
 
BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Veteran 1 Sukoharjo yang beralamat 

di Jalan Dr. Muwardi No. 84 Sukoharjo. SMA Veteran 1 Sukoharjo 

merupakan SMA swasta yang terakreditasi dengan nilai “A”. Tempat ini 

dipilih untuk penelitian karena pembelajaran di SMA Veteran 1 Sukoharjo 

masih menggunakan model serta metode pembelajaran yang konvensional 

dan monoton meskipun telah dilakukan metode diskusi tetapi belum 

mampu mengaktifkan seluruh siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran sejarah. Peneliti ingin menerapkan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share sebagai salah satu metode pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran 

sejarah.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester dua selama tiga bulan yaitu 

pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 tahun ajaran 2012/2013. 

Adapun pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut: 

 Proposal   : Februari – Maret 2013  

 Perizinan   : April 2013 

 Pengumpulan data  : April – Mei 2013 
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 Analisis data   : Mei 2013 

 Penyusunan laporan  : Mei 2013 

 Ujian    : Juni 2013 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Veteran 1 Sukoharjo. Subjek penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI IPS yang berjumlah 30 siswa. 

Pemilihan subjek penelitian tersebut didasarkan pada hasil observasi dan 

informasi guru sejarah, bahwa kelas XI IPS memiliki minat paling rendah 

dalam pembelajaran sejarah dibanding kelas lainnya (Haryono S. Pd, guru 

sejarah, wawancara 5 Februari 2013) 

C. Bentuk Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas merupakan bentuk kegiatan refleksi diri yang 

dilakukan oleh pelaku pendidikan untuk memperbaiki praktik pembelajaran 

(Kunandar, 2011: 46). Penelitian tindakan kelas adalah pencermatan terhadap 

kegiatan belajar mengajar, berupa 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 (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 3).   

Penelitian tindakan kelas pada intinya bertujuan untuk memperbaiki 

berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di 

kelas yang langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang 

belajar. Peneliti di sini mengambil konsep pokok penelitian tindakan menurut 
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Suharsimi Arikunto (2006: 16) terdiri dari empat tahapan yang lazim dilalui 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

D. Rancangan Tindakan 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan. 

1. Perencanaan Tindakan 

a. Peneliti melakukan observasi ke sekolah. Observasi berguna untuk 

mendapatkan gambaran awal kondisi sekolah yang akan dijadikan 

tempat penelitian yaitu SMA Veteran 1 Sukoharjo. Observasi meliputi 

kondisi fisik sekolah berupa sarana prasarana pendukung 

pembelajaran serta kegiatan pembelajaran sejarah  di kelas XI IPS. 

b. Melakukan wawancara terhadap guru sejarah serta siswa guna 

mengetahui situasi kondisi pada saat proses pembelajaran   

berlangsung. Hal tersebut juga berguna untuk mengetahui bagaimana 

karakter siswa yang akan dijadikan salah satu komponen  dalam 

penelitian.  

c. Pembuatan surat izin penelitian, dengan tahapan: Peneliti mengurus 

surat perizinan dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Yogyakarta. Perizinan dilanjutkan ke Kesatuan Badan Perlindungan 

Masyarakat (Kesbanglinmas) Provinsi Jawa Tengah di Semarang, 

kemudian dilanjutkan ke BAPPEDA kabupaten Sukoharjo dan 
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diterbitkan surat izin penelitian ke Dinas Pendidikan kabupaten 

Sukoharjo, Kesbanglinmas Sukoharjo dan SMA Veteran 1 Sukoharjo.  

d. Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah. 

e. Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap 

tatap muka dan modul yang disusun peneliti. 

f. Menyiapakan tahapan pembelajaran untuk pelaksanaan tindakan 

dengan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share. 

g. Menyiapkan soal untuk tugas kelompok 

h. Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap 

tatap muka. 

i. Menyiapakan tahapan pembelajaran untuk pelaksanaan tindakan 

dengan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share. 

j. Membuat catatan kejadian selama pembelajaran guna 

mendokumentasikan kejadian yang ada. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP sesuai meteri pelaksanaan pembelajaran  yang akan 

dilaksanakan dalam peneltian. 

2) Mempersiapkan kelengkapan untuk pembelajaran. 

3) Membuat lembar pengamatan. 

4) Merancang skenario pembalajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share. 
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5) Menggali informasi mengenai minat siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Think Pair Share.  

b. Tindakan 

1) Guru mengacu pada skenario dan RPP yang telah disusun. 

2) Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share. 

3) Pelaksanaan tindakan melibatkan guru sebagai kolaboran, siswa, 

dan peneliti. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Observer mengamati proses pembelajaran dengan lembar pengamatan 

yang telah disusun. Guru melakukan evaluasi menggunakan tabel untuk 

mencatat intensitas keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

d. Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi terhadap hasil siklus I dan 

mengamati permasalahan yang muncul dalam pembelajaran, kemudian 

mendiskusikan hasil tindakan yang telah dilakukan dapat  

meningkatkan minat belajar sejarah atau belum. Kekurangan pada 

siklus I dapat  dijadikan pedoman untuk memperbaiki pada siklus 

berikutnya. Jika siklus I mencapai indikator keberhasilan, maka siklus 

II dilakukan untuk penguatan hasil yang dicapai pada siklus I. 
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Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Menyusun skenario pembelajaran berdasarkan pada refleksi siklus I. 

2) Menyusun RPP dengan memperhatikan pada kelemahan yang ada 

pada siklus I. 

3) Membuat lembar pengamatan. 

4) Peneliti menggali informasi tentang minat siswa berdasarkan 

intensitas serta keaktifan siswa dalam setiap proses pembelajaran. 

b. Tindakan 

1) Pembelajaran mengacu pada RPP serta skenario yang disusun. 

2) Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

dengan media power point. 

3) Pengawasan di kelas diserahkan pada rekan sejawat sebagai 

observer.  

4) Guru mencatat siswa yang aktif selama pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Dalam pengamatan siklus II, observer melakukan pengamatan 

pada siswa selama proses pembelajaran melalui lembar pengamatan 

yang telah disusun peneliti. 

d. Refleksi 

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh 

selama tindakan guna mendapat kesimpulan, apakah hipotesis tindakan 

telah tercapai atau belum tercapai. Jika belum tercapai, siklus akan 
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dilanjutkan kembali dengan perbaikan sampai keberhasilan indikator 

dapat dicapai yang ditunjukan dengan tercapainya tujuan penelitian 

bahwa minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Veteran 1 

Sukoharjo mengalami peningkatan. Apabila telah tercapai sesuai 

indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥70, siklus dapat 

dilanjutkan sebagai penguatan minat pada siklus III.  

Siklus III 

a. Perencanaan 

1) Menyusun skenario pembelajaran berdasarkan pada refleksi siklus II. 

2) Menyusun RPP dengan memperhatikan pada kelemahan yang ada 

pada siklus II. 

3) Membuat lembar pengamatan. 

4) Peneliti menggali informasi tentang minat siswa berdasarkan 

intensitas serta keaktifan siswa dalam setiap proses pembelajaran. 

b. Tindakan 

1) Pembelajaran mengacu pada RPP serta skenario yang disusun. 

2) Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

dengan media power point dan puzzle. 

3) Pengawasan di kelas diserahkan pada rekan sejawat sebagai 

observer.  

4) Guru mencatat siswa yang aktif selama pembelajaran. 
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c. Pengamatan 

Dalam pengamatan siklus III, observer melakukan pengamatan 

pada siswa selama proses pembelajaran melalui lembar pengamatan 

yang telah disusun peneliti. 

d. Refleksi 

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh 

selama tindakan guna mendapat kesimpulan, apakah hipotesis tindakan 

telah tercapai atau belum tercapai. Jika belum tercapai, siklus akan 

dilanjutkan kembali dengan perbaikan sampai keberhasilan indikator 

dapat dicapai yang ditunjukan dengan tercapainya tujuan penelitian 

bahwa minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Veteran 1 

Sukoharjo mengalami peningkatan. Apabila telah tercapai sesuai 

keberhasilan indikator yang direncanakan yaitu mencapai indikator  ≥70 

dan mengalami kenaikan prosentase minat siswa yang signifikan, maka 

siklus III dijadikan sebagai pemantapan sekaligus penelitian dihentikan. 

Dari uraian di atas dapat digambarkan bagan langkah-langkah 

PTK sebagai berikut: 
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Gambar 2. Proses Penelitian Tindakan Kelas (Suharsimi Arikunto, 2006: 16) 

E. Sumber Data 

Jenis Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi: 

1. Hasil Observasi selama proses penelitian. 

2. Hasil angket yang telah disiapkan. 

3. Data-data yang diperoleh dari siswa kelas XI IPS SMA Veteran 1 

Sukoharjo mengenai minat belajar sejarah. 

4. Wawancara dengan Guru mata pelajaran sejarah kelas XI IPS SMA 

Veteran 1 Sukoharjo. 

5. Wawancara dengan perwakilan siswa kelas XI IPS SMA Veteran 1 

Sukoharjo. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, angket, 

wawancara, serta dokumentasi yang digunakan sebagai berikut ini: 

 

Perencanaan 

Pengamatan 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

??? 

Pelaksanaan Refleksi 
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1. Observasi 

 Suharsimi Arikunto (2002:131) menyatakan observasi adalah 

suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, yaitu dengan pengamatan 

langsung terhadap proses penyaluran materi pembelajaran. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui kondisi serta situasi ruang kelas yang akan 

diteliti. Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran 

dengan TPS serta minat siswa selama proses pembelajaran sejarah. 

Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang berhubungan 

dengan konsisi/interaksi belajar mengajar, tingkah laku,  dan interaksi 

kelompok (Wijaya Kusuma, 2010: 66). 

2. Angket 

Angket adalah instrumen untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan menggunakan pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang 

berkaitan dengan angket tersebut. Variasi jenis instrumen penelitian adalah 

angket, ceklis, atau daftar centang, pedoman wawancara, pedoman 

pengamatan (Suharsimi Arikunto, 2010: 203). Dalam penelitian ini angket 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

minat belajar sejarah yang diperoleh dari siswa kelas XI IPS SMA Veteran 

1 Sukoharjo. 
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3. Wawancara 

Suharsimi Arikunto (2010:126) menyatakan “interview” adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari tes wawancara. Wawancara atau tanya jawab ini digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dari perwakilan siswa kelas XI IPS 

SMA Veteran 1 Sukoharjo dan guru mata pelajaran sejarah mengenai 

kelebihan dan kendala pembelajaran sejarah melalui model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun tak tertulis (Sukmadinata, 2007: 221). Peneliti 

menggunakan dokumen terutama yang berhubungan dengan perangkat 

pembelajaran  untuk menganalisis serta memecahkan permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian tindakan kelas ini. 

G. Instrumen Penelitian 

1. Kendali Observasi 

Observasi merupakan peninjauan serta pengamatan langsung guna 

membuat keputusan kegiatan yang akan ditempuh berikutnya. Lembar 

obserasi digunakan mencatat perkembangan siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Adapun kisi-kisi observasi penerapan 

model pembelajaran kooperatif Think Pair Share untuk meningkatkan 

minat belajar sejarah adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kisi-kisi instrumen observasi  pelaksanaan  metode Think Pair 
Share. 

Aspek Indikator No 
A. Perangkat 

Pembelajaran 

1. RPP 

2. Media pembelajaran 

3. Modul 

1 

2 

3 

B. Sarana prasarana 

sekolah dan fasilitas 

KBM 

1. Ruang kelas 

2. Perpustakaan 

3. Buku sejarah 

4 

5 

6 

C.  Kondisi siswa dikelas 1. Kesiapan siswa dalam belajar di kelas 

2. Keaktifan siswa dalam belajar  dikelas 

3. Respon siswa terhadap pembelajaran di 

kelas 

7 

8 

9 

D. Cara mengajar Guru 1. Penyajian materi 

2. Metode pembelajaran 

3. Teknik bertanya 

4. Penggunaan media 

5. Penggunaan waktu 

10 

11 

12 

13 

14 

E. Proses pembelajaran 

dengan menerapakan 

metode Think Pair 

Share 

1. Membuka pelajaran 

2. Apersepsi 

3. Penyampaian materi 

4. Memberikan motivasi belajar pada siswa 

5. Melakukan langkah-langkah pembela 

jaran dengan metode Think Pair Share. 

15 

16 

17 

18 
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a. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai pada pertemuan 

tersebut. 

b. Memberikan penjelasan materi secara 

garis besar. 

c. Guru membuat pertanyaan secara 

mandiri dan siswa berfikir serta 

menjawab pertanyaan dari guru. 

d. Setelah berpikir mandiri, guru meminta 

pada siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan mengenai apa yang 

telah dipikirkan.  

e. Guru meminta pasangan-pasangan 

tersebut untuk berbagi/bekerjasama 

dengan teman sekelas secara 

keseluruhan mengenai apa yang telah 

mereka bicarakan. 

f. Membuat kesimpulan secara bersama-

sama saling melengkapi 

g. Evaluasi penerapan metode 

pembelajaran Think Pair Share. 

h. Menutup pelajaran 

 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

25 

 

26 
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F. Kelebihan Penerapan 

Metode Think Pair 

Share. 

1. Kompetensi antar kelompok dapat 

meningkatkan  minat siswa dalam 

pembelajaran sejarah. 

27, 

28, 

29 

G. Kendala Penerapan 

Metode Think Pair 

Share. 

1. Membutuhkan perhatian khusus untuk 

mengkondisikan siswa. 

30, 

31, 

32 

 
Selain observasi kondisi sekolah, kelas, dan pelaksanaan  

pembelajaran, peneliti juga melakukan observasi minat terhadap siswa 

kelas XI IPS. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh minat siswa 

terhadap mata pelajaran sejarah. Adapaun kisi-kisi observasi minat siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Kisi-kisi observasi minat siswa 

No Indikator Butir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

Memperhatikan dan mempelajari secara terus menerus. 

Selalu berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. 

Mengerjakan tugas dengan baik. 

Berani tampil sebagai demonstrator. 

Memperoleh suatu kebanggaan terhadap sesuatu yang 

diminati. 

1, 2, 3, 4 

5, 6, 7, 8 

9, 10, 11 

12, 13, 14 

15, 16, 17 

18, 19, 20 

 
2.  Lembar Angket 

Angket adalah instrumen untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan menggunakan pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang 
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berkaitan dengan angket tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan angket sebagai instrumen. Angket digunakan untuk 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran sejarah sebelum maupun 

sesudah mengikuti proses  pembelajaran dengan metode Think Pair Share. 

Adapun kisi-kisi angket minat siswa adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. Kisi- kisi angket minat siswa 

No Indikator Butir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

Memperhatikan dan mempelajari secara terus menerus. 

Selalu berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. 

Mengerjakan tugas dengan baik. 

Berani tampil sebagai demonstrator. 

Memperoleh suatu kebanggaan terhadap sesuatu yang 

diminati. 

1, 2, 3, 4 

5, 6, 7, 8 

9, 10, 11 

12, 13, 14 

15, 16, 17 

18, 19, 20 

 
3. Kendali Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari tes wawancara Dalam 

penelitian ini, wawancara ditujukan kepada guru mata pelajaran dan siswa 

yang dipilih untuk mengetahui berbagai keterangan yang berkaitan dengan 

meningkatkan minat belajar sejarah dengan metode Think Pair Share.  

Adapun pedoman wawancara yang digunakan sebagai acuan dalam 

melaksanakan wawancara. Pedoman ini bertujuan untuk menggali data 

melalui wawancara tentang pembelajaran Sejarah di SMA Veteran 1 
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Sukoharjo, cara menyusun RPP, pelaksanaan pembelajaran, penunjang dan 

kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran sejarah. Data ini dapat 

digali selain dari guru sejarah juga dari responden yang setiap harinya 

berinterkasi dengan guru sejarah. Responden tersebut antara lain: 

a. Kepala Sekolah 

b. Guru Sejarah 

c. Siswa 

Berikut akan disajikan pokok-pokok persoalan yang perlu 

didapatkan datanya dan pokok-pokok persoalan dapat dikembangkan 

(dalam arti tidak bersifat baku) sehingga wawancara dapat berjalan dengan 

lancar, akrab dan penuh keterbukaan. Untuk lebih memudahkan, maka 

pokok-pokok persoalan akan dikelompokkan sesuai dengan informan yang 

diwawancarai, sebagai berikut: 

Tabel 4. Kisi- kisi wawancara pembelajaran sejarah dengan kepala sekolah 
 

Sumber Data Indikator No. 
Item 

Kepala Sekolah 1. Proses pembelajaran di sekolah secara 

umum. 

2. Proses pembelajaran sejarah di sekolah. 

3. Kondisi sekolah terhadap proses 

pembelajaran. 

4. Sarana pendukung pembelajaran di 

sekolah. 

5. Kebijakan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 



43 
 

Adapun kisi-kisi wawancara minat siswa sebelum penerapan metode 

TPS adalah sebagai berikut:               

Tabel 5. Kisi- kisi wawancara minat siswa sebelum penerapan metode TPS 

Sumber Data Indikator No. 
Item 

Guru 1. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu 

yang diminati. 

2. Memperhatikan dan mempelajari secara 

terus menerus. 

3. Selalu berpartisipasi dan aktif dalam 

pembelajaran. 

4. Mengerjakan tugas dengan baik. 

5. Berani tampil sebagai demonstrator. 

6. Memperoleh suatu kebanggaan terhadap 

sesuatu yang diminati. 

   1, 2 

 

  3, 4 

 

  5, 6 

 

7, 8 

9 

10 

Siswa 1. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu 

yang diminati. 

2. Memperhatikan dan mempelajari secara 

terus menerus. 

3. Selalu berpartisipasi dan aktif dalam 

pembelajaran. 

4. Mengerjakan tugas dengan baik. 

5. Berani tampil sebagai demonstrator. 

6. Memperoleh suatu kebanggaan terhadap 

sesuatu yang diminati. 

   1, 2 

  3, 4 

 

  5, 6 

 

7, 8 

9 

10 
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Adapun kisi-kisi wawancara minat siswa dalam pembelajaran 

sejarah dengan metode Think Pair Share adalah sebagai berikut:               

Tabel 6. Kisi- kisi wawancara minat siswa dalam pembelajaran sejarah 

dengan metode Think Pair Share. 

 

Sumber Data Indikator No. 
Item 

Guru 1. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu 

yang diminati. 

2. Memperhatikan dan mempelajari secara 

terus menerus. 

3. Selalu berpartisipasi dan aktif dalam 

pembelajaran. 

4. Mengerjakan tugas dengan baik. 

5. Berani tampil sebagai demonstrator. 

6. Memperoleh suatu kebanggaan terhadap 

sesuatu yang diminati. 

   1, 2 

 

  3, 4 

 

  5, 6 

 

7, 8 

9 

10 

Siswa 1. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu 

yang diminati. 

2. Memperhatikan dan mempelajari secara 

terus menerus. 

3. Selalu berpartisipasi dan aktif dalam 

pembelajaran. 

4. Mengerjakan tugas dengan baik. 

 1, 2 

 

 3, 4 

 

 5, 6 

 

7, 8 
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5. Berani tampil sebagai demonstrator. 

6. Memperoleh suatu kebanggaan terhadap 

sesuatu yang diminati. 

9 

10 

 

4. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen berfungsi sebagai tanda bukti yang 

memperkuat data-data yang sudah diperoleh selama penelitian. Dokumen 

dapat berupa foto, arsip, RPP, silabus dan nilai siswa. 

Validitas instrumen penelitian tersebut di atas menggunakan validitas 

konstruk yaitu pengujian yang dilakukan dengan melihat kesesuaian antara 

konstruksi butir yang ditulis dengan kisi-kisinya. Pengujian validitas konstruk 

dapat dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian butir instrumen dengan 

kisi-kisi dalam hal konstruksinya. Variabel, indikator, dan butir-butir 

instrumen direncanakan dalam kisi-kisi (Purwanto, 2010: 134). Peneliti dalam 

menguji validitas konstruk meminta pertimbangan ahli, dalam hal ini peneliti 

mendiskusikan butir item instrumen dan kisi-kisinya dengan guru sejarah 

SMA Veteran 1 Sukoharjo (Bapak Haryono, S. Pd). 

H. Validitas Data 

Trianggulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan 

sebagai pembanding data itu (Moleong, 2006: 151). Dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi sebagai sarana memvalidkan data. Trianggulasi 

meliputi trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi sumber 

yakni usaha untuk mengumpulkan berbagai sumber yang dijadikan sarana 
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pendukung penelitian. Sumber yang dibutuhkan di sini guru mata pelajaran 

dan siswa. Trianggulasi metode, yaitu mengumpulkan data sejenis dengan 

pengumpulan data yang berbeda. Trianggulasi metode dilakukan 

menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Trianggulasi dengan 

menggunakan metode diperoleh dari guru, siswa, dan pengamatan guru. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengolah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

(Moleong, 2006: 88). Analisis data yang dipergunakan meliputi analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Kualitatif 

Dalam analisis kualitatif penelitian ini peneliti  mengadopsi teknik 

Miles dan Hubberman (1992: 16).  

a. Reduksi data  

Reduksi data ialah proses penyederhanaan melalui tahap seleksi, 

pemfokusan,  pengabstrakan data mentah menjadi informasi bermakna. 

b. Penyajian data  

Penampilan data dapat berupa grafik, naratif maupun bagan. 

Penggunaan penyajian data merupakan bagian analisis yang saling 

berkaitan sehingga mendukung setiap penelitian. 
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c. Penarikan kesimpulan 

Proses ini merupakan tahap akhir dalam analisis yang mengacu pada 

data yang sudah direduksi yang tetap mengacu pada rumusan masalah. 

Setiap data yang sudah diperoleh dihubungkan dan dibandingkan 

sehingga dalam penarikan kesimpulan mendapatkan kemudahan 

karena didukung oleh sumber data lain sehingga kesimpulan 

merupakan jawaban permasalahan yang ada. 

Langkah-langkah teknik analisis interaktif tersebut dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:  

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Komponen dalam analisis data Menurut Miles dan Hubberman 

dalam Sugiyono (2010: 338).  
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2. Analisis Kuantitatif 

Minat belajar dengan penghitungan rata-rata serta mengacu terhadap 

kategori pencapaian minat belajar. 

a. Pengukuran minat 

NP=  __R__  x 100% 
    SM    

Keterangan :  

NP              : Nilai prosentase yang dicari atau yang diharapkan 

R                : Skor mentah yang diperoleh 

SM             : Skor maksimum ideal minat yang bersangkutan 

100             : Bilangan tetap 
 

Mean (rata-rata minat siswa) 

X= ∑ Xi 
     N 

Keterangan : 

X                : Rata-rata/mean 

∑ Xi           : Jumlah minat semua siswa 

N                : Jumlah siswa 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2002:75) 

b. Kategori pencapaian 

No Kriteria Penilaian Kode 

1 81-100% Baik Sekali BS 

2 61-80% Baik B 

3 41-60% Cukup C 

4 21-40% Kurang K 

                  Sumber : (Suharsimi Arikunto, 1998: 210) 
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J. Indikator Keberhasilan 

Indikator  keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya minat 

belajar sejarah pada siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share. Penelitian dikatakan berhasil jika skor rata-rata minat siswa 

mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan. Ukuran skor rata-rata 

minat siswa >70% diambil dari kategori pencapaian (Suharsimi Arikunto, 

1998: 210) . 

 

 


