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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji, merefleksi secara kritis segala 

realitas, kendala, problematika dan implikasi dari kegiatan belajar dengan 

pendekatan tindakan kelas (siklus belajar), yang diterapkan dalam pembelajaran IPA 

di kelas V SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga, yang dilakukan secara berkolaborasi 

dengan guru kelas yang mengajar mata pelajaran IPA. Atas dasar demikian, maka 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (action research classroom). 

 

3.2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas, daur refleksi merupakan syarat utama yang 

harus dilkukan oleh peneliti, agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Prinsip daur dalam penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

antara lain: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi (Hopkins, 

1993:56). 

     

             Plan 
 
   Reflective 
 
 
 
   Action/Observation 
 
   Reflective  Revised Plan 
 
   Action/Observation   
 

Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian Tindakan Hopkins (1993) 
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1) Perencanaan (Plan) 

Dari kegiatan identifikasi masalah yang dilaksanakan pada studi pendahuluan, 

peneliti dan guru merencanakan langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing, sesuai dengan pokok bahasan yang ada pada kurikulum. 

Perencanaan juga disusun dan dipilih atas dasar pertimbangan kemungkinan untuk 

dilaksanakan secara efektif dalam berbagai situasi lapangan. Pada tahap perencanaan 

ini, disepakati fokus yang akan diobservasi, kriteria penilaian, materi atau topik 

bahasan yang disampaikan beserta buku sumber, tempat dan waktu pelaksanaan 

kegiatan.  

2) Pelaksanaan Tindakan (Action) 

Tindakan yaitu pelaksanaan pembelajaran nyata berdasarkan rencana tindakan 

yang telah disusun sebelumnya. Tindakan ini ditujukan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran, baik keadaan proses maupun hasil 

belajar siswa sesuai dengan model yang dikembangkan. 

3) Observasi (Observation) 

Pada saat pelaksanaan tindakan kelas, dengan menggunakan model 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang telah disepakati, peneliti 

mulai mengamati dan mendokumentasikan proses, keadaan, kendala dan faktor-

faktor lain yang berkembang selama pelaksanaan tindakan. Hasil observasi ini akan 

dijadikan sebagai dasar melakukan refleksi dan revisi terhadap rencana dan tindakan 

yang dilakukan, dan dijadikan sebagai dasar dalam merancang dan merumuskan 

tindakan selanjutnya. 

4) Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini, peneliti dan guru secara kolaboratif mengkaji serta 

merenungkan kembali tentang rencana dan pelaksanaan tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan hasil analisis terhadap data, proses dan hasil pelaksanaan 

tindakan yang telah dilakukan. Refleksi tindakan dilakukan dengan tujuan 

menentukan dan merekonstruksikan makna situasi belajar, serta untuk mendapatkan 
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dasar bagi perbaikan (revisi) rencana tindakan berikutnya. Refleksi yang dilakukan 

yaitu refleksi awal, refleksi proses dan refleksi hasil. 

5) Revisi (Revised Plan) 

Berdasarkan hasil pengkajian dan refleksi terhadap pelaksanaan langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan rencana tindakan yang telah ditetapkan, peneliti 

dan guru secara kolaboratif dan partisipatif, melakukan revisi terhadap rencana 

tindakan yang disusun, dan ditetapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan tindakan yang telah dilakukan dan sebagai dasar 

penyusunan rancangan tindakan selanjutnya. 

Meskipun pada bagan di atas melibatkan lima langkah yang perlu dilaksanakan 

dalam penelitian tindakan kelas, dalam penelitian ini hanya dilaksanakan dengan 

empat langkah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Sedangkan tahap revisi dimasukkan atau digabungkan dengan tahap refleksi 

yang nantinya akan menjadikan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan tindakan 

pada siklus berikutnya. Dalam penelitian ini, masing-masing empat tahapan daur 

tersebut dilaksanakan dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus memuat dua 

pertemuan. Adapun rinciannya disajikan berikut ini: 

Siklus I Pertemuan I 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini, penulis menyusun langkah-langkah kegiatan antara lain: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Membuat soal  

c. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) 

d. Membuat lembar observasi guru dan siswa 

2. Pelaksanaan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran yang telah disusun, termasuk melakukan 

tindakan-tindakan yang dianggap perlu, walaupun dalam rencana, tindakan-

tindakan tersebut belum ditentukan atau dirumuskan sebelumnya. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran outdoor activities. 
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3. Pengamatan 

a. Menghimpun temuan dan masukan yang diperoleh selama proses kegaitan baik 

temuan dari penulis sendiri seperti temuan melalui lembar observasi, temuan 

lapangan maupun temuan dari guru selaku observer. 

b. Merencanakan kembali tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam 

mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. 

4. Refleksi 

a. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap semua informasi dan data yang 

diperoleh dari temuan. 

b. Membuat rencana baru untuk melakukan tindakan berikutnya. 

 

Siklus I Pertemuan II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada pertemuan pertama, maka pada pertemuan 

kedua rencana yang dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang lebih 

terarah, dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. 

a. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang lebih akurat melalui 

hasil yang dicapai pada siklus I 

b. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah, untuk peningkatan 

pemahaman siswa baik tentang model pembalajaran, maupun tentang materi 

yang disampaikan. 

2. Pelaksanaan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. 

b. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran outdoor 

activities. 

c. Memantau perkembangan siswa baik pada saat KBM berlangsung maupun 

setelah KBM. 
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d. Melibatkan observer sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi hasil yang 

dicapai siswa. 

3. Pengamatan 

a. Memantau kinerja guru, khususnya dalam menerapkan model pembelajaran 

outdoor acitivites selama KBM berlangsung. 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa khususnya hasil pembelajarannya, 

pada siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar (kurang dari kriteria 

KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa mengenai materi sifat-sifat cahaya 

melalui Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4. Refleksi 

a. Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada saat 

KBM berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai observer maupun 

dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

siklus berikutnya. 

 

Siklus II Pertemuan I 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran siklus I pertemuan II, maka 

perencanaan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah pada tingkatan pemahaman 

siswa, tentang materi yang disampaikan. 

b. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang akurat, melalui hasil 

yang dicapai pada siklus I. 

2. Pelaksanaan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran yang disusun pada tahap perencanaan. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran outdoor acitivities. 
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c. Memantau perkembangan belajar siswa, baik pada saat KBM berlangsung 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan observer sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi hasil yang 

dicapai siswa. 

e. Memperbaiki dan terus menyempurnakan beberapa kekurangan mengenai 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

3. Pengamatan 

a. Memantau kinerja guru, khususnya dalam menerapkan model pembelajaran 

outdoor acitivities selama KBM berlangsung. 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja hasil pembelajaran, khususnya siswa yang 

masih mendapatkan nilai dibawah standar setelah diberikan evaluasi belajar 

pada siklus I (kurang dari kriteria KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa mengenai materi Perubahan 

Kenampakan Bumi melalui Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4. Refleksi 

a. Mengumpulan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada saat 

KBM berlangsung, baik dari guru sebagai observer maupun dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

siklus berikutnya. 

 

Siklus II Pertemuan II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan analisa pada pembelajaran siklus II pertemuan I, maka 

perencanaan pada siklus II pertemuan II adalah sebagai berikut: 

a. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah pada peningkatan 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. 

b. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang akurat, melalui hasil 

hyang dicapai pada siklus II pertemuan I. 
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2. Pelaksanaan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

pembelajaran. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran outdoor acitivities. 

c. Memantau perkembangan belajar siswa, baik pada saat KBM berlangsung, 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan observer sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi hasil yang 

dicapai siswa. 

e. Memperbaiki dan menyempurnakan beberapa kekurangan pembelajaran yang 

sedang berlangsung. 

3. Pengamatan 

a. Memantau kinerja guru khususnya dalam menerapkan model pembelajaran 

outdoor acitivities selama KBM berlangsung. 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa, khususnya siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah standar KKM. 

c. Mengevaluasi pemahaman siswa mengenai materi Perubahan Kenampakan 

Bumi dan Benda Langit melalui tes. 

4. Refleksi 

a. Mengumpulkan dan  menganalisis data yang menjadi temuan pada saat KBM 

berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai obsever maupun dari 

siswa. 

b. Membuat laporan tertulis mengenai keseluruhan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dimulai pada siklus I hingga siklus II. 

 

3.3. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga. Sedangakan 

subyek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga. 
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3.4. Instrumen Penelitian 

3.4.1. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini adalah diacu dari langkah-langkah 

(sintaks) pembelajaran dengan model pembelajaran outdoor activities. Lembar 

observasi ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk kisi-kisi lembar observasi yang 

disusun nanti setelah melakukan konsultasi dengan guru kelas sebagai kolaborator 

penelitian tindakan ini. Adapun kisi-kisi lembar observasi berikut ini: 

Tabel 3. 1 
Lembar Observasi Guru dalam Pembelajaran Outdoor Activity 

 
Tahapan Kegiatan Aspek yang diamati Indikator 

Kegiatan pendahuluan Membuka pelajaran Salam pembuka dan doa 
1. Guru mempersiapkan siswa secara 

fisik dan psikis 
2. Guru melakukan apersepsi 
3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai 
siswa 

4. Guru menyampaikan materi yang 
akan dibahas 

Kegiatan inti Penyampaian materi 
dan strategi 

pembelajaran 

1. Guru menjelaskan keadaan objek 
secara global 

2. Guru menetapkan teknik 
mempelajari objek 

 Penggunaan model 
pembelajaran dan 

pemanfaatan sumber 
belajar 

1. Guru membahas pembagian 
kelompok-kelompok siswa 

2. Guru mengajak siswa menuju 
lokasi pengamatan 

3. Siswa observasi 
4. Kerjasama kelompok 
5. Guru dan siswa melakukan tanya 

jawab 
6. Guru mengajak siswa masuk 

kembali ke dalam kelas 
 Penilaian hasil belajar 1. Siswa mendiskusikan hasil 

pengamatan di kelas yang dipandu 
oleh guru 

2. Guru dan siswa melakukan 
pembahasan hasil diskusi dari tiap-
tiap kelompok 

Kegiatan akhir Mengakhiri pelajaran 1. Menutup pelajaran  
2. Memberikan tes 
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Tabel 3. 2 
Lembar Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Outdoor Activities 

 
No Aspek Indikator 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 

1. Membawa alat pelajaran lengkap 
2. Membawa buku sumber 
3. Bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 
4. Sudah mempelajari materi pelajaran 

di rumah 
2 Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan lembar kerja 
1. Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja 
2. Mengerjakan lembar kerja sesuai 

dengan  petunjuk yang ada 
3. Dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan dalam lembar kerja  
3 Aktif mengajukan pertanyaan 

dalam pembelajaran 
1. Bertanya bila mengalami kesulitan 

memecahkan masalah. 
2. Memiliki inisiatif untuk bertanya 

tanpa ditunjuk guru 
3. Pertanyaan yang diajukan sesuai 

dengan materi pembelajaran. 
4. Bertanya lebih dari 1 kali. 

4 Bekerja sama dalam kelompok 1. Bertukar pikiran dalam 
memecahkan masalah. 

2. Antusias untuk bekerjasama dengan 
teman. 

3. Menghargai pendapat teman. 
4. Merespon pendapat teman dengan 

positif. 
5 Keberanian 1. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok ke depan kelas 
2. Menanggapi hasil kerja kelompok 

lain 
 
3.4.2. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini dalam maksud untuk 

mengumpulkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga. 
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Tes akan dilakukan setiap akhir siklus pembelajaran ini dilakukan. Adapun soal tes 

disajikan dalam kisi-kisi berikut ini: 

Tabel 3. 3 
Kisi-Kisi Soal Materi Sifat-Sifat Cahaya 

 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator No Item Jmlh 

soal 
Menerapkan 
sifat-sifat cahaya 
melalui kegiatan 
membuat suatu 
karya/model 

6.1 
Mendeskripsi
kan sifat-sifat 
cahaya 

 Mendemonstrasikan 
sifat cahaya yang 
mengenai berbagai 
benda (bening, 
berwarna, dan gelap) 

 Mendeskripsikan 
sifat-sifat cahaya 
yang mengenai 
cermin datar, cerming 
lengkung (cembung 
atau cekung) 

 Menunjukkan contoh 
peristiwa pembiasan 
cahaya dalam 
kehidupan sehari-hari 
melalui percobaan. 

 Menunjukkan bukti 
bahwa cahaya putih 
terdiri dari berbagai 
warna. 

 Memberikan contoh 
peristiwa penguraian 
cahaya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

1 – 19 
 
 
 

20 – 31  
 
 
 
 

32 – 41  
 
 
 

42 – 46  
 
 
 

47 – 50  

19 
 
 
 

11 
 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 
5 

Total 50 50 
 
 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini (X) adalah model pembelajaran 

outdoor acitivities, sedangkan variabel terikat (Y) adalah hasil belajar IPA siswa. 
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3.6. Definisi Operasional 

Adapun konsep-konsep yang perlu diuraikan/didefinisikan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Model Pembelajaran Outdoor Activities adalah suatu kegiatan pembelajaran 

di luar kelas dan mempunyai sifat yang menyenangkan, dimana melalui 

kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk menuangkan  potensi diri, 

sekaligus menyalurkan kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan alam 

dan sesama manusia dalam suasana di luar ruangan; dan dapat menimbulkan 

nilai spiritual siswa terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Hasil Belajar IPA adalah perubahan tingkah laku belajar IPA pada siswa, 

dimana untuk mengukur perubahan tingkah laku belajar tersebut digunakan 

alat yang disebut tes. Nilai yang diperoleh dari hasil tes tersebut kemudian 

yang diukur untuk melihat siswa tersebut telah berhasil mencapai belajarnya 

atau masih belum. Agar lebih terukur, kriteria nilai sebagai bukti keberhasilan 

bahwa siswa tersebut telah berhasil mengikuti proses pembelajaran, diukur 

berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Khusus dalam penelitian 

ini, acuan ukuran KKM adalah sebagai berikut: 

Ketuntasan individual  = ௨   ௦
௨ 

      %100ݔ
 
Ketuntasan klasikal     =  ௨ ௦௦௪  ௬ ௧௨௧௦ 

௨ ௦௨௨  ௦௦௪
  %100ݔ

 
Keterangan 
Ketuntasan indiviual  : Jika siswa mencapai ketuntasan skor ≥ 70 
Ketuntasan klasikal  : Jika > 75% dari seluruh siswa mencapai  ketuntasan 
skor ≥ 70. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan berbentuk data kuantitatif maupun data kualitatif. 

Data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi, dengan maksud untuk 
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menggambarkan keseluruhan proses maupun hasil yang terjadi setelah dilakukan 

tindakan, dengan menerapkan model pembelajaran outdoor activities. 

1. Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa hasil 

belajar dengan cara persentase yaitu dengan menghitung ketuntasan belajar 

siswa secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai skor minimal 60 

dan ketuntasan klasikal jika siswa yang memperoleh nilai 70 ini jumlahnya 

sekitar 75% dari jumlah seluruh siswa dan masing-masing dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Ketuntasan individual  = ௨   ௦
௨ 

      %100ݔ
 
Ketuntasan klasikal     =  ௨ ௦௦௪ ௬ ௧௨௧௦ 

௨ ௦௨௨ ௦௦௪
  %100ݔ

 
Keterangan 
Ketuntasan individual   : Jika siswa mencapai ketuntasan skor ≥ 70 
Ketuntasan klasikal    : Jika ≥ 75% dari seluruh siswa mencapai  ketuntasan 
skor ≥ 70. 

2. Data kualitatif diperoleh dari observasi aktivitas siswa serta guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dalam bentuk uraian, tabel, hubungan antar kategori, grafik, 

matrik, chart, dan sejenisnya. Meskipun demikian, untuk mengukur kualitas 

kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam menerapkan dan mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran outdoor activity digunakan 

persaman sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

Nilai =
Σ Skor yang diperoleh

Σ Skor maksimum X100% 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54%  = kurang 
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3.8. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas suatu tes atau instrumen adalah instrumen yang dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Sugiyono (2010: 67) Taraf validitas 

empiris suatu tes dinyatakan dalam suatu koefisien validitas (xy). Koefisien validitas 

suatu tes dinyatakan dalam suatu bilangan koefisien antara -1,00 sampai dengan 

1,00. Menurut Priyatno (2009: 44), besar koefisien yang dimaksud adalah: 

Tabel 3. 4 
Koefisien Validitas Instrumen 

Koefisien Kualifikasi 
0,91 – 1,00 
0,71 – 0,90 
0,41 – 0,70 
0,21 – 0,40 

Negatif – 0,20 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 

Sangat rendah 
 

Penelitian ini terdiri dua siklus, karena itu,instrumen soal yang digunakan pun 

dirancang berdasarkan jumlah siklus yang akan dilaksanakan. Berikut ini akan 

disajikan hasil uji validitas instrumen soal pada siklus I, yaitu sebagai berikut: Dari 

25 soal yang diujikan pada siklus I, diketahui bahwa ada 20 soal yang dinyatakan 

valid, dan 5 yang dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas digunakan dengan uji 

statistik uji correlate Karl Pearsons. Adapun soal yang valid adalah soal nomor 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Sedangkan soal yang 

tidak valid adalah soal nomor 6, 16, 22, 23, 25. Hasil uji statistik correlate Karl 

Pearson corrected item total correlation disajikan dalam laporan penelitian ini (lihat 

lampiran hasil uji validitas) 

 Setelah menguji validitas instrumen yang akan digunakan sebagai bahan 

evaluasi pada siklus I, selanjutnya dilakukan uji validitas instrumen yang akan 

digunakan pada siklus II. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: soal yang valid 

adalah nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. 

Sedangkan soal yang dinyatakan tidak valid adalah soal nomor: 9, 11, 16, 17, 21. 
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Hasil uji statistik correlate Karl Pearson corrected item total correlation disajikan 

dalam dalam laporan penelitian ini (lihat lampiran hasil uji validitas) 

Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur. Kata reliabel 

sering disebut dengan nama lain, misalnya terpercaya, terandalkan, ajeg, stabil, 

konsisten, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2010: 68). Untuk menghitung tingkat 

reliabilitas tes hasil belajar, dalam penelitian ini digunakan rumus dari relibalitas 

alpha cronbach. Untuk menghitung reliabilitas, digunakan alat bantu statistik 18.0 

for windows. Menurut Azwar (2007: 44), reliabilitas mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 

Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam 

rentang 0 hingga 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00, maka 

semakin tinggi reliabilitasnya (Azwar, 2007: 44). Kaidah untuk menentukan tingkat 

reliabilitas menurut Gulford & Frucker (dalam Azwar, 2007: 44) sebagai berikut: 

Tabel 3. 5 
Kategori Reliabilitas Data 

Nilai Reliabilitas 
0,90 ≤……. Sangat Reliabel 
0,71 – 0,89 Reliabel 
0,41 – 0,70 Cukup Reliabel 
0,21 – 0,40 Kurang Reliabel 
…..≤ 0,20 Tidak Reliabel 
 

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha ≥ 0,41. reliabilitas 

suatu instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 18.0 yaitu 

dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysis atau kemudian untuk melihat 

hasilnya apakah instrument reliabel atau tidak, dapat dilihat pada output hasil 

penghitungan, apabila nilai alpha () kurang dari < 0.41 maka instrumen tersebut 

tidak reliabel. 

Berikut ini akan disajikan hasil pengujian reliabilitas instrumen soal yang 

akan digunakan pada siklus I, maupun siklus II, yaitu sebagai berikut 
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Tabel 3. 6 
Uji Reliabilitas Instrumen Siklus I 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

.934 20 
 
Mengacu pada ketentuan kategori reliabilitas di atas, maka reliabilitas 

instrumen yang akan digunakan pada siklus I, masuk dalam kategori reliabilitas 

memuaskan; dengan nilai alpha 0.934. 

Adapun hasil reliabilitas instrumen yang akan digunakan pada siklus II, 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 
Uji Reliabilitas Instrumen Siklus II 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

.933 20 
 
Dengan hasil di atas, maka reliabilitas instrumen yang akan digunakan pada 

siklus II, masuk dalam kategori reliabilitas memuaskan; dengan nilai alpha yaitu 

0.933. 

3.9. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dilakukannya penelitian ini apabila: siswa berhasil 
meningkatkan hasil belajar IPA, dengan ukuran masing-masing inidividu 
mendapatkan nilai 70 (patokan dari KTSP Diknas) atau minimal 75% siswa dalam 
kelas lulus kriteria KKM (mendapatkan nilai ≥ 70; patokan sekolah). 


