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran pelajaran 

PKn  dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. 

d) Tahap refleksi yang bertujuan untuk mengevaluasi tindakan yang akan 

dilakukan oleh pendidik pada siklus selanjutnya. 

2) Pelaksanaan pembelajaran ini akan menilai aktifitas guru dengan menggunakan 

rubrik pengamatan aktifitas guru yang telah dibuat dengan memberikan tanda 

ceklis (√) pada aktifitas yang dilakukan guru pada kegiatan pra pembelajaran, 

kegiatan inti , kegiatan penutup. 

Nilai aktifitas guru (G) diperoleh melalui rumus sebagai berikut : 

G =  Jumlah aktifitas yang dilakukan guru  X  100  

           Jumlah aktifitas 

 

Aktifitas siswa di ukur melalui pengamatan aktifitas yang dilakukan siswa pada 

saat :1) Memeperhatikan penjelasan guru, 2) Aktif berdiskusi dan bekerjasama 

dalam kelompok, 3) Aktif dalam menyampaikan informasi dan berbicara 

berdasarkan fakta, 4) Mendengarkan informasi dan menghargai pendapat, dan     

5) Aktif  bertanya dan mengemukakan pendapat,   

 aktifitas siswa (S) diperoleh melalui rumus : 

S  =  Jumlah siswa yang aktif         x 100 

        Jumlah siswa keseluruhan 
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Pada pelaksanaan tindakan yang telah di uraikan sebelumnya, siswa melakukan 

pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan dalam siklus pembelajaran yang 

telah dirancang, dimulai dari siklus 1 dengan memberikan materi yang sesuai 

dengan menggunakan media pembelajaran yang dipersiapkan, dilakukan untuk 

dua kali pertemuan selama dalam masa tindakan, kemudian dilanjutkan ke 

perencanaan ke siklus berikutnya dengan proses perkelompokan sehingga  

siswa di tuntut untuk berperan aktif selama proses tindakan tersebut.  

3) Prestasi belajar PKn adalah hasil yang dicapai oleh siswa pada pembelajaran 

PKn yang diperoleh melalui evaluasi/tes prestasi belajar pada setiap akhir 

siklus yang dilaksanakan, yakni berupa nilai mata pelajaran PKn setelah 

diterapkan strategi pembelajaran kooperatif  tipe TSTS. Data prestasi belajar 

PKn siswa diambil berdasarkan nilai rata-rata hasil evaluasi yang diperoleh 

dari jumlah nilai yang diperoleh seluruh siswa dibagi dengan jumlah siswa. 

Selanjutnya ditentukan persentase ketuntasan belajar seluruh siswa pada setiap 

siklus dengan cara membagi jumlah seluruh siswa yang tuntas dengan jumlah 

seluruh siswa. Dikategorikan tuntas dalam belajar PKn apabila siswa 

memperoleh nilai ≥ 70. 
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Rancangan penelitian tertera pada diagram rancangan penelitian berikut ini: 

RANCANGAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram kegiatan penelitian, dimodifikasi dari Dario Kemmis 

dan Taggart dalam Hopkins (1993) 

 

Orientasi teori dan kajian lapangan 

Perencanaan 

Analisis data dan 

refleksi I 

Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran I dengan memanfaatkan 

gambar, UU No. 12 tahun 2006, Power 

poin, modul dan buku paket 

Tes siklus I 

Perbaikan 

perencanaan 

Tes siklus II 

Perbaikan 

perencanaan 

Tes siklus III 

Analisis data dan 

refleksi II 

Analisis data dan  

refleksi III 

Pelaksanaan  tindakan  pembelajaran III 

dengan dengan memanfaatkan 

memanfaatkan buku paket, modul dan 

internet, Video persamaan tanpa 

membedakan SARA 

Pelaksanaan  tindakan  pembelajaran II 

dengan dengan memanfaatkan gambar, 

slide show, video tentang persamaan 

kedudukan warga negara, perpustakaan 

dan internet 
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3.6 Kisi-kisi Instrumen 

 

Data hasil suatu penelitian akan memiliki akurasi yang baik jika didukung dengan 

instrumen yang baik pula. Berdasarkan tujuan penelitian, maka instrumen yang 

digunakan harus mempermudah penyusunan kisi-kisi instrumen dan instrumen 

yang digunakan. Pengukuran prestasi belajar meliputi aspek kognitif, jadi peneliti 

membuat instrumen sesuai dengan aspek tersebut untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian setiap siklus meliputi :  

 

3.6.1 Kisi – kisi instrument RPP 

a) Kisi-kisi instrument penilaian kemampuan perencanaan meliputi beberapa 

aspek dalam lembar penilaian RPP sertifikasi guru dan jabatan yang 

dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, seperti yang 

dituliskan dalam tabel 3.1 di bawah ini.  

 

Tabel 3.1 Kisi – Kisi instrument RPP 

No Aspek yang Dinilai Indikator Skor 

1 Perumusan tujuan 

pembelajaran 

Kemampuan merumuskan 

tujuan pembelajaran 

1   2   3   4   5 

2 Pengorganisasian 

bahan pembelajaran 

Kemampuan 

mengorganisasikan bahan 

pembelajaran 

1   2   3   4   5 

3 Pemilihan stategi 

mengajar 

Kemampuan memilih strategi 

mengajar yang tepat 

1   2   3   4  5 

4 Penyusunan langkah-

langkah mengajar 

Kemampuan menyusun 

langkah-langkah mengajar dari 

kegiatan awal, inti dan penutup 

1   2   3   4  5 

5 Penentuan alokasi 

waktu 

Kemampuan menentukan 

alokasi waktu 

1   2   3   4   5 
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No Aspek yang Dinilai Indikator Skor 

6 Pemilihan bahan/materi 

pembelajaran 

Kemampuan menentukan 

sumber, media, dan alat 

1   2   3   4   5 

7 Evaluasi pembelajaran Kemampuan menentukan 

bentuk, prosedur,dan  alat 

penilaian 

1   2   3   4   5 

 

Deskripsi Kriteria Penilaian Indikator RPP: 

Dalam melakukan penilaian Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP), 

digunakan rubrik penilaian. Setiap aspek dinilai baik jika memenuhi empat 

kriteria (skor 5), jika hanya memenuhi tiga kriteria maka diberi skor 4, demikian 

seterusnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah ini: 

1. Perumusan Tujuan Pembelajaran dikatakan baik (skor 5)  jika memenuhi 

kriteria sbb: 

a. Rumusan tujuan pembelajaran menyebutkan subjek belajar (skor 1) 

b. Rumusan tujuan pembelajaran dalam bentuk tingkah laku peserta 

didik dengan menggunakan kata kerja yang operasional (skor 1) 

c. Rumusan tujuan pembelajaran menyantumkan dalam kondisi yang 

bagaimana tingkah laku diwujudkan (skor 1) 

d. Rumusan tujuan pembelajaran menyatakan kreteria keberhasilan 

(skor 1) 

e. Rumusan tujuan pembelajaran memperhatikan antara SK, KD dan 

indikator pencapaian kompetensi 

 

2. Pengorganisasian bahan pembelajaran dikatakan baik (skor 5)  jika 

memenuhi kriteria sbb: 

a. Bahan pelajaran dicantumkan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Bahan pelajaran dicantumkan dengan penjabaran secara singkat 

c. Bahan pelajaran relevan dengan tujuan pembelajaran 

d. Bahan pelajaran dicantumkan dengan penjabaran secara sistematis  

e. Bahan pelajaran dicantumkan sesuai dengan kaedah ilmiah 
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3. Pemilihan strategi mengajar dikatakan baik (skor 5)  jika memenuhi 

kriteria sbb: 

a. Merumuskan strategi mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Menyantumkan lebih dari dua metode mengajar 

c. Strategi yang dicantumkan melibatkan peserta didik 

d. Strategi yang dicantumkan sesuai dengan karakter peserta didik 

e. Menyantumkan strategi pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

 

4. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran dikatakan baik (skor 5)  jika 

memenuhi kriteria sbb: 

a. Menyantumkan langkah-langkah pembelajaran (Kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir). 

b. Langkah-langkah yang dicantumkan menggambarkan pola 

interaksi (pelibatan peserta didik) yang variatif. 

c. Langkah-langkah yang di cantumkan sesuai dengan karakter 

peserta didik 

d. Menyantumkan langkah-langkah mengajar secara sistematis dan 

prosedural 

e. Langkah-langkah yang dicantumkan efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

 

5. Penentuan alokasi waktu dikatakan baik (skor 5)  jika memenuhi kriteria 

sbb: 

a. Menyantumkan alokasi waktu 

b. Penataan alokasi waktu sesuai dengan prosedur 

c. Menyantumkan alokasi waktu secara proporsional 

d. Menentukan alokasi waktu untuk kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir 

e. Alokasi waktun yang ditentukan efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 
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6. Pemilihan sumber, media dan alat pembelajaran dikatakan baik (skor 5)  

jika memenuhi kriteria sbb: 

a. Menentukan sumber belajar yang cocok untuk mencapai KD, 

indikator, atau tujuan pembelajaran 

b. Menentukan media pembelajaran yang cocok untuk mencapai KD, 

indikator, atau tujuan pembelajaran 

c. Menentukan LKS/hand out yang cocok untuk mencapai KD, 

indikator, atau tujuan pembelajaran 

d. Menggunakan lebih dari satu sumber dan media pembelajaran yang 

cocok untuk mencapai KD, indikator, atau tujuan pembelajaran 

e. Menggunakan sumber dan media sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan peserta didik 

 

7. Evaluasi pembelajaran dikatakan baik (skor 5)  jika memenuhi kriteria 

sbb: 

a. Menentukan bentuk penilaian yang cocok untuk mengetahui 

ketercapaian setiap KD, indikator, atau tujuan pembelajaran 

b. Menyantumkan lebih dari satu jenis penilaian 

c. Menyantumkan bentuk penilaian kelas 

d. Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia 

e. Mengembangkan instrumen penilaian dan rubriknya sesuai dengan 

bentuk penilaian yang dipilih yang cocok untuk mengetahui 

ketercapaian setiap KD, indikator, atau tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. 

 

3.6.2 Kisi –kisi Instrumen aktivitas guru 

 

Kisi-kisi instrumen aktivitas guru meliputi tiga aktivitas yaitu: kegiatan pra 

pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang di dalamnya di sisipkan 

prinsip pelaksanaan pembelajarn kooperatif tipe TSTS, dengan kisi-kisi sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2   Kisi-Kisi Instrumen Aktifitas Guru saat Proses Pembelajaran 

No Aktifitas yang 

diamati 

Indikator Aktifitas 

1 Kegiatan pra 

pembelajaran 

1. Guru membuka pelajaran, berdoa, dan mengcheck siswa 

2. Guru melakukan apersepsi dan memotivasi siswa 

3. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai 

4. Guru menginformasikan prosedur pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS). 

2. Kegiatan inti 1. Guru menyajikan materi secara singkat tentang persamaan 

warga negara 

2. Guru mengorganisasikan siswa menjadi 8 kelompok secara 

heterogen, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 

orang anggota. 

3. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada 

setiap kelompok. 

4. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan LKS dalam 

kelompok. 

5. Guru membimbing setiap kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

6. Guru meminta 2 orang siswa dari tiap kelompok berkunjung 

ke kelompok lain untuk mendiskusikan hasil pembahasan 

LKS dari kelompok lain, dan siswa anggota kelompok tetap 

berada di kelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu 

di kelompoknya. 

7. Guru meminta siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya 

masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya 

kepada anggota kelompok lain. Hasil kunjungan dibahas 

bersama dan dicatat 
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No Aktifitas yang 

diamati 

Indikator Aktifitas 

  8. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sedangkan 

kelompok lain memberikan tanggapan. 

Guru memberikan klarifikasi jawaban yang benar. 

3 Kegiatan 

penutup 

1. Guru membimbing siswa untuk merangkum pelajaran. 

2. Guru memberikan penghargaan secara kelompok. 

 

3.6.3 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Siswa 

Kisi-kisi instrumen aktivitas siswa menurut Diedrich dalam Hamalik (2004:11) 

menggolongkan aktivitas sebagai berikut: (1) Visual activities, contoh: membaca, 

meperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan. (2) Oral activities, contoh: 

bertanya, memberikan saran, mengeluarkan pendapat dan diskusi. (3) Listening 

activities, contohnya: mendengarkan uraian, diskusi percakapan. (4) Writing 

activities, contohnya: menulis laporan, menyalin. (5) Drawing activities, 

contohnya: menggambar, membuat grafik, diagram. (6) Motor activities, 

contohnya: melakukan percobaan. (7) Mental activities, contohnya: mengingat, 

menganalisis, mengambil keputusan. (8) Emotional activities, contohnya: 

gembira, berani dan bergairah. Dari penggolongan aktivitas di atas, peneliti 

mengambil beberapa aktivitas yang akan dijadikan indikator pada penelitian ini, 

dengan kisi-kisi sebagai berikut:  
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    Tabel 3.3  Kisi-Kisi Instrumen Aktifitas Siswa Kelas X SMAN 1 Kotagajah  

No 

item 

Aktifitas yang di amati Indikator aktifitas 

1 Memperhatikan penjelasan guru. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

seksama 

2 berdiskusi  dalam kelompok Siswa  menyusun dan menyelesaikan tugas dalam 

kelompok 

3 Menyampaikan informasi  Siswa saling menjelaskan, presentasi, bertanya, dan 

melakukan konfirmasi 

4 Mendengarkan informasi  

 

Siswa  melakukan aktifitas mendengarkan dengan 

baik setiap informasi yang diterima 

5 bertanya dan mengemukakan 

pendapat 

Siswa mau dan aktif bertanya dan mengemukakan 

pendapat baik kepada guru maupun teman sejawat 

 

3.6.4 Kisi-kisi Instrumen Tes Prestasi Belajar (Kognitif) 

 

Kisi-kisi instrumen diturunkan berdasarkan definisi operasional. Kisi-kisi 

merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang digunakan. Tujuan penyusunan 

kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam 

menulis butir instrumen. Instrumen tes prestasi belajar dikembangkan berdasarkan 

materi pelajaran, materi tersebut kemudian dibuat indikator dan ranah tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Kisi-kisi instrument tes prestasi belajar dibuat 

dalam bentuk tertulis pilihan jamak dan esai 
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Tabel 3.4  Kisi-kisi Butir Soal (Kognitif) 

No Tes 
Materi 

Pokok 
Indikator soal 

No item  

/Aspek 
Jumlah 

1. Siklus 

I 

Kedudukan 

warga negara 

dan 

pewarganegara

an 

 Sisw dapat memahami 

UU No.12 tahun 2012 

tentang kewarganegaraan 

 Siswa dapat membedakan 

warga negara dengan 

bukan warga negara 

 Siswa dapat menjelaskan 

persyaratan menjadi 

warga negara dan hal 

yang menyebabkan 

hilangnya status warga 

negara 

 Siswa dapat menjelaskan 

asas-asas 

kewarganegaraaan 

berdasarkan UU No. 12 

tahun 2012 

1, 11/ C2 

 

 

2,6,20,21,

26/ C2 

 

5,7,8,9,19,

23/C2 

 

3,4,10,12,

13,14,15, 

16,17,18, 

22,24/C2 

2 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

13 

 

2 Siklus 

II 

Persamaan 

kedudukan 

warga negara 

diberbagai 

bidang 

kehidupan 

 Siswa dapat Menjelaskan 

makna persamaan 

kedudukan warga negara 

dalam kehidupan 

bermasyarakat , 

berbangsa dan bernegara 

 Siswa dapat Menjelaskan 

landasan persamaan 

kedudukan warga negara 

dalam kehidupan 

bermasyarakat , 

berbangsa dan bernegara 

 Siswa dapat Menganalisis 

persamaan kedudukan 

warga negara dalam 

kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

 Siswa dapat Memberikan 

contoh perilaku yang 

menampilkan persamaan 

kedudukan warga negara 

dalam kehidupan 

bermasyarakat , 

berbangsa dan bernegara   

1,2,4,20, 

21/C2 

 

6,7,11,12,

13,22/C2 

 

5,8,9,10, 

14,17,18, 

19,23,25/

C3 

3,15,16,24

/C3 

5 

 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 
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No Tes 
Materi 

Pokok 
Indikator soal 

No item  

/Aspek 
Jumlah 

3 Siklus 

III 

Persamaan 

kedudukan 

warga negara 

tanpa 

membedakan 

ras, agama, 

gender, 

golongan, 

budaya, dan 

suku 

 Siswa dapat 

menunjukkan persamaan 

kedudukan warga negara   

tanpa  membedakan ras, 

agama, gender, golongan, 

budaya, dan suku 

 Siswa dapat menjelaskan 

sikap Menghargai 

persamaan kedudukan 

warga negara tanpa 

membedakan ras, agama, 

gender, golongan, 

budaya, dan suku 

1,2,3,6,8,9

,10,18,19,

20/C3 

 

 

 

 

5,7,11,12,

13,14,15,1

6,17/C3 

10 

 

 

 

 

 

10 

Sumber: data primer diolah  

 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat (instrumen) yang dipergunakan peneliti dan 

observer pendamping untuk mengumpulkan data atau informasi dari hasil 

pelaksanaan tindakan yang sedang atau telah berlangsung. Adapun instrumen 

penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Lembar Observasi 

Observasi adalah proses pengambilan data yang diperoleh melalui pengamatan 

secara langsung dalam proses tindakan pembelajaran ataupun diluar 

pembelajaran  yang dilakukan peneliti sebagai observer untuk mendapatkan 

data tentang aktifitas guru kolaborator dan siswa selama proses pembelajaran. 

Untuk itulah diperlukan beberapa format penelitian yang dirancang oleh 

peneliti yang diperlukan untuk membantu memperoleh data penelitian. 

Adapun  format yang digunakan peneliti sebagai lembar pengamatan yaitu : 



87 

 

Rubrik Lembar observasi (pengamatan) merupakan panduan dalam melakukan 

penilaian terhadap indikator-indikator dari aspek yang diamati. Indikator-

indikator tersebut sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut 

kategorinya.  

 

Bentuk lembar observasi (pengamatan) dimaksud adalah berupa daftar 

aktifitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang telah 

ditentukan sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan. 

 

2. Tes Penguasaan Kompetensi 

Tes digunakan untuk memperoleh jawaban yang diberikan dalam bentuk 

lembar soal kepada peserta didik untuk  mendapatkan  data prestasi belajar  

mata pelajaran PKn kelas X.  

 

3. Non Tes. 

Digunakan untuk memperoleh data tambahan untuk aktifitas siswa melalui 

kegiatan bekerjasama, diskusi, memberikan informasi, bertanya, 

mengemukakan pendapat dan praktek yang terkait dengan mata pelajaran PKn 

secara berkelompok.  

 

4. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan oleh peneliti sebagai bukti nyata kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik dan pendidik pada pelajaran PKn kelas X. 
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3.8 Validasi Instrumen 

 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini secara umum tergolong dalam dua 

kategori yaitu data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk numerik atau angka-

angka dan data kualitatif dalam bentuk atribut atau kategori. Agar diperoleh data 

yang baik, pengambilan data harus dilakukan dengan menggunakan alat yang 

terpercaya. Untuk itu perlu dilaksanakan validasi terhadap alat pengumpul data, 

baik data kuantitatif maupun data kualitatif. 

 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (2006) ”sebuah tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur”. Validitas butir adalah butir tes dapat 

menjalankan fungsi pengukurannya dengan baik, hal ini dapat diketahui dari 

seberapa besar peran yang diberikan oleh butir soal tes tersebut dalam mencapai 

keseluruhan skor seluruh tes. 

 

Tabel 3.5 Validitas Instrumen Penelitian 

SIKLUS KRITERIA NO SOAL JUMLAH 

1 Valid 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 

19 

Tidak valid 6,10,11,14,19,21 6 

2 Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14,15,16,17,20,21,22,23,25 

21 

Tidak Valid 10,18, 19, 24 4 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila dilakukan tes kepada subyek yang 

sama. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup 
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dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen 

dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diujikan 

berkali-kali. Berdasarkan hasil uji instrumen, pada kelas X diperoleh reliabilitas 

instrumen untuk  instrumen siklus I sebesar 0,88; dan instrumen siklus II sebesar 0,91.  

3. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran  (P) merupakan persentase jumlah siswa yang menjawab 

dengan benar.  Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar.  

Tabel 3.7 Tingkat Kesukaran Instrumen Penelitian 

Tes Kriteria No Soal  

 

 

Siklus I 

Mudah 10,13,14 3 

 

Sedang 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

 

21 

Sukar 24 1 

 

Siklus II 

Mudah 1,7 2 

Sedang 
,2,3,4,5,6,8,9,10,11,1213,14,15,16,17,18,19, 

20,25 
20 

Sukar 21,23,24 3 

 

4. Daya pembeda 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang 

(berkemampuan rendah). Daya pembeda dilambangkan dengan huruf  D. 

Tabel 3.7 Tingkat Daya Pembeda Instrumen Penelitian 

Tes Kriteria No Soal  

 

 

Siklus I 

Rendah 11,13,14,15,16,17,18,19 

20,21,22,23,24,25 

14 

Sedang 3,6,9 3 

Tinggi 1,2,4,5,7,8,11,12 8 

 

Siklus II 

Rendah 1,2 2 

 Sedang 
4,5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,14,18,21,22,25 
15 

Tinggi 3,15,16,17,19,20,23,24 8 
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3.9  Teknik Analisis Data  

a. Analisis RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diukur dengan Lembar Penilaian RPP. Setiap 

komponen dinilai dengan skala 1-5. Rumus menentukan nilai akhir adalah sebagai 

berikut  

R = A+B+C+D+E+F+G  

      7 

Dimana, R = Nilai akhir 

Interpretasi kualitas RPP sebagai berikut : 

a) Nilai 4,1 -  5 = Sangat baik 

b) Nilai 3,1 – 4 = Baik; 

c) Nilai 2,1 – 3 = Sedang; 

d) Nilai 1,1 - 2 = Kurang; dan 

e) Nilai ≤ 1 = Sangat Kurang; 

 

b.Analisis Data Aktivitas guru 

 

Data aktivitas guru selama proses pembelajaran dicatat menggunakan lembar 

observasi aktivitas.  Setiap siswa diamati aktivitasnya secara klasikal dalam setiap 

pertemuan dengan memberi tanda (√) pada lembar observasi apabila guru tersebut 

melakukan indikator aktivitas 

Nilai aktifitas guru (G) diperoleh melalui rumus sebagai berikut : 

G =  Jumlah aktifitas yang dilakukan guru  X  100  

           Jumlah aktifitas 
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c. Analisis Data Aktivitas Siswa 

 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran dicatat menggunakan lembar 

observasi aktivitas.  Setiap siswa diamati aktivitasnya secara klasikal dalam setiap 

pertemuan dengan memberi tanda (√) pada lembar observasi apabila siswa 

tersebut melakukan indikator aktivitas. Ada 5 indikator aktivitas yang akan 

diamati dengan persentase setiap indikator adalah 20 %. Setelah diadakan 

observasi,  kemudian dihitung  jumlah indikator aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa. Apabila siswa melakukan minimal 3 indikator aktivitas dengan persentase 

60%  maka siswa tersebut dikatakan aktif.  Selanjutnya untuk melihat persentase 

siswa yang aktif digunakan rumus :  % SA  = 

A

SA x 100 % 

Keterangan: 

% SA   :  Persentase siswa aktif pada setiap pertemuan 

∑SA   :  Jumlah siswa yang aktif pada setiap pertemuan  

      ∑A     :  Jumlah seluruh siswa  

Kategori penilaian: Jika %SA ≥60% maka siswa tergolong aktif. Sebaliknya jika 

kurang dari 60% maka siswa tergolong kurang aktif. 

 

d. Data  Prestasi Belajar PKn Siswa 

Data prestasi belajar siswa diperoleh dari hasil ujian akhir siklus. Siswa diberikan 

soal tes formatif  dalam bentuk pilihan jamak sebanyak 20 butir soal, skor setiap 

butir soal yang benar diberi nilai  dengan jumlah  adalah 60, dan dalam bentuk 
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pikihan jamak sebanyak 5 butir soal, skor setiap butir yang benar untuk soal esai 

adalah 8 dengan jumlah skor 40.  Skor total untuk butir soal yang benar adalah 

100. Jika Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal, maka siswa dikategorikan 

tuntas apabila memperoleh nilai ujian akhir siklus rata-rata ≥ 70. Untuk 

menentukan persentase siswa tuntas belajar digunakan rumus :  

% ST =   
N

T
 x 100 % 

Keterangan : 

% ST :  Persentase siswa tuntas belajar 

∑ T :  Banyaknya siswa yang tuntas belajar 

Ns :  Jumlah seluruh siswa 

 


