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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

difokuskan pada situasi kelas, atau dikenal dengan classroom action 

research. Secara garis besar penelitian tindakan kelas diawali dengan  

perencanaan (planning), pelaksanaan (action), observasi (observation) dan 

melakukan refleksi (reflection) dan seterusnya sampai perbaikan atau 

peningkatan yang diharapkan tercapai (Hopkins  dalam Arikunto, dkk., 2006: 

58). Adapun siklus penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

Sumber: Diadopsi dari (Arikunto: 2006) 
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B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VA SDN 2 Metro Selatan, yang 

berlokasi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota 

Metro. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil, selama kurang lebih 

kurang 6 bulan. Kegiatan penelitian dimulai dari perencanaan sampai 

penulisan laporan hasil penelitian pada bulan Agustus sampai Januari 

tahun 2012. 

3. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif partisipatif 

antara peneliti dengan guru. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 

kelas VA SDN 2 Metro Selatan. Jumlah 18 orang siswa dengan rincian 9 

orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa perempuan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan seluruh data selama pelaksanaan tindakan. 

1. Tehnik observasi, digunakan mengumpulkan data mengenai kinerja guru 

dan aktivitas belajar siswa selama penelitian tindakan kelas dalam 

pembelajaran PKn. 

2. Tehnik tes, digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa 

setelah pembelajaran PKn dengan menggunakan model cooperative 

learning type talking stik. 
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D. Alat Pengumpul Data 

1. Lembar panduan observasi 

Digunakan untuk mendapatkan data aktivitas siswa dan kinerja guru pada 

saat proses pembelajaran dengan menggunakan model cooperative 

learning type talking stick berlangsung, hal ini dilakukan oleh pengamat 

(observer). 

2. Soal-soal tes 

Digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan tes pada siklus II. 

Pengumpulan data tes untuk mengungkapkan pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran serta mengetahui ketercapaian indikator pembelajaran 

menggunakan model cooperative learning type talking stick. Alat 

pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui tes formatif. Soal tes 

formatif tersebut dibuat berdasarkan pengetahuan siswa pada pratindakan, 

siklus I dan siklus II.  

E. Teknik Analis Data 

Peneliti tidakan kelas menggunakan analisis data secara kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

terdiri dari data aktivitas siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menerapkan model cooperative learning type talking 

stick sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data 

hasil belajar siswa. 
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1. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberi makna dari aktivitas 

siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung.  

Tabel 2. Persentase aktivitas belajar siswa  

 

Rentang Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat aktif 

75 – 84 Aktif 

65 – 74 Cukup aktif 

45 – 64 Kurang aktif 

(Adaptasi, Arikunto, 2006: 44) 

 

Tabel 3. Persentase kinerja guru 

 

Rentang Nilai Kategori 

85,01% - 100 % Sangat baik 

75, 01 % - 84 % Baik 

65, 01 % - 74, 00 % Cukup baik 

45, 01 % - 64,00 % Kurang baik 

(Adaptasi, Triyana, Arifah Nur dalam Http: www.scribd.com) 

 

2. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara memadukan data secara 

keseluruhan. Analisis dan pendeskripsian data non tes yang bertujuan 

untuk mengungkapkan semua prilaku dan perubahannya selama 

pembelajaran berlangsung dari siklus I dan II.  

a. Rumus analisis aktivitas belajar siswa: 

Nilai Siswa = Skor yang diperoleh   X 100 

                     Skor maksimal 

 

b. Rumus persentase ketuntasan belajar secara klasikal: 

Ketuntasan klasikal = Jmlh siswa yang tuntas  X 100 

            Jmlh seluruh siswa 

Adaptasi: Poerwanto (2008: 102) 
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F. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus I 

Siklus I materi pembelajarannya adalah ”Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI)”. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu 

sebagai berikut:  

a. Perencanaan (planning) 

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

cooperative learning type talking stick pada pembelajaran PKn di kelas 

VA SDN 2 Metro Selatan, peneliti melakukan persiapan sebagai berikut: 

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti: pemetaan SK KD, 

silabus, Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP),  lembar evaluasi 

yang disesuaikan dengan materi, sumber belajar (buku paket), dan 

media pembelajaran yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

2. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan 

kinerja guru, sehingga dapat diketahui dan diperoleh data sejauh 

mana perkembangan guru dan juga siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

b. Pelaksanaan (action) 

Pada tahap tindakan merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah 

disiapkan sebelumnya. Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran PKn 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning type 

talking stick yang meliputi beberapa tahap antara lain: 
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Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. 

2. Mendata kehadiran siswa. 

3. Guru memberi nomor urut kepada siswa untuk memudahkan dalam 

mengamati aktivitas siswa 

4. Guru menyampaikan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal 

dan pengalaman. 

Kegiatan Inti 

1. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang.  

2. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm. 

3. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran.  

4. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 

5. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk 

menutup isi bacaan.  

6. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota 

kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan anggota 

kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, 

demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian 

untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.  

7. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota 

kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. 
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8. Ketika stick bergulir dari kelompok ke kelompok lainnya dengan 

iringan musik atau lagu  

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi (post tes). 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

11. Guru bersama siswa meluruskan dan memperjelas dari setiap 

jawaban kelompok. 

 

Kegiatan akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan tindak lanjut terhadap materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa. 

4. Salam penutup. 

 

c. Observasi (observation) 

Pada tahap observasi peneliti mengamati aktivitas siswa serta kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Mengamati hal tersebut 

dengan cara memberikan tanda ceklis pada lembar observasi yang telah 

disiapkan. 

 

d. Refleksi (reflection) 

Hasil observasi direfleksi serta dianalisis sehingga dari hasil refleksi 

diperoleh kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran. Hasil analisis 

data yang diperoleh dalam tahap ini akan digunakan sebagai acuan untuk 

merencanakan siklus berikutnya.  
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Siklus II 

Siklus II materi pembelajarannya adalah ”Menjaga keutuhan Negara 

Republik Indonesia”. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu 

sebagai berikut:  

a. Perencanaan (planning) 

 

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

cooperative learning type talking stick pada pembelajaran PKn di kelas 

VA SDN 2 Metro Selatan, peneliti melakukan persiapan sebagai berikut: 

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti: pemetaan SK KD, 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  lembar evaluasi 

yang disesuaikan dengan materi, sumber belajar (buku paket), dan 

media pembelajaran yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

2. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan 

kinerja guru, sehingga dapat diketahui dan diperoleh data sejauh 

mana perkembangan guru dan juga siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

b. Pelaksanaan (action) 

 

Pada tahap tindakan merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah 

disiapkan sebelumnya. Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran PKn 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning type 

talking stick yang meliputi beberapa tahap antara lain: 
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Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. 

2. Mendata kehadiran siswa. 

3. Guru memberi nomor urut kepada siswa untuk memudahkan dalam 

mengamati aktivitas siswa 

4. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan apersepsi menggali pengetahuan awal dan 

pengalaman siswa. 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang.  

2. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm. 

3. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran.  

4. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 

5. Setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan 

mempelajari isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk 

menutup isi bacaan.  

6. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota 

kelompok, setelah itu guru memberi pertanyaan dan anggota 

kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, 

demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian 

untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.  
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7. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota 

kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. 

8. Ketika stick bergulir dari kelompok satu menuju kelompok lainnya 

dengan iringan musik atau lagu. 

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi (post tes). 

10. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

11. Guru bersama siswa meluruskan dan memperjelas dari setiap 

jawaban kelompok. 

 

Kegiatan akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan tindak lanjut terhadap materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

3. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa. 

4. Salam penutup. 

 

c. Observasi (observation) 

 

Pada tahap observasi peneliti mengamati aktivitas siswa serta kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Mengamati hal tersebut 

dengan cara memberikan tanda ceklis pada lembar observasi yang telah 

disiapkan. 
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d. Refleksi (reflection) 

 

Hasil observasi direfleksi serta dianalisis sehingga dari hasil refleksi 

diperoleh kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran. Hasil analisis 

data yang diperoleh dalam tahap ini akan digunakan sebagai acuan untuk 

merencanakan siklus berikutnya.  

 

G. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila, terjadi 

peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan persentase aktivitas belajar 

siswa dan kinerja guru minimal 75% dalam katagori aktif, dan ketuntasan 

hasil belajar minimal 75% dari jumlah siswa dengan KKM 60. 

 

 


