
III.  METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Metode PTK yang digunakan dalam penelitian ini 

mengikuti PTK Kurt Lewin dalam Sanjaya (2009:49) Tujuan penelitian ini 

dilakukan dalam upaya perbaikan, perubahan, atau mengembangkan 

ketrampilan, untuk memecahkan masalah-masalah melalui penerapan 

langsung dikelas. Prosedur yang akan di pakai dalam penelitian ini yaitu  

berbentuk siklus. Setiap siklus terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap obsevasi, dan tahap refleksi. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada semester ganjil di SMPN 3 Menggala yang 

berlokasi di Jalan Lintas Timur Tiuh Tohou, Ujung Gunung Ilir,  Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas 8 yaitu (kelas 8A dan 8B) SMPN 3 Menggala Tahun Pelajaran 

2010/2011. Kelas 8A terdiri dari 27 siswa dan 8B terdiri dari 26 siswa. Pada 

penelitian tindakan ini, peneliti dibantu oleh seorang kalobolator. 

Kaloborator  dalam penelitian ini adalah guru IPS yang dianggap sudah 
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senior karena memiliki pengalaman dan kompetensi yang baik yaitu Titik 

Aneksi, S.Pd.

3.3 Indikator Keberhasilan

Kriteria keberhasilan di kembangkan dalam kurikulum satuan pendidikan, 

pengembangan ini berdasarkan pada keterkaitan antara materi pokok dengan 

kompetensi mata pelajaran. Hal ini merupakan bentuk pencapaian 

kompetensi oleh siswa yang dikembangkan pada satuan tingkatan kelas. 

Siswa harus dapat melakukan atau mempresentasikan karakteristik, tanda-

tanda, perbuatan, atau respon untuk menunjukan bahwa siswa telah 

memiliki kompetensi dasar tertentu yang harus dikuasai. Indikator 

keberhasilan pada penelitian ini difokuskan pada dua jenis aspek yaitu aspek 

proses dan aspek produk. Pada aspek proses menekankan proses pada 

aktivitas siswa dalam kelas. Sedangkan aspek produk menekankan pada 

peningkatan prestasi belajar siswa. Indikator keberhasilan pada penelitian 

ini meliputi

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan 

instrumen Alat Penilain Kinerja Guru (APKG) 1. Penilaian 

penyusunan Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP)  dikatakan 

berhasil bila kinerja guru ada peningkatan pada setiap siklusnya. 

Penilaian berhenti bila guru mendekati skore maksimal yaitu 25 atau 

mencapai kategori baik dengan memperoleh nilai ≥ 3,1.
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2. Aktivitas Belajar Siswa

Penilaian aktivitas di lakukan dengan melihat lembar observasi 

aktivitas siswa. Aktivitas dikatakan meningkat jika siswa mampu 

melakukan 3 dari 5 indikator  aktivitas atau memperoleh nilai 60. 

Siklus di hentikan jika siswa yang aktif mencapai ≥75%.

3. Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi di lengkapi dengan kisi-kisi instrumen dan untuk 

soal di analisis dengan Simpel Pas. Soal dikatakan baik jika 

memiliki kategori sedang dengan validitas (0,4-0,5), reabilitas  

(0,25-0,60), tingkat kesukaran (0,3-0,7), dan daya pembeda (0,31-

0,39). 

     4.  Prestasi belajar siswa

Prestasi belajar di nilai dengan tes formatif tang di berikan pada 

setiap akhir siklus. Peningkatan prestasi dilihat dari jumlah siswa 

yang tuntas dalam setiap siklusnya.  Peningkatan dikatakan berhasil 

jika siswa memperoleh nilai sesuai KKM yaitu 62. Siklus di 

hentikan jika siswa yang tuntas mencapai ≥ 75% .

3.4 Definisi Konseptual Dan Operasional

3.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu panduan langkah-langkah 

yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun 
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dalam skenario kegiatan.   Komponen-komponen penting yang ada dalam 

rencana pembelajaran meliputi:  Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), hasil belajar, indikator pencapaian hasil belajar, strategi 

pembelajaran, sumber pembelajaran, alat dan bahan, langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dan evaluasi (Trianto, 2009:214).  

2. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan yang di lakukan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan baik jasmani maupun rohani yang bertujuan 

agar terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik. Aktivitas belajar 

meliputi segala kegiatan yang melibatkan fisik maupun psikis yang 

dilakukan secara sadar dengan serangkaian perencanaan dalam usahanya 

mencapai perubahan kompetensi

3. Sistem Evaluasi Pembelajaran 

Serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan 

data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam  pengambilan keputusan (Trianto,  2009: 252).   Tujuannya  

adalah mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, dikembangkan di sekolah serta dapat dihayati, 

diterapkan, dan dipertahankan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari
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.   

4. Prestasi Belajar

Prestasi  belajar adalah kemampuan mengingat dan memecahkan masalah 

berdasarkan apa yang telah dipelajari siswa. Artinya hal ini mencakup 

keterampilan intelektual yang merupakan salah satu tugas dari kegiatan 

pendidikan, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian prestasi  

belajar dibatasi pada aspek pengetahuan atau ingatan,  pemahaman, analisis. 

Penekanan pada aspek pengetahuan atau ingatan, pemahaman, dan analisis 

yang di sesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa subjek penelitian

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diukur menggunakan Alat Penilaian 

Kinerja Guru (APKG) 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang diukur 

terdiri dari enam aspek yaitu kelengkapan komponen dalam RPP seperti SK, 

KD , tujuan pembelajaran, materi ajar hingga instrumen evaluasi di nilai dan 

di beri skor antara 1-5.   Hasilnya dimasukkan dalam kategori,  (1) sangat 

kurang, (1,1-2) kurang, (2,1-3) cukup, (3,1-4) baik, (4,1-5) sangat baik.

2. Aktivitas Belajar

Belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku yakni siswa 

melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas 

siswa yang di lihat adalah (mencatat, mengerjakan LKS, bertanya, 
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berdiskusi, dan menjawab pertanyaan). Mengukur aktivitas siswa di

gunakan lembar observasi aktivitas siswa yang di isi oleh guru dengan 

pengamatan kepada setiap siswa selama pembelajaran berlangsung dalam 

setiap siklus dengan menggunakan pedoman observasi yang terdiri dari 5 

indikator. Hasilnya dimasukkan dalam kategori,  (0-20%) sangat kurang, 

(21-40%) kurang, (41-60%) cukup, (61-80%) baik, (81-100) sangat baik.

3. Sistem Evaluasi

Kegiatan  pengumpulan data prestasi belajar melalui tes dalam bentuk 

pilihan jamak dan uraian. Sistem evaluasi dilengkapi dengan kisi-kisi 

instrumen dan soal di analisis dengan Simpel Pas hingga didapatkan soal 

memiliki validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran yang 

berkategori sedang.

4. Prestasi Belajar 

Prestasi  belajar siswa pada pembelajaran IPS berupa nilai yang diperoleh 

setelah siswa menyelesaikan menjawab soal-soal tes setiap akhir siklus. 

Untuk mendapatkan data mengenai prestasi  belajar IPS digunakan tes 

objektif (pilihan jamak) sebanyak 10 item soal dan tes pemahaman (esay) 

sebanyak 5 item soal.

3.5 Prosedur  Penelitian Tindakan

Penelitian direncanakan dalam tiga siklus dengan setiap  siklus terdiri dari 

empat tahapan berdasarkan model Kemmis dan Tagart (Aqib, 2007:66) 

yaitu

a. Tahap perencanaan (planing)
b. Tahap pelaksanaan (acting)
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c. Observasi (observing)
d. Refleksi (reflecting)

Dalam penelitian tindakan ini ada perbedaan komponen atau variabel yang 

digunakan antar siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Pada siklus 1 media yang di

gunakan adalah media pembelajaran non proyeksi yaitu berupa gambar  

yang berasal dari majalah atau koran. Sedangkan siklus 2 lebih terfokus 

pada media yang di proyeksikan yaitu berupa gambar-gambar yang berasal 

dari internet. Dan pada siklus 3 menggunakan media audio visual yaitu 

berupa video, yang tidak hanya gambar semata tetapi  ada efek suara. Secara 

terperinci empat tahapan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel 1, 2, dan 3 

berikut ini

Tabel 3.1 Kegiatan Dalam Siklus 1

Perencanaan 

membuat skenario 

pembelajaran

a. menentukan pokok bahasan yang akan dipelajari

b. menyusun RPP yang berbasis pembelajaran

menyiapkan 

instrumen yang akan 

digunakan

a. lembar obvervasi aktivitas belajar siswa

b. tes formatif untuk siswa

Pelaksanaan

Guru melaksanakan 

kegiatan rutin dalam 

pembelajaran

 Kegiatan ini diantaranya melaksanakan 

adimistrasi kelas, membuka pembelajaran 

dengan menanyakan materi yang akan dipelajari 

dengan kondisi keadaan yang dialami siswa

Guru membagi siswa 

dalam 5 kelompok

 Pembagian kelompok berdasarkan tes yang 

diberikan dalam tahap observasi awal. 

Kelompok ini bersifat permanen dan akan 

dipakai selama penelitian. Dari masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 siswa 
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 Kelompok yang dibentuk memiliki anggota 

yang dengan kemampuan yang sedang, rendah, 

dan tinggi. Hal ini penting dilakukan  agar siswa 

tidak terjadi perbedaan yang mencolok 

Guru menerangkan 

pada siswa untuk 

mendiskusikan gambar 

yang telah  diambil dari 

koran atau majalah

 Dikelas siswa diminta untuk menerangkan 

maksud dari gambar yang telah diambil 

sebelumnya dari koran atau media massa

Guru menunjuk 

beberapa siswa untuk 

memaparkan hasil 

pengamatan didepan 

siswa lain

 Sebelum menunjuk siswa yang akan 

memaparkan hasil pengamatannya, guru 

memberi kesempatan pada beberapa siswa 

untuk maju kedepan dengan inisiatif mereka

Guru memimpin diskusi 

kelas

 Setelah memberi kesempatan pada beberapa 

perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil 

pengamatan  maka dilanjutkan berdiskusi. 

Diskusi ini berhubungan dengan pendapat siswa 

mengenai gambar-gambar tersebut

Diakhir pembelajaran 

guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan  

diskusi

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan diskusi yang telah 

dilakukan

Observasi 

mengamati 

pembelajaran, kegiatan 

siswa dan kegiatan 

peneliti

 Kekurangan dan kelemahan yang ada nantinya  

akan di diskusikan bersama dengan kolabolator 

dalam tahap refleksi

 Selain pembelajaran kegiatan siswa, kegitan 

peneliti juga diamati kemudian hasilnya akan di 

diskusikan bersama dengan kolabolator

 Instrumen yang akan digunakan adalah  lembar 
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observasi aktivitas siswa

Refleksi

Dilaksanakan bersama-

sama dengan 

kolabolator

 Mengidentifikasi temuan-temuan yang akan 

menjadi kendala atau masalah dalam tahap 

pelaksanaan dan observasi

 Menyusun rencana tindakan untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut untuk dilaksanakan 

pada siklus selanjutnya

 Refleksi dilaksanakan setelah siklus selesai 

dilakukan

Tabel 3.2 Kegiatan Dalam Siklus 2

Perencanaan 

menyusun rencana 

pembelajaran

Rencana ini didasarkan pada hasil refleksi pada siklus 

1

menyiapkan 

instrumen yang akan 

digunakan

a. lembar obvervasi aktivitas belajar siswa

b. tes formatif untuk siswa

Pelaksanaan

Guru melaksanakan 

kegiatan rutin dalam 

pembelajaran

 Kegiatan ini diantaranya melaksanakan 

adimistrasi kelas, membuka pembelajaran 

dengan menanyakan kesulitan pada materi yang 

telah dipelajari sebelumnya serta mengaitkan 

kondisi materi yang akan dipelajari

Guru memberikan tugas 

pada setiap kelompok 

untuk melihat gambar 

yang telah disiapkan 

peneliti didepan layar 

LCD

 Didalam kelas siswa diminta untuk melakukan 

pengamatan terhadap gambar yang ada dilayar 

LCD
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Diakhir pembelajaran 

guru menunjuk 

beberapa siswa untuk 

memaparkan hasil 

pengamatan siswa 

terhadap gambar yang 

disajikan

 Sebelum menunjuk siswa yang akan 

memaparkan hasil pengamatannya, guru 

memberi kesempatan pada beberapa siswa 

untuk maju kedepan dengan inisiatif mereka

Guru  memimpin 

diskusi kelas

 Setelah memberi kesempatan pada beberapa 

perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil 

pengamatan  maka dilanjutkan dengan diskusi. 

Diskusi ini berhubungan dengan pendapat siswa 

mengenai gambar-gambar tersebut

Guru  dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan 

diskusi 

 Guru  bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan diskusi yang telah dilakukan

Observasi 

mengamati 

pembelajaran, kegiatan 

siswa dan kegiatan 

peneliti

 Setelah tahap pelaksanaan berlangsung peneliti 

mengamati jalannya pembelajaran. Kekurangan 

dan kelemahan yang ada nantinya  akan di 

diskusikan bersama dengan kolabolator dalam 

tahap refleksi

 Selain pembelajaran kegiatan siswa, kegitan 

peneliti juga diamati dan hasilnya akan 

didiskusikan bersama dengan kolabolator

 Instrumen yang akan digunakan dalam tahap 

observasi ini adalah lembar observasi aktivitas 

siswa

Refleksi

Dilaksanakan bersama-

sama dengan 

 Mengidentifikasi temuan-temuan yang akan 

menjadi kendala atau masalah dalam tahap 
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kolabolator pelaksanaan dan observasi

 Menyusun rencana tindakan untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut untuk dilaksanakan 

pada siklus selanjutnya

Tabel 3.3 Kegiatan Dalam Siklus 3

Perencanaan 

menyusun rencana 

pembelajaran

Rencana ini didasarkan pada hasil refleksi pada siklus 

2

menyiapkan 

instrumen yang akan 

digunakan

a) lembar obvervasi aktivitas belajar siswa

b) tes formatif untuk siswa

Pelaksanaan

Guru melaksanakan 

kegiatan rutin dalam 

pembelajaran

 Kegiatan ini diantaranya melaksanakan 

adimistrasi kelas, membuka pembelajaran 

dengan menanyakan kesulitan pada materi yang 

telah dipelajari 

Guru memberikan tugas 

pada siswa untuk 

menonton video  yang 

telah disiapkan peneliti 

didepan layar LCD

 Didalam kelas siswa diminta untuk melakukan 

pengamatan terhadap video  yang ada dilayar 

LCD

Diakhir pembelajaran 

guru menunjuk 

beberapa siswa untuk 

memaparkan hasil 

pengamatan siswa 

terhadap tayangan yang 

telah disajikan

 Sebelum menunjuk siswa yang akan 

memaparkan hasil pengamatannya, guru 

memberi kesempatan pada beberapa siswa 

untuk maju kedepan dengan inisiatif mereka

Guru memimpin diskusi 

kelas

 Setelah memberi kesempatan pada beberapa 

perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil 

pengamatan  maka dilanjutkan dengan diskusi. 

Diskusi ini berhubungan dengan pendapat siswa 
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mengenai tayangan video tersebut

Guru dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan 

diskusi 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan diskusi yang telah di lakukan

Observasi 

mengamati 

pembelajaran, kegiatan 

siswa dan kegiatan 

peneliti

 Setelah tahap pelaksanaan berlangsung guru 

mengamati jalannya pembelajaran. Kekurangan 

dan kelemahan yang ada nantinya  akan di 

diskusikan bersama dengan kolabolator dalam 

tahap refleksi

 Selain pembelajaran kegiatan siswa, kegitan 

peneliti juga diamati dan hasilnya akan 

didiskusikan bersama dengan kolabolator

 Instrumen yang akan digunakan dalam tahap 

observasi ini adalah lembar observasi aktivitas 

siswa

Refleksi

Dilaksanakan bersama-

sama dengan 

kolabolator

 Tahap ini merupakan akhir dari seluruh 

rangkaian siklus penelitian. Dalam tahap ini 

semua tahapan baik itu kendala hambatan dan 

proses di analisis untuk mendapatkan gambaran 

secara umum dari penelitian  sehingga dapat di

simpulkan apakah media gambar memang bisa 

meningkatkan aktivitas belajar siswa

3.6 Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian maka digunakan beberapa instrumen 

yang meliputi lembar penilaian RPP, lembar observasi aktivitas siswa, dan 

tes formatif. 
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1. Lembar Penilaian RPP

Lembar penilaian RPP yang digunakan adalah APKG (Alat Pengukur 

Kinerja Guru). Lembar ini digunakan untuk menilai seberapa jauh guru 

mampu membuat suatu perencanaan pembelajaran yang baik pada tiap 

siklusnya.

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa di gunakan untuk melihat aktivitas siswa 

dalam mengerjakan LKS, bertanya, berdiskusi, mencatat, dan menjawab 

pertanyaan.

3. Tes Formatif

Tes formatif di lakukan setiap siklus di akhir pembelajaran, bertujuan untuk 

mengetahui prestasi siswa dalam pembelajaran menggunakan media 

gambar. Pada setiap tes siswa mengerjakan 10 soal pilihan jamak dan 5 soal 

essay. 

3.7 Kisi-kisi Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk setiap siklus adalah 

Lembar kerja Siswa (LKS), lembar observasi aktivitas siswa,  dan tes 

formatif. Adapun kisi-kisi masing-masing instrumen tersebut untuk setiap 

siklus adalah sebagai berikut
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3.7.1 Kisi-kisi Instrumen siklus 1

1) Lembar Kerja Siswa (LKS)

Aspek Keterangan

Tema Memahami masalah penyimpangan sosial.

Ringkasan teori Menerangkan berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, 

HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan 

sosial dalam keluarga dan masyarakat 

Permasalahan a. Penyimpangan sosial yang terjadi dilingkungan

b. Penyimpangan sosial yang terjadi disekolah

Tujuan kegiatan Menentukan berbagai macam bentuk penyimpangan yang ada 

dimasyarakat 

Prossedur kerja Pembagian kelompok

Tugas setiap siswa

2) Observasi Aktivitas Siswa

Aspek yang diamati meliputi :
a) Mengerjakan LKS
b) Bertanya
c) Berdiskusi
d) Mencatat
e) Menjawab

3) Tes Formatif

Indikator  Pembelajaran Butir pertanyaan 
Nomor

Jenis Tes

Mengidentifikasi penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan masyarakat

1,2,6,8,10
1,2,

Pilihan jamak
Esay

Mengidentifikasi bentuk-bentuk 
penyimpangan sosial dalam keluarga dan 
masyarakat

3,4,7,9
3

Pilihan jamak
Esay

Mengidentifikasi contoh-contoh 
penyimpangan sosial dalam keluarga dan 
masyarakat

5, 10
5

Pilihan jamak
Esay 
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3.7.2 Kisi-kisi Instrumen siklus 2

1) Lembar Kerja Siswa (LKS)

Aspek Keterangan

Tema Memahami masalah penyimpangan sosial.

Ringkasan teori Menerangkan faktor penyebab munculnya penyimpangan sosial 

dan dampaknya terhadap masyarkat 

Permasalahan a.  faktor penyebab munculnya prilaku menyimpang

b. dampak yang ditimbulkan dari prilaku menyimpang

Tujuan kegiatan Menentukan berbagai dampak yang diakibatkan dari munculnya 

penyimpangan sosial 

Prosedur kerja Pembagian kelompok

Tugas setiap siswa

2) Observasi Aktivitas Siswa

Aspek yang diamati meliputi :
a) Mengerjakan LKS
b) Bertanya
c) Berdiskusi
d) Mencatat
e) Menjawab

3) Tes Formatif

Indikator Pembelajaran Butir Pertanyaan Nomor Jenis Tes
Mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab terjadinya 
penyimpangan sosial.

1, 2, 7, 8 Pilihan jamak

Mengidentifikasi dampak-
dampak penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan masyarakat

3,4,5, 9, 10
1,2,3,4,5

Pilihan jamak
Esay 
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3.7.3 Kisi-kisi Instrumen siklus 3

1) Lembar Kerja Siswa (LKS)

Aspek Keterangan

Tema Memahami masalah penyimpangan sosial.

Ringkasan teori Menerangkan upaya-upaya pencegahan penyimpangan sosial 

Permasalahan upaya-upaya pencegahan penyimpangan sosial yang dilakukan 

oleh masyarakat 

Tujuan kegiatan Menentukan berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk 

mencegah munculnya prilaku menyimpang 

Prosedur kerja Pembagian kelompok

Tugas setiap siswa

2) Observasi Aktivitas Siswa

Aspek yang diamati meliputi :
a) Mengerjakan LKS
b) Bertanya
c) Berdiskusi
d) Mencatat
e) Menjawab

3) Tes Formatif

Indikator  Pembelajaran Butir Pertanyaan Nomor Jenis Tes
Mengidentifikasi uapaya-upaya 
pencegahan penyimpangan sosial 
masyarakat

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5

Pilihan jamak
Esay

3.8 Tehnik Pengumpulan Data

Kegiatan dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

sebagai “key instrument” (Nasution, 1996: 9), untuk mendapatkan data.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang akurat agar berhasil dalam penelitian ini adalah:



17

1. Observasi di lakukan  untuk mendapatkan gambaran tentang 

aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran IPS.  

Disamping itu juga untuk mendapatkan data kondisi dan situasi yang 

mampu menunjang pembelajaran.

2. Tes untuk mengetahui perubahan prestasi belajar peserta didik yang 

dilakukan pada setiap akhir siklus

3.9 Tehnik Pengolahan Data

Menurut Hadari Nawawi dan Martin Hadari (1993:45), bahwa deskriptif 

analisis digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan 

hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan 

yang diteliti, karena penelitian yang dijalankan adalah penelitian tindakan 

kelas, maka analisis dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian 

berlangsung, mulai dari tahap observasi awal sampai dengan berakhirnya 

seluruh tindakan penelitian. Setelah data terkumpul dilakukan analisis 

secara kualitatif atas faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelajaran, 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi untuk 

setiap siklus dan setiap kelas. Hal ini mengingat penelitian dilakukan secara 

pararel untuk siswa kelas 8 (kelas 8A dan 8B). Tehnik analisa data ini 

dibentuk dengan analisa data yang kemudian di sajikan dalam bentuk tabel 

untuk menentukan klasifikasi agar mudah dipahami. Data-data yang yang 

dikuantifikasikan dianalisis dengan persentase dan diinterpretasikan guna 

mendapat gambaran jelas mengenai hasil penelitian. 

1. Analisis RPP
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diukur dengan Lembar Penilaian RPP 

yaitu APKG 1.   Setiap Komponen dinilai dengan skala 1-5.   Rumus 

menentukan nilai akhir adalah sebagai berikut :

........%100
max




 X
skor

totalskor
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Wardani (2007:  43)  menginterpretasi kualitas RPP sebagai berikut:

Nilai Keterangan 

4,1 – 5 Sangat baik

3,1 – 4 Baik 

2,1 – 3 Cukup 

1,1 – 2 Kurang 

1 Sangat kurang

2. Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas yang dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung diperoleh melalui lembar observasi.  Setiap siswa diamati 

aktivitasnya dengan memberikan tanda √ pada lembar observasi jika 

aktivitas dilakukan sesuai dengan  indikator yang telah ditentukan.  Untuk 

menghitung jumlah aktivitas yang di lakukan siswa pada setiap pertemuan 

digunakan rumus:

Keterangan :    

%Ai         = Bertanya aktivitas siswa pada setiap pertemuan
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 Ai       = Jumlah indikator aktivitas siswa pada setiap pertemuan 

 A        = Jumlah seluruh aktivitas yang diamati 

Arikunto (2000:57) mengklasifikasikan aktivitas sebagai berikut:

Bertanya aktivitas belajar siswa Tingkat Keaktifan
81% - 100% Sangat Baik
61% - 80% Baik
41% - 60% Cukup
21% - 40% Kurang
0% - 20% Sangat Kurang

Jika lebih dari 60 % aktivitas yang dilakukan siswa maka siswa tersebut 

dikatakan aktif. Oleh karena itu siswa dikatakan aktif jika dari 5 aktivitas 

minimal melakukan 3 aktivitas.  Selanjutnya untuk melihat bertanya siswa 

yang aktif digunakan rumus:




A

SA
SA%

Keterangan:    

%SA        = Bertanya siswa aktif pada setiap pertemuan

SA       = Jumlah  siswa yang aktif pada setiap pertemuan 

 A        = Jumlah seluruh siswa

Katagori penilaian pada aktivitas sisawa adalah  jika %SA ≥ 60 % maka 

siswa tergolong aktif.  Sebaliknya jika kurang dari 60% maka siswa 

tergolong kurang aktif.

3. Sistem Evaluasi 

Untuk mendapatkan sistem evaluasi yang handal dalam penelitian perlu 

diuji cobakan terlebih dahulu untuk memperoleh butir soal yang valid.  
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Validitas Dan Reliabilitas instrumen prestasi belajar dihitung dengan 

menggunakan Simpel Pas.

4. Prestasi Belajar Siswa

Data prestasi belajar siswa diperoleh dari hasil tes formatif pada akhir 

siklus.  Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal sekolah, maka siswa 

dikategorikan tuntas apabila memperoleh nilai tes  rata-rata ≥ 62.  Untuk 

menentukan bertanya siswa tuntas belajar digunakan rumus:

%Ni = 



n

Ni x 100%

Keterangan :

%Ni = Bertanya siswa tuntas belajar

 iN = Banyak siswa yang tuntas belajar

n = Jumlah seluruh siswa

3.10 Tehnik Analisis Data

Menurut Hadari Nawawi dan Martin Hadari (1993:45) bahwa dekriptif 

analisis digunakan untuk menjelaskan, mendeskrifsikan serta menafsirkan 

hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan 

yang diteliti, karena penelitian yang di jalankan adalah penelitian tindakan 

kelas, maka analisis dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian 

berlangsung, mulai dari tahap observasi awal sampai dengan berakhirnya 

seluruh tindakan penelitian setelah dapat terkumpul dilakukan analisis 

secara kualitatif atas faktor-fakator yang berhubungan dengan pembelajaran

mulai dari tahap perencaan, pelaksanaan, observasi dan refeksi untuk setiap 

siklus dan setiap kelas. Hal ini mengingat karena penelitian dilakukan secara 

paraler untuk siswa kelas VIII (kelas VIII a dan kelas VIII b). teknik analisis 



21

ini dibentuk dengan analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel untuk menentukan klasifikasi agar mudah dipahami. Data-data yang 

dikuantifikasikan dianalisis dengan persentase dan diinterpretasikan guna 

mendapat gambaran jelas mengenani hasil penelitian.
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