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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Cimahi yang terletak di Jl. Jenderal 

Sudirman No.152 RT.002 RW.015, Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi 

Provinsi Jawa Barat. Sekolah dipilih sebagai objek penelitian karena menurut penulis 

hal tersebut sejalan dengan dukungan sekolah, termasuk sarana dan prasarana sekolah 

serta fakultas. 

Selama observasi awal dan Program Pengenalan Lapangan (PPL), penulis 

melakukan observasi dan praktik mengajar selama beberapa bulan di beberapa kelas. 

Pada akhirnya, penulis menetapkan kelas VIII-G sebagai objek penelitian. Pemilihan 

kelas-kelas tersebut sebagai objek penelitian tidak terlepas dari keadaan bahwa siswa 

dengan masalah perilaku masih belum dapat mengontrol fokus belajarnya sendiri 

yang berakibat pada rendahnya hasil belajar, melalui penelitian ini penulis berharap 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan (dalam Sugiyono, 

2012, hlm. 13) bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dalam 

artian penelitian dilakukan langsung ke sumber data, penelitian kualitatif lebih 

bersikap deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga 

tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan proses 

daripada produk, kemudian dilakukan analisis data secara induktif dan lebih 

menekankan pada pelaksanaan penelitian. Salah satu jenis penelitian kualitatif yaitu 

penelitian tindakan kelas. 

Menurut Wiriatmadja (2005, hal. 11), “Penelitian Tindakan Kelas adalah 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substansif, 

suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiri, atau suatu usaha seseorang 
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untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlihat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka pada hakekatnya Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu proses dimana melalui proses antara guru 

dan peserta didik untuk melakukan perbaikan, peningkatan, dan perubahan dalam 

pembelajaran yang sebelumnya dinilai kurang efektif atau kurang baik. Agar tujuan 

dalam pembelajaran bisa tercapai secara optimal, penelitian dengan melakukan PTK 

pada umumnya sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan kualitas dalam 

pembelajaran dikelas yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

C. Jenis dan Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif, Moleong mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan menyusun desain yang secara terus menerus 

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Desain penelitian yaitu kerangka berpikir 

yang dibuat oleh peneliti yang tujuannya untuk menggambarkan suatu hal yang akan 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam 

PTK ini terdiri dari beberapa siklus. Bentuk siklus penelitian ini mengacu pada model 

Kemmis dan Taggart yang terdiri atas 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi.  
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(Sumber: Arikunto, 2010, hlm. 16) 

Penulis memilih model Kemmis dan Taggart karena model tersebut hanya 

membutuhkan satu tindakan per siklus. Langkah pertama adalah perencanaan, 

kemudian pelaksanaan, observasi, dan kemudian refleksi. Namun, jika tujuan belum 

tercapai, siklus berikutnya akan dilanjutkan. 

D. Definisi Operasional 

Untuk mencari titik temu dan menghindari perbedaan, penulis menggambarkan 

istilah-istilah berikut : 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar itu sendiri dikelompokan ke dalam hasil belajar seluruh bidang 

studi maupun beberapa bidang studi tertentu. Hutabarat (Hutabarat, 1986, hlm. 

12) mengemukakan bahwa hasil belajar terdiri dari empat golongan, yaitu : 

a. Pengetahuan, yaitu dalam bentuk informasi, fakta, ide, prosedur, hokum, 

kaidah, dan konsep lainnya. 

b. Kemampuan, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk menganalisa, 

mencipta, berpikir, dan menyesuaikan. 

Gambar 3. 1 Langkah-Langkah PTK Model Kemmis dan 

Taggart 
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c. Kebiasaan dan keterampilan, yaitu berbentuk kebiasaan perilaku da 

keterampilan dalam menggunakan semua kemampuan. 

d. Sikap, yaitu berbentuk apresiasi, minat, pertimbangan dan saran. 

Dengan demikian hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 

aktual siswa yang diukur berupa penguasaan, pengetahuan, kemampuan, 

kebiasaan dan keterampilan dan sikap sebagai hasil dari hasil belajar di sekolah, 

khususnya pada mata pelajaran IPS. 

2. Aplikasi Quizizz 

Quizizz merupakan aplikasi pendidikan interaktif berbasis game yang dapat 

digunakan sebagai aplikasi pembelajaran atau alat penilaian untuk menarik 

perhatian siswa dan membuat mereka lebih termotivasi dalam proses 

pembelajaran. Guru dapat menggunakan fitur-fitur menarik pada Quizizz untuk 

mempermudah proses pembelajaran, diantaranya guru dapat membuat kuis 

interaktif dengan lebih dari 4 pilihan jawaban, selain itu guru dapat 

menambahkan aplikasi gambar ke latar belakang soal dan menyesuaikan 

pengaturan sesuai keinginan. Setelah kuis dibuat, guru dapat membagikan kode 

kuis pada siswa sehingga siswa dapat mengikuti kuis tersebut. siswa dapat 

bergabung melalui Google dengan mengetik join.quizizz.com, lalu klik join, lalu 

masukkan kode kuis dan nama mereka. Urutan pertanyaan masing-masing siswa 

bersifat acak, sehingga tidak mudah bagi siswa untuk menyontek. 

Quizizz juga memungkinkan siswa untuk bersaing satu sama lain, 

memotivasi mereka untuk belajar, sehigga meningkatkan efek belajar. Siswa 

mengambil kuis pada waktu yang sama dikelas, sehingga siswa dapat langsung 

melihat peringkatnya di papan peringkat. Salah satu fitur Quizizz adalah 

menyediakan data statistic tentang kinerja siswa dan melacak jumlah siswa yang 

menjawab pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang harus dijawab, dll. Guru 

dapat mengunduh data statistic ini dalam bentuk Ms.Excel. Quizizz juga 

menyediakan fitur “Pekerjaan Rumah”, sehingga siswa dapat menyelesaikan 

pekerjaan rumahnya kapan saja, dimana saja. Dengan cara ini, siswa dapat 
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mengerjakan pekerjaan rumah dengan lebih fleksibel, dan guru dapat membatasi 

waktu untuk pekerjaan rumah. 

E. Prosedur Penelitian 

1. Observasi Awal 

Penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart, peneliti 

berencana untuk menggunakan model untuk beberapa siklus, setiap siklus 

menggunakan empat komponen gerakan spiral yang saling terkait. Komponen-

komponen tersebut meliputi perencanaan (planning), tindakan (actuating), 

pengamatan (observing), refleksi (reflecting). Namun jika tujuan belum tercapai, 

siklus berikutnya akan dilanjutkan.  

Sebelum memasuki tahap siklus, penelitian pendahuluan studi kelayakan 

(orientasi) untuk mengetahui permasalahan dan gagasan yang benar tentang 

kemampuan guru dalam menggunakan dan mengembangkan aplikasi 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS menggunakan aplikasi quizizz. Dalam 

kegiatan ini, guru secara aktif dan mendalam berpartisipasi dalam serangkaian 

kegiatan penelitian.  

Observasi awal dilakukan melalui observasi dan wawancara. Subjek 

wawancara adalah Bapak Hendi selaku guru IPS yang menjadi guru mitra, dan 

observasi dilakukan selama proses pembelajaran. Hal ini dilakukan guna 

mengumpulkan informasi awal tentang situasi awal siswa dan untuk 

mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembelajaran IPS yang dilakukan 

di kelas VIII-G di SMP Negeri 2 Cimahi. 

2. Refleksi Awal 

a. Persiapan Penelitian Tindakan Kelas 

Rencana tindakan siklus I ini mengacu pada permasalahan yang 

ditemukan pada tahap pendahuluan. Berangkat dari permasalahan tersebut, 

maka perlu dilakukan persiapan untuk pelaksanaan setiap siklus penelitian.  

Sebelum PTK dilaksanakan, dibuat berbagai instrumen untuk 

memberikan penerapan PTK yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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(RPP) yang akan dilakukan di PTK berdasarkan Kemampuan Dasar (KD) 

yang akan dipelajari. Selain itu, akan dihasilkan perangkat pembelajaran dan 

lembar evaluasi yang sesuai. 

b. Siklus Pertama 

1) Tahap Rencana Tindakan 

Tahap rencana tindakan pada siklus 1 juga melibatkan rencana 

penelitian. Adapun persiapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut :  

a) Mengadakan pertemuan antara peneliti dan guru untuk 

membahas rencana penelitian yang akan dilaksanakan. 

b) Menyusun jadwal penelitian. 

c) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

yang akan diajarkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai 

dengan penggunaan aplikasi Quizizz. 

d) Mempersiapkan bahan ajar yang akan diberikan pada siswa 

berupa powerpoint. 

e) Membuat lembar observasi kegiatan guru dalam pembelajaran 

IPS dengan menggunakan aplikasi quizizz. 

f) Menyusun dan mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

g) Mempersiapkan soal tes.  

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan berdasarkan 

perencanaan tindakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan ini menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan sejalan dengan 

proses belajar mengajar di kelas. Adapun tahapannya sebagai berikut : 

a) Pemetaan kompetensi dasar 

Pada tahap ini guru melakukan pemetaan pada setiap 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar bidang kajian IPS yang 
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dapat dipadukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh 

gambaran secara menyeluruh dan utuh. Kegiatan ini dilakukan 

bersama-sama siswa, sehingga proses pembelajaran pun melibatkan 

siswa secara langsung. 

b) Penentuan topik/tema 

Setelah pemetaan kompetensi dasar selesai, langkah 

selanjutnya adalah menentukan topik/tema. Topik/tema yang 

ditentukan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan 

dipetakan. Maka dalam satu mata pelajaran IPS pada satu tingkatan 

kelas terdapat beberapa topik yang akan dibahas. Tema juga dipilih 

berdasarkan  konsensus antar siswa, misal dari buku-buku bacaan, 

pengalaman, minat, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. 

c) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Guru mengkomunikasikan kepada siswa tentang kegiatan-

kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam mempelajari 

tema/topik atau materi pembelajaran terpadu. 

d) Membimbing siswa untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran IPS menggunakan aplikasi Quizizz. 

Guru membimbing siswa untuk mengerjakan tugas berupa kuis 

interaktif melalui aplikasi quizizz. 

e) Mengevaluasi dan menganalisis proses kegiatan belajar 

mengajar 

Guru bersama siswa mengkaji ulang (me-review) proses 

kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan.  

3) Tahap Pengamatan (Observasi) 

Dalam penelitian ini pelaksanaan observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar pengamatan 

yang telah dibuat dan dijalankan oleh observer. Observasi bertujuan 

sebagai upaya pengumpulan data yang berbentuk deskriptif kualitatif. 
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4) Tahap Refleksi 

Data yang diperoleh pada lembar observasi dianalisis, dan 

selanjutnya dilakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi berupa diskusi 

antara peneliti dan guru terkait. Diskusi tersebut bertujuan untuk 

mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, yaitu dengan cara 

melakukan penilaian terhadap proses yang telah terjadi, permasalahan 

yang muncul, dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang 

dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi terhadap 

masalah-masalah yang mungkin timbul agar dapat dibuat rencana 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

c. Siklus Kedua 

Persiapan siklus kedua yaitu berupa perencanaan berdasarkan evaluasi 

dari siklus pertama. 

1) Tahap Rencana Tindakan 

Tahap rencana tindakan pada siklus 2 juga melibatkan rencana 

penelitian. Adapun persiapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut :  

a) Mengadakan pertemuan antara peneliti dan guru untuk 

membahas rencana penelitian yang akan dilaksanakan. 

b) Menyusun jadwal penelitian tindakan kelas. 

c) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

yang akan diajarkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai 

dengan penggunaan aplikasi Quizizz. 

d) Mempersiapkan bahan ajar yang akan diberikan pada siswa 

berupa powerpoint. 

e) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai 

aktivitas guru dalam pelaksanaan pembeajaran IPS dengan 

menggunakan aplikasi quizizz. 

f) Menyusun dan mempersiapkan lembar catatan lapangan. 
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g) Mempersiapkan soal tes. 

2) Tahap Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan berdasarkan 

perencanaan tindakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan ini menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan sejalan dengan 

proses belajar mengajar di kelas. Adapun tahapannya sebagai berikut : 

a) Pemetaan kompetensi dasar 

Pada tahap ini guru melakukan pemetaan pada setiap 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar bidang kajian IPS yang 

dapat dipadukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh 

gambaran secara menyeluruh dan utuh. Kegiatan ini dilakukan 

bersama-sama siswa, sehingga proses pembelajaran pun melibatkan 

siswa secara langsung. 

b) Penentuan topik/tema 

Setelah pemetaan kompetensi dasar selesai, langkah 

selanjutnya adalah menentukan topik/tema. Topik/tema yang 

ditentukan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan 

dipetakan. Maka dalam satu mata pelajaran IPS pada satu tingkatan 

kelas terdapat beberapa topik yang akan dibahas. Tema juga dipilih 

berdasarkan  konsensus antar siswa, misal dari buku-buku bacaan, 

pengalaman, minat, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. 

c) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

d) Guru mengkomunikasikan kepada siswa tentang kegiatan-

kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam mempelajari 

tema/topik atau materi pembelajaran terpadu. 

e) Membimbing siswa untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran IPS menggunakan aplikasi Quizizz. 
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f) Guru membimbing siswa untuk mengerjakan tugas berupa kuis 

interaktif melalui aplikasi quizizz. 

g) Mengevaluasi dan menganalisis proses kegiatan belajar 

mengajar 

h) Guru bersama siswa mengkaji ulang (me-review) proses 

kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan.  

3) Tahap Pengamatan (Observasi) 

Dalam penelitian ini pelaksanaan observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar pengamatan 

yang telah dibuat dan dijalankan oleh observer. Observasi bertujuan 

sebagai upaya pengumpulan data yang berbentuk deskriptif kualitatif. 

4) Tahap Refleksi 

Data yang diperoleh pada lembar observasi dianalisis, dan 

selanjutnya dilakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi berupa diskusi 

antara peneliti dan guru terkait. Diskusi tersebut bertujuan untuk 

mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, yaitu dengan cara 

melakukan penilaian terhadap proses yang telah terjadi, permasalahan 

yang muncul, dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang 

dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi terhadap 

masalah-masalah yang mungkin timbul agar dapat dibuat rencana 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulsis sendirilah yang menjadi instrument utama yang 

turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Dengan posisi sebagai instrumen utama, penulis juga menggunakan beberapa 

instrument yang dapat membantu penelitian seperti lembar panduan observasi, 

catatan lapangan, pedoman wawancara, profil sekolah, dan dokumentasi. 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi lisan secara terstruktur 

yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, 

untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan 

tertentu.Wawancara memiliki tujuan yang jelas serta makna yang melebihi 

maksud dari percakapan biasa. Proses wawancara terjadi dengan adanya 

komunikasi dua arah antara pewawancara dan yang diwawancarai (narasumber) 

untuk menggali bahasan topik tertentu. 

2. Format Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek dengan semua panca 

indera. Hal ini dapat diamati melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan penegcap. Pengamatan seperti ini bisa disebut pengamatan langsung. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang 

diperlukan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan format observasi yang telah tersusun. 

Patton mengemukakan (Sugiyono, 2009, hlm. 228) ada banyak manfaat 

observasi bagi peneliti, antara lain : 

a. Melalui observasi lapangan, peneliti akan dapat lebih memahamikonteks 

data dalam keseluruham situasi sosial, jadi akan diperoleh pandangan 

yang holistic atau  menyeluruh; 

b. Melalui observasi maka peneliti akan memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga peneliti dapat menggunakan pendekatan induktif; 

c. Melalui observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak 

diungkapkan oleh orang yang diwawancarai selama wawancara; 

d. Melalui observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal diluar jangkauan 

persepsi responden; 

e. Melalui observasi lapangan, para peneliti tidak hanya mengumpulkan 

banyak data, tetapi juga mendapatkan kesan pribadi. 
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3. Format Catatan Lapangan 

Catatan harian digunakan untuk mencatat berbagai penemuan yang 

dilakukan guru dalam melakukan tindakannya. Misalnya, catatan mengenai 

jenis tindakan yang diberikan guru pada siklus, catatan reaksi peserta didik, 

dan catatan kekeliruan guru selama melakukan tindakan. 

4. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa pada materi 

yang telah disampaikan guru. Tes juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk 

memperbaiki yang masih dirasa kurang dalam proses pembelajaran. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu observasi lapangan. 

Teknik observasi lapangan lebhi banyak mengarahkan pengamatan lapangan dan 

informasi yang diperoleh dari narasumber sekitar lingkungan penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian yang penulis gunakan yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada guru sebagai fasilitator di kelas. Penulis 

mengajukan pertanyaan mengenai rencana dan kondisi pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi Quizizz sebagai aplikasi belajar selama Pembelajaran 

Jarak Jauh di SMP Negeri 2 Cimahi. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dengan 

cara melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

objek dalam kegiatan yang sedang berlangsung, baik disekolah maupun diluar 

sekolah. Nasution mengemukakan (Nasution, 2003, hlm. 106) bahwa observasi 

merupakan alat pengumpul data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran 

lebih jelas mengenai kehidupan sosial dan diusahakan mengamati keadaan yang 

wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, 

mengatur, atau memanipulasikannya. 
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Observasi ini dilakukan guna memahami suatu cara dari pandangan orang-

orang yang terlibat dengan tujuan agar memperoleh suatu informasi yang konkrit 

mengenai penggunaan aplikasi quizizz dalam meningkatkan hasil belajar IPS. 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi sebagai alat 

pengumpul data. Lembar observasi dibutuhkan guna mengumpulkan data 

mengenai kerja guru dan aktivitas siswa selama pengembangan tindakan kelas 

dalam proses pembelajaran IPS melalui aplikasi quizizz. Pada lembaran 

observasi aktivitas guru dilakukan dengan cara penskoran data, dan deskripsi dari 

skor tersebut yaitu : 

Skor 4 = Sangat Baik 

Skor 2 = Cukup 

Skor 3 = Baik 

Skor 1 = Kurang 

(Kunandar, 2007, hlm. 299)  

Lembar observasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran dengan lebih efektif, lembar observasi terdiri dari aktivitas guru, 

dengan hitungan persentasenya sebagai berikut : 

Persentase Aktivitas Guru = 
              

                 
 X 100% 

3. Studi Dokumentasi 

Dengan melalui studi dokumentasi, maka banyak data mengenai peserta 

didik yang sudah dicatat dalam beberapa dokumen, seperti daftar buku induk, 

buku raport, surat-surat keterangan dan sebagainya. Studi dokumentasi 

merupakan pencarian data mengenai variabel-variabel berupa catatan, transkrip, 

buku-buku, dan sebagainya. 

Data yang didapat dari studi dokumentasi dapat menjadi narasumber bagi 

peneliti selain observasi, karena studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi. 
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4. Tes 

Tes digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

pada materi yang telah disampaikan guru. Sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Arikunto (Arikunto, 2010, hlm. 193) bahwa : Tes merupakan serangkaian 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

integrasi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh kelompok atau individu. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tes dapat mengukur sejauh mana 

pemahaman yang telah siswa capai mengenai materi yang telah disampaikan 

guru. Tes juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki yang masih 

dirasa kurang dalam proses pembelajaran.  

H. Analisis Data 

Spradley (dalam Sugiyono, 2006, hlm. 89) mengemukakan bahwa analisis dalam 

penelitian jenis apapun, merupakan cara berfikir kritis. Hal itu berkaitan dengan 

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan 

antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari 

pola. Selanjutnya Sugiyono menjelaskan definisi analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, denagn cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut Arikunto (Arikunto, 2010, hlm. 131) dalam pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu : 

1. Data Deskriptif 

Data deskriptif merupakan data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

yang mendeskripsikan tentang reaksi dan ekspresi siswa tentang tingkat 

pemahaman atau sikap terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau 

sikap siswa terhadap metode/aplikasi belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa 
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dalam mengikuti pembelajaran, motivasi belajar, perhatian, dan sejenisnya dapat 

dianalis secara kualitatiatif. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat sebelum turun ke 

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam proses 

analisis data sebelum turun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai 

di lapangan. Selama proses analisis data saat di lapangan, peneliti menggunakan 

model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 91) yang terdiri dari 

tiga aktivitas yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing or 

verification.  

 

Gambar 3. 2 Komponen dalam Analisis Data 

Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 91) 

a. Reduksi Data 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009, hlm. 336) menyatakan 

bahwa “Mereduksi data berarti merangkum, mengambil data yang pokok 

dan penting, membuat kategori (huruf besar, huruf kecil, angka), dan 

membuang yang tidak dipakai”. Maka data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila 

diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Kemudian setelah data direduksi, peneliti melakukan display data  yaitu 

penyajian data secara singkat dan jelas. Melalui penyajian data tersebut, 
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maka hasil reduksi data akan diorganisir dan disusun dalam pola yang saling 

berhubungan agar hasil dari penelitian mudah dipahami. Tahap ini dilakukan 

guna lebih menyederhanakan data hasil reduksi dalam mencari keterkaitan 

atau pola-pola hubungan dari satu data dengan data lainnya. 

Maka penyajian data (data display) dapat memudahkan peneliti guna 

memahami apa yang sedang diteliti dan dapat merencanakan apa yang akan 

dilakukan peneliti berdasarkan hal tersebut. Dalam penyajian data, dapat 

dibuat bentuk yang beragam disesuaikan dengan hasil penelitian dan 

keinginan peneliti. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing 

Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009, hlm. 

343) penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat 

mengumpulkan data. 

2. Validitas Instrumen 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes, dan soal yang 

digunakan adalah pilihan ganda yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, 

sehingga dapat diketahui bahwa tiap soal tersebut valid dan reliabel. 

1. Member Check, yakni memeriksa kembali informasi atau data yang 

telah diperoleh selama observasi atau wawancara dari narasumber, 

apakah informasi atau data tersebut tetap sifatnya atau tidak berubah 

sehingga dapat dpiastikan keajegannya, dan data itu diperiksa 

kebenarannya  (dalam Nur'istneni, 2017, hlm. 50). 

2. Pengujian Validitas Tes 
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Validitas merupakan taraf sampai dimana suatu tes mampu mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Instrumen akan valid apabila instrumen tersebut 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Masidjo mengemukakan 

(Masidjo, 1995, hlm. 142) untuk mengetahui validitas butir digunakan 

dengan rumus korelasi Product Moment dari Person. 

 

Keterangan rumus : 

Rxy : Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

X : Variable X 

Y : Variable Y 

N : Jumlah siswa 

Untuk penafsiran harga koefisien korelasi dilakukan dengan 

membandingkan rxy kritik. Harga kritik untuk validitas butir instrumen pada 

penelitian ini adalah 0,329. Dengan artian apabila rxy lebih besar atau sama 

dengan 0,329 (rxy ≥ 0,329) maka nomor butir tersebut dikatakan valid. 

Sebaliknya jika rxy lebih kecil dari 0,329 (rxy ≤ 0,329) maka tidak valid. 

Perhitungan korelasi dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 26 

for windows7. 

Soal evaluasi yang digunakan adalah yang sudah memenuhi kriteria 

validitas. Berdasarkan hasil uji validitas pada siklus I dari 30 soal pilihan 

ganda hanya 20 soal yang memenuhi kriteria valid yaitu butir 1, butir 2, butir 

4, butir 6, butir 7, butir 9, butir 11, butir 12, butir 13, butir 15, butir 18, butir 

20, butir 21, butir 22, butir 23, butir 24, butir 25, butir 26, butir 29, butir 30. 

Tabel 3. 1 Tabel Kisi-kisi soal tes tertulis siklus I 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator No Soal 
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3.3. 

Memahami 

keunggulan 

dan 

keterbatasan 

ruang dalam 

penawaran dan 

permintaan, 

teknologi serta 

pengaruhnya 

terhadap 

interaksi 

antarruang bagi 

kegiatan 

ekonomi, 

sosial, budaya, 

di Indonesia 

dan negara-

negara 

ASEAN. 

Penguatan 

Ekonomi 

Maritim di 

Indonesia 

Mendeskripsikan 

pengertian dari 

ekonomi 

maritime dan 

ekonomi 

kelautan. 

1, 2, 4, 18, 

24 

Mendeskripsikan 

potensi ekonomi 

maritim di 

Indonesia 

9, 15, 20, 

30 

Mendeskripsikan 

kondisi ekonomi 

maritim 

Indonesia dan 

negara-negara 

ASEAN 

 

25, 26 

Menganalisis 

strategi dan 

kebijakan untuk 

mengembangkan 

ekonomi 

maritim 

Indonesia 

6, 7, 11, 12, 

13, 22, 23, 

29 

 

Sedangkan hasil uji validitas pada siklus II dari 30 soal pilihan ganda 

hanya 20 soal yang memenuhi kriteria valid yaitu butir 1, butir 4, butir 7, 

butir 8, butir 9, butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, butir 14, butir 15, butir 

19, butir 20, butir 21, butir 22, butir 24, butir 26, butir 27, butir 29, butir 30. 
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Tabel 3. 2 Kisi-kisi soal tes tertulis siklus II 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator No Soal 

3.3. 

Memahami 

keunggulan 

dan 

keterbatasan 

ruang dalam 

penawaran dan 

permintaan, 

teknologi serta 

pengaruhnya 

terhadap 

interaksi 

antarruang bagi 

kegiatan 

ekonomi, 

sosial, budaya, 

di Indonesia 

dan negara-

negara 

ASEAN. 

Penguatan 

Ekonomi 

Agrikultur di 

Indonesia 

Mendeskripsikan 

pengertian 

ekonomi 

algikultur. 

1, 4, 20 

Mengidentifikasi 

peran dan 

potensi 

algikultural di 

Indonesia. 

10, 13, 14, 

15, 22, 24, 

29, 30 

Mengidentifikasi 

hambatan dan 

startegi dalam 

pengembangan 

algikultural di 

Indonesia  

7, 8, 9, 11, 

12, 19, 21, 

26, 27 

 

3. Pengujian Reliabilitas Tes 

Azwar mengemukakan (Saifuddin, 2012, hlm. 7) bahwa reliabilitas 

merupakan terjemahan dari kata reliability. Dengan artian suatu pengukuran 

yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi 
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disebut sebagai pengukuran yang reliable. Sedangkan menurut Masidjo 

reliabilitas merupakan taraf sampai dimana suatu tes mampu menunjukkan 

konsistensi hasil pengukurannya yang diperhatikan dalam taraf ketepatan 

dan ketelitian (Masidjo, 1995, hlm. 209). 

Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas pada soal pilihan 

ganda dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan Kuder-

Richardson. Masidjo mengemukakan bahwa dengan metode tersebut akan 

diperoleh koefisien reliabilitas suatu tes yang tinggi apabila distribusi 

perolehan skor dari tes tersebut merupakan distribusi normal atau dapat 

dikatakan bahwa taraf kesukaran tes tersebut cenderung cukupan dan siswa 

peserta tes merupakan kelompok yang cukup heterogen. 

Adapun Kuder Richardson merumuskan persamaan (KR-21) dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut : 

1) Menentukan jumlah rerata skor dengan persamaan 

 

Keterangan : 

M  = rata-rata skor 

N  = banyaknya peserta tes 

(∑X) = jumlah skor total 

 

2) Menghitung taraf reliabilitas dengan rumus Koefisien Alpha  

 

Keterangan : 

rtt = koefisien reliabilitas 
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n = jumlah item 

S = deviasi standar 

p = indeks kesukaran 

q = 1 – p 

M = Mean 

Dengan menggunakan rumus alpha output SPSS siklus I didapat 

reliabilitas sebesar 0,730. Karena nilai Cronbach’alpha 0,730 > 0,60 maka 

semua item reliabel atau konsisten. Begitupun dengan output SPSS siklus II 

didapat reliabilitas sebesar 0,791. Karena nilai Cronbach’alpha 0,791 > 0,60 

maka semua item reliabel atau konsisten. 

5. Perhitungan Data 

Data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan acuan PAP II 

sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 Tingkat Penguasaan Kompetensi dalam PAP II 

Persentase Kriteria 

81% - 100% Sangat Tinggi 

66% - 80% Tinggi 

56% - 65% Cukup 

46% - 55% Rendah 

Dibawah 46% Sangat Rendah 

 

Peningkatan hasil belajar dinyatakan dalam nilai rata-rata yang telah 

diperoleh siswa melalui langkah-langkah berikut: 

1) Menghitung skor yang diperoleh masing-masing siswa 

Nilai siswa = total skor yang diperoleh siswa x 100 

                                  Total skor maksimal 

2) Menentukan skor rata-rata kelas 

Rata-rata kelas = N1+N2+N3+………+N36 
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3) Membandingkan skor rata-rata kelas dengan target untuk 

menentukan kesimpulan terjadi peningkatan atau tidak. 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai tabel berikut : 

Tabel 3. 4 Kondisi Awal Hasil Belajar Siswa dan Kondisi Hasil Belajar Siswa pada 

Akhir Siklus I dan Siklus II yang Diharapkan 

No. Peubah Indikator Kondisi 

Awal 

Kondisi Akhir Siklus 

I II 

1. Hasil Belajar Nilai rata-

rata siswa 

41,52% 60 70 

2. Ketuntasan Persentase 

ketuntasan 

44,4% 60% 80% 

 

 

                                   Jumlah siswa 


