
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode penelitian tindakan memiliki karakteristik tersendiri dan kekhasan. 

Penelitian tindakan kelas merupakan gabungan antara tindakan pembelajaran 

dengan prosedur ilmiah untuk memahami serta ikut dalam proses perbaikan 

pembelajaran. Suharsimi Arikunto (2011: 3) mengatakan bahwa penelitian 

tindakan merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian merupakan cara penelitian yang akan digunakan dalam 

pemecahan masalah.  Pendekatan penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK/Action Research).  Dengan penekanan hasil belajar siswa pada 

standar Kompentensi dasar sistem among untuk meningkatkan budi pekerti siswa 

XI IPS di SMA N I Way Tuba Way Kanan.  Pemilihan metode ini didasarkan 

pendapat bahwa penelitian tindakan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 

suatu praktek pembelajaran dikelas dalam rangka mencapai tujuan atau hasil yang  

sesuai dengan  budi pekerti yang kurang baik menjadi lebih baik lagi.   
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Hal ini sesuai dengan pendapat Pargito, (2010: 118) yang menyatakan bahwa, 

penelitian tindakan sebagai kajian terhadap suatu tindakan pembelajaran di kelas 

secara berulang-ulang sambil melakukan perbaikan dalam rangka mencapai tujuan 

atau hasil yang diharapkan. 

         

Penelitian tindakan kelas adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di 

dalam kelas.  Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk pengertian PTK sebagai 

berikut.  

1. Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data 

untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegaiatan 

untuk siswa. 

3. Kelas dlam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Yang dimaksud dengan kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama. 

 

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata diatas yaitu penelitian, 

tindakan, kelas dapat disimpulkan ahwa PTK merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.  Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas X SMA N I Way Tuba Way Kanan yang 

terletak di jalan Charily Anwar no 3 Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten 

Way Kanan.  Peneliti memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan kemudahan 

akses untuk penelitian dikarenakan peneliti adalah guru di sekolah tersebut. 

Subjek Penelitian guru dan siswa kelas XI IPS 1 SMA N I Way Tuba Way Kanan 

dengan jumlah siswa 30 orang, laki-laki 14 orang,  perempuan 16 orang.  

 

 

3.3 Lama Tindakan Menurut Peneliti 

 

Penelitian tindaka kelas ini direncanakan pada waktu bulan Oktober sampai 

dengan bulan November 2012.  Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

setelah menemukan titik jenuh dalam menerapkan pembelajaran sistem among 

pada kopentensi dasar sistem hokum dan peradilan di Indonesia, jika sudah 

menemukan titik jenuh maka berhasil atau tidaknya penelitian akan dihentikan.   

 

 

3.4 Prosedur Penelitian Tindakan  

 

Tahapan penelitian tindakan pada suatu siklus meliputi empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan tahap refleksi ini dikemukakan oleh 

Kemis dan Taggart.  Siklus ini berlajut dan akan berhenti jika rasa sudah cukup 

memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan . 
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3.4.1 Perencanaan 

 

Pada tahap ini, peneliti merancang atau mendesain suatu tindakan  pembelajaran 

sistem among untuk pembentukan budi pekerti pada siswa kelas XI IPS di SMA 

N 1 Way Tuba Way Kanan. Perencanaan tindakan pembelajaran sistem among 

meliputi: 

1. membuat skenario tindakan (Perangkat Pembelajaran ) 

2. mempersiapkan sarana pembelajaran 

3. menyusun instrumen penelitian tentang proses pembelajaran dan dampaknya 

atau hasil. 

4. menentukan kreteria keberhasilan tindakan dan dampak (hasil-hasilnya). 

5. pembagian tugas antara guru dan kalobolator 

Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang 

langkah-langkah nya diadaptasi dari rancangan penelitian kelas oleh Kurt Lewins. 
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Bagan Kurt Lewins 

Prosedure Siklus Penelitian Tindakan 

 

            Plan     Siklus 3 

       Reflection 

 

            Action 

       Observation             Reviced Plan 

                                 Siklus 2 

       Reflection      

          Action/ 

     Observation 

                 Reviced Plan 

       Reflection     Siklus 1 

          Action/ 

     Observation                                                   Revised Plan 

 

 

Gambar 3.1. Spiral Penelitian Tindakan Kelas Kurt Lewins 

 

Dikutip dari: Pargito. 2011. Penelitian Tindakan Kelas Bagi Pendidik dan Dosen. 

Bandar Lampung 

 

Pada penelitian tindakan sebagai eksperimentasi yang diterapkan untuk 

memperbaiki masalah manusia.  Mengingat sifat manusia yang subjektif (tidak 

objektif), maka dalam perkembangan selanjutnya seting perlu disesuaikan dengan 

hakekat manusia yang sangat subjektif tersebut.  Untuk itu, penelitian tindakan 

dimodifikasi dengan memberikan tindakan dimodifikasi dengan memberikan 

tindakan dalam bidang pendidikan dapat dilakukan terhadap masalah 
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pembelajaran dikelas (guru dan siswa), sehingga dapat diperbaiki permasalahan 

guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan mutu pendidikan.  Lewin mengemukakan bahwa penelitian 

tindakan merupakan suatu proses yang memiliki siklus yang bersifat spiral, mulai 

dari perencanaan, eksikusi/pengambilan keputusan, penemuan fakta untuk 

melakukan evaluasi untuk memodifikasi perencanaan penelitian. 

 

3.4.2 Pelaksanaan 

 

Salah satu yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan kelas yaitu 

bagaimana langkah-langkah praktis pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut 

dapat dijabarkan secara jelas dan mudah dipahami.  Untuk mengetahui bagian 

yang difokuskan pada kegiatan pokok pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

adalah (1) planning, (2) acting, (3) observing, (4) reflecting.  Kegiatan-kegiatan 

ini disebut dengan satu siklus  kegiatan pemecahan masalah.  Apa bila satu siklus 

belum menunjukkan tanda-tanda perubahan kearah perbaikan (peningkatan mutu), 

kegiatan riset dilanjutkan pada siklus kedua, dan seterusnya, sampai peneliti 

merasa puas. 
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Gambar 3.2.  Siklus kegiatan pemecahan masalah 

 

 

3.4.2.1   Planning 

 

Kegiatan planning antara lain (1) identifikasi masalah; (2) perumusan masalah dan 

analisis penyebab masalah; dan (3)  pengembangan intervensi (action/solution). 

 

a. Identifikasi masalah 

 

Merupakan tahap pertama dalam serangkaian tahapan penelitian.  Oleh sebab itu, 

identifikasi masalah merupakan tahap kualitas masalah yang diteliti.  Masalah 

yang kurang teridentifikasi dapat menyebabkan pemborosan energi karena 

penelitian tidak akan membawa temuan yang dapat bermanfaat misalnya masalah 

harus riil dan on-the job problem oriented, artinya masalah tersebut dibawah 

kewenangan seorang guru untuk memcahkan masalah yang datang dari 

Re-reflecting 

Reflecting 

Planning 

 

Revised 

Planning 

Observing 

Acting Re-acting 

Re-Observing 



51 

pengamatan (pengalaman) seorang guru sendiri melalui kegiatan sehari-hari, 

bukan dari pengamatan/pengalaman orang lain. 

 

b. Perumusan masalah dan analisis penyebab masalah 

 

Setelah teridentifikasi, masalah dapat dirumuskan kedalam kalimat pernyataan 

dengan memperhatikan kata tanya. Analisis penyebab masalah merupakan 

langkah kedua dalam planning yang penting untuk dilakukan.  Setelah 

mendapatkan masalah yang riil, problematik, bermanfaat, dan dapat dipecahkan, 

langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab masalah tersebut.  Dengan 

memahami berbagai kemungkinan penyebab masalah tersebut, beberapa teknik 

dalam pengumpulan data dapat diterapkan, misalkan dengan mengembangkan 

angket, mewawancarai siswa, dan melakukan observasi langsung dikelas.    

            

c. Pengembangan intervensi 

 

Pengembangan intervensi (solution/action) merupakan langkah ketiga dalam 

planning yang penting untuk dapat diperhatikan.   Intervensi perlu dikembangkan 

berdasarkan akar penyebab masalah yang ditimbulkan.  Intervensi yang dipilih 

haruslah yang terdukung oleh sumber daya yang ada. 

 

 

3.4.3  Pengamatan atau observasi 

 

Pada tahap ini, guru bertindak sebagai peneliti dimana akan melakukan 

pengamatan yang dilakukan pada waktu tindakan sedang berlangsung.  

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi/penilaian 

yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan 
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scenario tindakan dari waktu kewaktu serta dampak terhadap proses dan hasil 

belajar siswa.  Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif (hasil tes, kuis, 

presentasi, nilai tugas, dan lain-lain) atau data kualitatif yang menggambarkan 

keaktifan siswa, antusias siswa, serta mutu diskusi yang dilakukan.  

 

 

3.4.4 Refleksi 

 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan-tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan.  Istilah refleksi di sini sama dengan 

“memantul, seperti halnya memancarkan dan menatap kena kaca.”  Dalam hal ini, 

guru pelaksana sedang memantulkan pengalamannya pada peneliti yang baru saja 

mengamati kegiatan dalam tindakan.  Apabila guru pelaksana juga berstatus 

sebagai pengamat, yaitu mengamati apa yang ia lakukan, maka refleksi dilakukan 

terhadap diri sendiri.  Dengan kata lain, guru tersebut melihar dirinya kembali 

dalam melakukan „dialog” untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan 

memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan secara cermat 

mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. 

 

Jika terdapat maslah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang 

melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, tindakan 

ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi (Suhardjono, 

2011 : 20).   
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Dalam refleksi ada beberapa kegiatan penting, seperti dikemukakan oleh 

Kunandar (2008 : 75) adalah : 

a. Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang 

telah dilakukan; 

b. Menjawab tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung; 

c. Memperkirakan solusi atas keluhan yang mencul; 

d. Mengidentifikasi kendala atau ancaman yang mungkin dihadapi; 

e. Memperkirakan akibat dan implikasi atas tindakan yang direncanakan 

 

 

3.5 Operasional Tindakan  

 

Oprasional tindakan atau skenario tindakan merupakan penjelasan atau rumusan 

variabel atau objek yang akan diteliti, baik dalam tataran konsep maupun praktek 

dan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Definisi operasional perlu 

dirumuskan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara pembaca dan 

penulis tentang berbagai pengertian yang ada dalam penelitian ini, khususnya 

istilah-istilah dalam penelitian yang berjudul pembelajaran sistem among dalam 

peningkatan budi pekerti yang baik pada siswa kelas X di SMA N I Way Tuba 

Way Kanan, sebagai berikut. 

1. Metode sistem among. Metode sistem among pada dasarnya merupakan 

model pembelajaran seperti pada umumnya yang berlangsung disekolah-

sekolah, hanya saja proses belajar dan pembelajaran yang diterapkan lebih 

dilandasi oleh semangat kekeluargaan agar terciptanya budi pekerti yang 

baik, terutama bagaimana sikap dan prilaku yng harus ditamankan pamong 
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terhadap siswa.  Adapun yang menjadi indikatornya adalah bagaimana 

terampil dalam memecahkan masalah yang terjadi pada siswa, dan guru 

sebagai peneliti ingin melihat akan kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasikan sebab akibat dari suatu permasalahan, kemampuan siswa 

dalam memberikan saran alternative untuk dapat berprilaku yang baik sesuai 

dengan hokum dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. 

2. Budi pekerti. Indikator yang diamati dalam  penilaian budi pekerti   meliputi: 

a. mengikuti pelajaran dengan tertib (tidak ribut); 

b. prilaku dalam bersikap di kelas; 

c. menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar; 

d. menghargai pendapat orang lain; 

e. mau bekerjasama dengan teman dikelas; dan 

f. mengerjakan tugas tepat pada waktunya. 

 

3.6 Alat Pengumpualan Data 

 

3.6.1 Observasi 

 

Observasi adalah kegiatan pengamatan pengambilan data untuk melihat seberapa 

jauh efek tindakan mencapai sasaran.  Efek dari suatu intervensi (action) terus 

dimonitor secara reflektif.  Data-data apa saja yang diperlukan yaitu data 

kuantitatif tentang kemajuan siswa (nilai) dan data  kualitatif (minat atau suasana 

kelas) yang perlu dikumpulkan. 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu disusun suatu instrument yang valid 

dan realiabel.  Instrumen yang valid adalah instrument yang mampu dengan tepat 
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mengukur apa yang hendak diukur.  Dalam penelitin ini format observsi berupa 

tabel isian tentang aktivitas siswa dan guru yang telah dipersiapkan dan telah 

disusun untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghadapi suatu permasalah 

yang bertentangan dengan hukum dan disesuai kan persoalan sosial. 

 

Realibilitas menyangkut akurasi dan konsistensi lat pengumpulan data. Jika 

instrument tidak konsisten (berubah-ubah) maka instrument tersebut tidak dapat 

dipercaya.   Misalnya penggunaan alat tes standar kemampuan akademik yang 

dipakai tidak akan berubah jika dipakai pada minggu berikutnya. 

 

 

3.6.2 Wawancara 

 

Wawancara merupakan kegiatan bertanya kepada responden untuk mendapatkan 

data tentang indikator yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.  Wawancara 

dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang memperkerjakan 

seseorang calon yang sedang mencari tahu suatu informasi.  Wawancara 

dilakukan untuk menggali data secara mendalam tentang kebermaknaan hasil 

proses pelaksanaan pembelajaran sistem among dalam pembentukan pendidikan 

budi pekerti yang baik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menurut 

pamong, siswa, dan penyelenggara.  Wawancara dilakukan untuk menggali data 

secara terbuka. Pedoman wawancara hanya digunakan sebagai arah agar terfokus 

pada masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang 

mengatakan bahwa wawancara kualitatif memiliki ciri-ciri tak terstruktur, tak 

dibakukan, dan terbuka (open-ended).  Dalam penelitian ini tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, dimana pewawancara 
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melontarkan pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.  Dalam hal 

ini format wawancara telah dirancang oleh peneliti terlebih dahulu. 

 

 

3.6.1  Indikator Keberhasilan dan Kisi-kisi instrumen 

 
Indikator keberhasilan dan kisi-kisi instrumen dalam penelitian tindakan kelas ini 

yaitu:  Ada nya kompetensi Pembelajaran  siswa dengan menggunakan metode 

sistem among. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil, apabila pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat meningkatkan dengan menggunakan sistem among siswa pada 

setiap siklus hingga 75 %  dari seluruh siswa.  Kompetensi  di tandai dengan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan indikator-indikator test yang ada pada 

instrumen tes .  Sehingga skor hasil tes dapat mencapai nilai  ≥ 65 atau mencapai 

nilai rata-rata 70. Adapun kisi-kisi intrumen yang digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Instrumen rencana pembelajaran menggunakan metode sistem 

 Among ( IPKG 1) 

 

NO KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN 
SKOR 

1 2 3 4 

A. Pendahuluan     

1 Persiapan sarana pembelajaran dengan metode sistem 

among         

2 Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran         

3 Memotivasi siswa dengan apersepsi.         

4 Mengaitkan materi dengan pelajaran  

berbudi pekerti yang baik      

 

B. Kegiatan Inti Sistem among      

1 Penguasaan materi pelajaran melalui metode sistem among 

yaitu memberikan arahan kepada siswa dalam memberikan 

nasehat tentang nilai yang berlaku dalam masyarakat.         

2 Memberikan contoh dalam melakukan tindakan yang sesuai 

dengan nilai- dan norma norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Dan hal-hal pelanggaran yang dilakukan akan 

mendapat sanksi tegas.         
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  Tabel 3.1 Instrumen rencana pembelajaran menggunakan metode sistem 

 Among ( IPKG 1) (lanjutan) 

 

NO KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN 
SKOR 

1 2 3 4 

      

3 Berperan sebagai fasilitator dalam memberikan tanggapan 

dari siswa mengenai nilai-nilai dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat.         

4 Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang norma dan 

nilai .         

5 Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang 

sikap yang baik .         

6 Membimbing siswa waktu mempraktekkan sikap dan 

prilaku yang baik antar sesama teman dikelas.          

7 Memberikan motivasi siswa dan penguatan seusai dengan 

sistem among         

 

C. Penutup      

1 Membimbing siswa membuat laporan         

2 Mengaitkan materi dengan pelajaran yang akan datang         

3 Memberikan tugas kepada siswa         

4 Mengadakan evaluasi     

JUMLAH  

  

Tabel 3.2  Instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran sistem among 

                 (IPKG 2) 

 

NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

I PRA-PEMBELAJARAN      

1 Menyiapkan ruang alat pembelajaran dan media sistem 

among 

     

2 Memeriksa kesiapan siswa      

II MEMBUKA PEMBELAJARAN      

1 Melakukan kegiatan apersepsi      

2 Menyampaikan Kompetesi Yang akan dicapai dan 

rencana kegiatan 

     

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN      

A Penguasaan Materi Pembelajaran      

1 Menunjukan penguasaan materi pembelajaran dengan 

menggunakan sisem among 

     

2 Mengkaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan      

3 Mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan 

dimasyarakat  
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Tabel 3.2  Instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran sistem among 

                 (IPKG 2) (lanjutan) 

 

NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

B Pendekatan/Strategi Pembelajaran      

1 Melaksanakan Pembelajaran dengan menggunakan 

sistem among secara runtut yakni dengan memberikan 

contoh yang nyata didalam kehidupan mereka.  

     

2 Menguasai Kelas      

3 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual      

4 Melaksanakan pembelajaran yang meungkinkan 

timbulnya kebiasaan positif (nurturant effect) 

     

5 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 

     

6 Melatih keterampilan berbahasa secara terpadu      

7 Mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang 

mencerminkan prilaku 

     

8 Memupuk kegemaran membaca      

C Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran      

1 Menunjukan keterampilan dalam penggunaan sumber 

belajar/media pembelajaran 

     

2 Menghasilkan pesan yang menarik      

3 Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan 

sumber belajar/media pembelajaran bersifat 

kekeluargaan 

     

D 

 

Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

     

1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi 

guru,siswa dan sumber belajar 

     

2 Merespon positif partisispasi siswa      

3 Memfasilitasi terjadinya interaksi guru-siswa dan 

siswa-siswa 

     

4 Menunjukan sikap terbuka terhadap respon siswa      

5 Menunjukan hubungan antar pribadi yang kondusif      

6 Menumbuhkan kecerdasan dan antusiame siswa dalam 

belajar dengan menggunakan sistem among pada kelas. 

     

E Penilaian Proses dan Hasil Belajar      

1 Memantau kemajuan belajar      

2 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompotensi      

F Penggunaan bahasa      

1 Menggunakan bahasan lisan secara jelas dan lancar      

2 Menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar      
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Tabel 3.2  Instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran sistem among 

                 (IPKG 2) (lanjutan) 

 

NO INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

IV PENUTUP      

1 

 

2 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan,atau kegiatan,atau tugas sebagai bagian 

remidi/pengayaan. 

     

 Jumlah 

Presentasi kerja guru 

     

 Kategori kerja guru      

Keterangan:   

1  = Tidak baik  

2 = Kurang baik 

3 = Cukup baik 

4 = Baik 

5 = Sangat baik 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian tindakan kelas teknik analisis data yang relevan dan yang 

diterapkan adalah teknik analisis deskripif, yang berlangsung sepanjang 

penelitian, yakni suatu analisis terhadap suatu keadaan atau gejala yang diuraikan 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan hingga akhir penelitian. 

Kesimpulan atau hasil akhir penelitian tindakan merupakan hasil kecenderungan 

atau konsensus secara triangulasi dari berbagai sumber data yang diperoleh. 

Kemudian data akan disortir, dikepompokkan untuk selanjutnya disajikan dalam 

bentuk prosentase atau tabel distribusi, kemudian dilakukan penafsiran dan 

pemaknaan secara kualitatif  berupa tinggi-sedang-rendah, tuntas dan tidak tuntas 

sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan. 
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Sebelum melakukan analisis data, perlu kiranya dilakukan pengolahan data, yaitu 

dimulainya dari pemilihan dan pengumpulan data dengan melakukan 

penyederhanaan atau reduksi data, kemudian dilakukan validasi data atau 

pengecekan keabsahan data yang terkumpul, dan interprestasi terhadap data 

dengan memberikan pemahaman dan penjelasan.  Di dalam menganalisis data 

secara diskriptif dapat dilakukan dengan penerapan data masing-masing variabel 

dan indikator, serta analisis deskripsi indikator pada masing-masing siklus untuk 

dapat melihat pencapaian indikator keberhasilan dan pemaknaan secara reflektif 

intuitif keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga tampak 

kecenderungannya.  Jadi didalam analisis penelitian tindakan kelas bukan hanya 

mendiskripsikan saja, tetapi analitiknya dari makna keterhubungan satu data 

dengan data lain, karena didalam penelitian tindakan tidak harus  menggunakan 

statistik secara kuantitatif, yang artinya  dalam kesimpulan penelitian tindakan 

adalah keterhubungan. 


