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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Setting Penelitian 

Setting penelitian tindakan kelas ini meliputi: tempat penelitian, waktu 

penelitian dan subjek dan objek penelitian.  

 

3.1.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Baleharjo Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri. Dilihat dari segi geografisnya, SDN 1 Baleharjo terletak di 

lingkungan pedesaan. Sekolah Dasar ini memiliki 12 ruang; 6 ruang kelas, 1 ruang 

guru, 1 ruang Kepala Sekolah, 3 ruang kamar kecil guru dan siswa, serta 1 ruang 

perpustakaan sekolah. Selain itu letak SD ini jauh dari kebisingan kendaraan maka 

sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Pemilihan sekolah ini bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada awal semester II tahun 

ajaran 2013, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan April 2013. Penentuan waktu 

penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah, karena PTK memerlukan 

beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. 

 

3.1.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 4 SDN 1 Baleharjo  yang terdiri 

dari 20 siswa, dengan jumlah siswa 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan 

dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda dan tingkat kemampuan yang 

bervariasi ada yang kurang, ada yang sedang dan ada pula beberapa orang di atas 

rata-rata. Sebagian besar pekerjaan orang tua mereka adalah petani. Sehingga 

banyak orang tua yang hanya mengharapkan proses belajar-mengajar terjadi di 

dalam sekolah saja. Jadi, peningkatan proses pembelajaran yang berkualitas masih 

perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal. Objek penelitian 
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ini adalah pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo Kabupaten Wonogiri. 

 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional  

Pada bagian ini akan membahsa tentang variabel penelitian dan definisi 

oprasional. 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian didefinisikan sebagai faktor yang apabila diukur 

memberikan nilai yang bervariasi (Slameto 2012:138). Menurut Sugiono 

(2011:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tetang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah variabel 

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Adapun variabel yang akan 

diteliti sebagai berikut: 

1) Variabel Bebas (X) adalah model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Variabel bebas adalah variabel unsur yang mengikat munculnya unsur lain. 

Menurut Slameto (2012:140) variabel bebas adalah variabel yang diduga 

sebagai penyebab timbulnya variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC.  

2) Variabel terikat (Y) adalah hasil belajar  

Variabel terikat adalah unsur yang diikat oleh adanya variabel lain, dan 

merupakan gejala sebagai akibat dari variabel bebas. 

Menurut Slameto (2012:140) variabel tergantung/terikat adalah variabel yang 

timbul sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah hasil belajar 

bahasa Indobesia. 

Ada pun indikator dari variabel tersebut adalah:  

a) Tiap siswa memperoleh nilai tes pada tiap siklus minimal 65. 

b) Siswa yang mampu menuntaskan belajar jumlahnya ≥ 80% dari jumlah 

siswa di kelas. 
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3.2.2 Definisi Operasional 

Untuk menggambarkan secara operasional variabel penelitian, di bawah 

ini diberikan  definisi operasional masing-masing variabel.          

a) Model Pembelajaran Cooperative Script 

Variabel bebas merupakan variabel tindakan, dalam penelitian ini model 

pembelajarannya adalah pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC adalah model pembelajaran yang mengajarkan membaca dan 

menulis atau integrasi membaca kelompok dimana siswa bekerja sama dalam 

kelompok yang heterogen dan secara bergantian dalam membaca dan memahami 

materi yang dipelajari.  

b) Hasil Belajar 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa berupa hasil akhir dari proses kegiatan belajar 

siswa dari seluruh kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan 

menerima suatu pelajaran untuk mencapai kompetensi yang berupa aspek kognitif 

yang diungkapkan dengan menggunakan suatu alat penilaian yaitu tes evaluasi 

dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk nilai, aspek afektif yang 

menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan aspek psikomotorik 

yang menunjukkan keterampilan dan kemampuan bertindak siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada  sus bab prosedur penelitian ini akan di bahas jenis penelitian dan 

model penelitian sebagai berikut: 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Iskandar (2012 : 20-21) penelitian tindakan kelas sudah dikenal sejak lama 

dalam dunia pendidikan. Istilah dalam bahasa inggris Classroom Action Research 

(CAR). Penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari penelitian tindakan 

(action Research) yang dilakukan oleh guru dan dosen dikelas (sekolah dan 
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perguruan tinggi) tempat ia mengajar yang bertujuan memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pembelajaran di kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat kolaboratif, dalam pengertian 

usulan harus secara jelas menggambarkan peranan dan intensitas masing-masing 

anggota pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu pada saat 

mendiagnosis masalah, menyusun usulan, melaksanakan penelitian 

(melaksanakan tindakan, observasi, merekam data, evaluasi, dan refleksi), 

menganalisis data, menyeminarkan hasil, dan menyusun laporan akhir. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) suatu kegiatan ilmiah yang terdiri dari 

penelitian + tindakan + kelas. 

1) Penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek menggunakan aturan 

metodelogi untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2) Tindakan merupakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

3) Kelas merupakan sekelompok peserta didik  yang sama dan menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru. 

Suharsimi, Arikunto (2006:2-3) dalam Iskandar (2012:20) menyatakan 

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

pembelajaran berupa sebuah tindakan , yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersamaan. Hopkins (1993) dalam Iskandar (2012:21) 

mengartikan penelitian tindakan kelas untuk membantu seseorang dalam 

mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan 

membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dan ilmu pendidikan dengan kerjasama 

dalam kerangka etika yang disepakati bersama. 

Kunandar (2008) dalam Iskandar (2012:21) penelitian tindakan (action 

Research) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama sama 

dengan orang tua lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki/ 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya. 

Menurut Sudarwan Damin (2010:85) penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru guna memecahkan 
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masalah-masalah yang dihadapi dan mencoba hal-hal baru untuk memperbaiki 

mutu hasil pembelajaran. 

Berbagai pengertian dari para pakar, penelitian tindakan kelas (PTK) 

adalah suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara rasional, sistematis 

dan empiris reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru atau 

dosen (tenaga pendidik), kolaborasi (tim peneliti) yang sekaligus sebagai peneliti, 

sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di 

dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan 

meningatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan, Iskandar (2012:21). 

Tujuan dilaksanakannya penelitian tindakan kelas (PTK) diantaranya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran yang 

diselenggararakn oleh guru dan peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan 

tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

3.3.2 Model Penelitian  

Model Kurt Lewin dalam Iskandar (2012:28) disebutkan bahwa PTK 

pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Konsep inti yang 

diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahwa dalam satu siklus terdiri dari empat 

langkah, yaitu : perencanaan (Planning), tindakan (acting), observasi (observing), 

dan refleksi (reflecting) 
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Gambar 3.1 Siklus Model Lewin yang dimodifikasi oleh Kemmis dalam Iskandar 

(2012:30) 

 

PTK yang dilaksanakan ini bertunjuan untuk meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia kelas 4 SDN 1 Baleharjo dengan model pembalajaran 

kooperatif tipe CIRC.  

 

3.4 Rencana Tindakan  

Kegiatan dirancang dengan penelitian tindakan kelas. Kegiatan diterapkan 

dalam upaya menumbuhkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai 

langkah untuk menemukan ide pokok dalam setiap paragraf agar tercapainya 

kompetensi dasar yang diharapkan. Tahapan langkah disusun dalam 2 siklus 

penelitian yaitu siklus I, dan siklus II masing- masing siklus terdiri dari 3 kali 

pertemuan. Siklus I dan siklus II terdiri atas perencanaan, tindakan, 

Observasi /pengaruh 

Diskusi kegagalan dan 

pengaruh / refleksi 

 

Rencana Umum 

Langkah 1,2,3 

Observasi Pengaruh 

Diskusi kegagalan dan 

pengaruh / refleksi 

Pelaksanaan Tindakan 

Revisi Perencanaan Rencana Baru 

Langkah 1,2,3 

Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II 

Siklus I 

Identifikasi Masalah 
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observasi/penilaian, dan refleksi. Sebagai langkah-langkah besar yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

3.4.1 Siklus I 

Langkah-langkah umum dalam siklus I ini mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan/obsevasi dan refleksi akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Perencanaan Tindakan  

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC.  

2) Membuat lembar kerja siswa untuk berdiskusi kelompok. 

3) Menyiapkan alat, sarana dan media pembelajaran 

4) Membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil yang sesuai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan setiap kelompok 4-5 siswa. 

5) Guru sudah memberi tugas untuk membaca materi pelajaran di rumah. 

6) Mempersiapkan alat evaluasi akhir siklus I.  

7) Membuat kunci jawaban evaluasi akhir siklus I. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Guru mitra dengan didampingi peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah disiapkan oleh peneliti. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran CIRC 

pada siklus I ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1) Guru memberikan apersepsi tentang menentukan ide pokok pada paragraf 

melalui membaca intensif. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru menerangkan secara garis besar tentang menemukan ide pokok pada  

sebuah cerita/wacana. 

4) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang 

heterogen.  

5) Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) kepada setiap kelompok dan 

siswa diberi kesempatan menyelesaikan lembar kerja. 
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6) Guru memberitahukan agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian 

kegiatan spesifik (a) salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa 

anggota saling membaca soal diskusi yang diberikan guru, (b) memahami 

bacaan dan menemukan ide pokok pada paragraf dalam bacaan, menuliskan 

apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan 

dengan suatu kalimat tertentu tertentu. 

7) Guru berkeliling mengawasi kegiatan kelompok untuk memberikan 

pendampingan. 

8) Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor kepada 

guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya. Jika diperlukan, 

guru dapat memberikan bantuan secara proporsional. 

9) Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggotanya telah 

memahami dan dapat mengerjakan soal yang diberikan guru. 

10) Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, 

kemudian memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi 

(tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 

11) Menjelang akhir waktu, guru memberikan latihan pendalaman secara klasikal 

(komponen whole-class units). 

12) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

13) Guru memberikan PR. 

14) Guru memberikan tes formatif secara individual. (komponen facts tests). 

 

c. Pengamatan/Observasi  

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan. Peneliti melihat kondisi pembelajaran sejauh mana siswa menangkap 

materi serta kecepatan dalam mengerjakan soal diskusi dan evaluasi. 

 

d. Refleksi 

Pada tahap ini dijadikan refleksi terhadap hasil-hasil observasi untuk 

mengkaji atau mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang telah 

dilakukan, jika belum memenuhi indikator, maka kelemahan dan kekurangan akan 
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diperbaiki pada siklus kedua. Kegiatan yang dilakukan pada refleksi antara lain 

yaitu: 

1) Merekapitulasi hasil tes pada siklus I 

2) Membuat simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus I. 

3) Mendiskusikan dengan guru tentang hasil analisis untuk tindakan perbaikan 

pada pelaksanaan kegiatan penelitian selanjutnya dalam siklus II. 

 

3.4.2 Siklus II 

Untuk pelaksanaan siklus II secara teknis sama dengan pelaksanaan siklus I. 

Langkah-langkah besar dalam siklus II ini yang perlu ditekankan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, penilaian dan refleksi akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC. 

2) Membuat lembar kerja siswa untuk berdiskusi kelompok. 

3) Menyiapkan alat, sarana dan media pembelajarn 

4) Membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil yang sesuai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan setiap kelompok 4-5 siswa. 

5) Guru sudah memberi tugas untuk membaca materi pelajaran di rumah.  

6) Mempersiapkan alat evaluasi akhir siklus II 

7) Mempersiapkan kunci jawaban evaluasi siklus II 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Guru mitra dengan didampingi peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah disiapkan oleh peneliti.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan 

model pembelajaran CIRC pada siklus II ini secara garis besar adalah sebagai 

berikut: 

1) Guru memberikan apersepsi tentang menentukan ide pokok pada sebuah 

wacana. 
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2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru menerangkan secara garis besar tentang pokok bahasan menemukan ide 

pokok paragraf yang berkaitan dengan sebuah cerita. 

4) Guru berkeliling mengawasi kegiatan kelompok untuk memberikan 

pendampingan. 

5) Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor kepada 

guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya. Jika diperlukan, 

guru dapat memberikan bantuan secara profesional. 

6) Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggotanya telah 

memahami dan dapat mengerjakan soal yang diberikan guru. 

7) Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, 

kemudian memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi 

(tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya). 

8) Guru harus mengumumkan hasilnya dan menetapkan kelompok terbaik 

sampai yang kurang berhasil (komponen team score dan team recognition). 

9)  Menjelang akhir waktu, guru memberikan latihan pendalaman secara klasikal 

(mengadopsi komponen whole-class units). 

10)  Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

11)  Guru memberikan tindak lanjut/PR. 

12)  Guru memberikan tes formatif secara individual. (komponen facts tests) 

 

c. Pengamatan/Observasi  

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan/ proses pembelajaran dengan melihat kondisi pembelajaran, meneliti 

sejauh mana siswa menangkap materi serta kebenaran dalam mengerjakan soal 

yang telah disediakan dan mengamati melalui lembar observasi. 

 

d. Refleksi 

Refleksi pada siklus kedua ini dilakukan untuk melakukan penyempurnaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC yang diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila siklus kedua kegiatan 
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pembelajaran masih belum terjadi peningkatan. Maka refleksi pelakasanaan siklus 

kedua dilakukan untuk menyusun rencana siklus ketiga. 

  

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Pada sub bab ini akan dibahas tentang teknik dan instrumen pengumpulan 

data sebagai berikut: 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

1) Observasi 

Untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa dan guru 

dilakukan teknik observasi. Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan 

penilaian melalui pengisian lembar aktivitas siswa dan kegiatan mengajar guru 

pada setiap pertemuan. Observasi dilakukan di kelas 4 SDN 1 Baleharjo oleh 

observer/peneliti terhadap siswa dan guru kelas. 

2) Dokumentasi 

Berdasarkan Sukmadinata (Abdul Mutholib, 2009) studi dokumenter 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik metode ini 

peneliti gunakan untuk memperoleh data awal tentang nama siswa, no induk, nilai 

hasil ulangan siswa. Dalam hal ini, siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo khususnya 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester II tahun 2012/2013.  

3) Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada 

orang-orang yang dapat memberikan informasi/penjelasan hal-hal yang dianggap 

perlu pada penelitian ini. Sumber informasi penelitian ini atau yang di wawancarai 

adalah kepala sekolah, guru dan beberapa siswa kelas 4 tentang proses belajar 

mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia selama ini. 

4) Tes 
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Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar 

mengajar yang dilakukan pada akhir kegiatan tiap-tiap siklus (post tes) dengan 

memberikan sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam pengumpulan data 

alat yang digunakan berupa soal test sesuai dengan materi. 

 

3.5.2 Teknik Instrumen Pengumpulan Data 

Lembar observasi digunakan pada saat peneliti melakukan pembelajaran 

dengan penggunaa model pembelajaran CIRC di kelas 4. Kemudian lembar 

observasi diberikan kepada pengamat yaitu guru sejawat untuk mengetahui 

apakah penggunaan model pembelajaran CIRC ini benar-benar telah terlaksana 

dengan baik. Sedang untuk lembar observasi tindakan itu terlampir. Kisi-kisi 

tindakan pembelajaran CIRC dapat dilihat pada tabel 3.1:  

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Tindakan Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

 

Aspek yang diamati No. 

A. Kegiatan Awal 

1) Guru memeriksa kesiapan siswa 

2) Melakukan apersepsi 

3) Guru memberikan informasi dan menjelaskan kegiatan 

yang akan dikerjakan dan direncanakan   

1, 2, 3, 4, 

5, 

B. Kegiatan Inti 

1) Guru Menyajikan materi secara singkat. 

2) Guru membagi siswa untuk berkelompok 4-5 orang 

3) Guru membagikan cerita/wacana pada setiap kelompok        

untuk dibaca dan didiskusikan. 

4) Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan 

ide pokok dan memberi tanggapan terhadap 

wacana/kliping dan di tulis pada lembar diskusi. 

5) Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 

6) Membimbing siswa dalam kelompok. 

7) Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memberi 

penghargaan kepada siswa. 

6, 7, 8, 9, 

1, 2, 11, 3, 

4, 5, 10, 6, 

12, 13, 7, 

8, 10, 19, 

20, 21, 22, 

23, 

C. Kegiatan Akhir 

1)  Menyimpulkan pelajaran  

2)  Evaluasi  

3)  Tindak lanjut  

4)  Penutup  

14, 15, 16, 

17, 24, 25, 

26 

Jumlah item 34 
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Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar 

mengajar yang dilakukan pada akhir kegiatan tiap-tiap siklus. Bentuk tes yang 

diberikan pada siswa adalah jenis tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Tes tersebut diberikan pada akhir pembelajaran. 

kisi-kisi soal yang akan diberikan dapat dilihat pada tabel 3.2:  

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Tes Bahasa Indonesia Siklus I dan Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

7. 

Memahami 

teks melalui 

membaca 

intensif 

7.1. Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf melaui 

membaca intensif 

Siklus I 

1) Mengidentifikasi 

ciri-ciri kalimat 

topik. 

1, 2, 4, 3 

2) Mengidentifikasi 

ciri-ciri kalimat 

penjelas. 

17, 18, 

24, 11 

4 

3) Mengklasifikasik

an jenis paragraf 

menurut posisi 

kalimat topiknya.  

(Jenis paragraf 

deduktif, 

induktif, dan 

deduktif-induktif 

(campuran). 

10, 20, 

3, 5, 6, 

12, 13, 

7 

4) Mengidentifikasi 

ciri-ciri paragraf 

narasi 

7, 8, 9, 

14, 15, 

16, 19 

7 

5) Menemukan ide 

pokok paragraf 

narasi. 

21, 22, 

23, 25. 

4 
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 7.1. Menemukan 

kalimat utama pada 

tiap paragraf 

melaui membaca 

intensif. 

Siklus II 

1) Mengidentifikasi 

ciri-ciri paragraf 

eksposisi 

4, 12, 

16, 10, 

11, 13, 

14, 15, 

17, 

9 

2) Menemukan ide 

pokok paragraf 

eksposisi 

18, 19, 

20, 21, 

2, 7, 

6 

3) Mengidentifikasi 

ciri-ciri paragraf 

persuasi 

1, 3, 5, 

6, 8,  

5 

4) Menemukan ide 

pokok paragraf 

persuasi. 

9, 22, 

23, 24, 

25. 

5 

Jumlah Item 50 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah dengan 

penggunaan model CIRC dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia 

siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo. Melalui penelitian ini penulis menargetkan rata-

rata nilai hasil belajar siswa lebih tinggi dari KKM 65 dengan kriteria 

keberhasilannya minimal yaitu 80% atau siswa yang nilainya mencapai KKM 

lebih dari 16 siswa. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SDN 1 Baleharjo dalam pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas 4 adalah 65 atau dapat di lihat pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

 

Kriteria Kemampuan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif, data kualitatif dari hasil observasi dan 

kuantitatif diperoleh dari hasil evaluasi siklus I dan hasil evaluasi siklus II.  
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Adapun penyajian data kuantitatif yang berupa hasil belajar kognitif 

dianalisis dengan menentukan nilai rata-rata tiap siklus. Penyajian data kualitatif 

dipaparkan dalam bentuk skor perolehan. Adapun rumus Persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal 

𝐾𝐵 =  
𝑁𝑆

𝑁
 ×  100% 

Keterangan: 

KB :  ketuntasan belajar 

NS :  jumlah siswa yang di atas KKM (nilai ≥ 65) 

N :  jumlah siswa 

 

Untuk penyajian data kualitatif dengan menggunakan rumus: (total skor 

maksimasl – total skor minimal) : (jumlah kategori). 

 

3.8 Uji Validitas dan  Uji Reliabilitas Instrumen 

Dalam sub bab ini akan dibahasa uji validitas, uji reabilitas dan taraf 

sesukaran instrumen dan dapat di lihat sebagai berikut: 

3.8.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat 

sesuatu yang diukur. Indeks korelasi X dan Y dapat dihitung  dengan 

menggunakan rumus korelasi product Moment (Purwanto, 2009:118). Uji 

validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen tiap 

item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individu setelah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC untuk 

mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di sekolah yang 

berbeda tetapi pada kelas yang setara. Uji coba instrumen dilakukan pada siswa 

kelas 4 SDN 1 Minggarharjo.  

Menurut Sugiyono (2010:455) taraf signifikan 5% dilihat dari jumlah 

siswa (responden). Semakin banyak jumlah siswa, semakin rendah taraf signifikan 

dan sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa semakin tinggi taraf signifikannya. 

Jumlah siswa pada saat uji validitas sebanyak 32, jadi taraf signifikan adalah > 
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0,349 dinyatakan item soal tersebut valid dan sebaliknya jika taraf signifikan < 

0,349 maka item soal tersebut tidak valid. 

Uji coba item instrumen baik untuk evaluasi diterapkan pada siswa 32 

siswa kelas 4 SDN 1 Minggarharjo pada tanggal 2 April 2013, dari 50 item soal 

yang diujikan validitasnya. Untuk mengetahui jumlah soal yang valid dan tidak 

valid dapat dilihat pada tabel 3.4:   

Tabel 3.4 

Validitas Instrumen Penelitian Siklus I dan Siklus II 

 

Validitas Instrumen Penelitian 

Siklus I 

Validitas Instrumen Penelitian 

Siklus II 

Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13,  

15, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 24, 25. 

1, 14, 16, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 19, 20, 

21, 22, 23, 25 

1, 14, 16, 17, 

18, 24. 

21 4 19 6 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang sama, dan sejauh mana instrument dapat 

diandalkan, Sudjana (2011:16). Uji reliabilitas penelitian ini dengan menggunakan 

teknik Alpha yang dikembangkan oleh George dan Mallery (1995) yang 

didasarkan pada nilai koefisien Alpha croncbach. Besarnya koefisien Alpha 

merupakan tolok ukur dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan reliabilitas ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows (statistical 

product and service solutions).Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

α > 0,9 = Sangat bagus 

α > 0,8 = Bagus 

α > 0,7 = Dapat diterima 

α > 0,6 = Diragukan 

α < 0,5 = Tidak dapat diterima 
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Uji reliabilitas soal evaluasi yang telah dilakukan peneliti, diperoleh hasil 

reliabilitas dapat diterima karena nilai alpha >0,8 yaitu sebesar 0,876 pada siklus I 

dan 0,862 pada siklus II. Karena instrumen valid dan reliabel, maka layak 

digunakan dalam penelitian. Hasil penghitungan reliabilitas dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Reliabilitas Instrumen Siklus I  Reliabilitas Instrumen Siklus II  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.875 25 

 

3.8.3 Analisis Taraf Kesukaran Instrumen Pilihan Ganda 

Menurut Sudjana (2011:135), analisis tingkat kesukaran soal merupakan 

pengkajian terhadap soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh 

soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Asumsi yang digunakan 

untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan 

reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. 

Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, 

sedang, dan sukar secara proporsional.  

Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuaan 

siswa dalam menjawab soal, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. 

Untuk melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan 

kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Dalam penelitian ini 

analisis tingkat kesukaran soal yang digunakan adalah menentukan kriteria soal 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

I =
B

N
 

Keterangan: 

I  = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal. 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. 

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.862 25 
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Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar; 

0,30 – 0,70 = soal kategori sedang; 

0,70 – 1,00 = soal kategori mudah.  

Berdasarkan perhitungan rumus dan kriteria yang digunakan pada analisis 

taraf kesukaran instrumen Sudjana (2011:135), maka hasil analisis untuk taraf 

kesukaran instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.5: 

Tabel  3.5 

Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen Pilihan Ganda Siklus I dan Siklus II 

 

Siklus I Siklus II 

Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

7,8,10,12, 

13, 15, 24 

2, 3, 4, 5, 

6, 9, 11, 

17,18, 19, 

20, 22, 

23, 25 

1, 14, 16, 

21 

33, 37, 

40, 48, 50 

27, 28, 

29, 30, 

31, 34, 

35, 36, 

38, 39, 

44, 45, 

46, 47 

26, 32, 

41, 42, 

43, 49 

Jumlah 
Jumlah 

7 14 4 5 14 6 

 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf kesukaran 

soal adalah kriteria sukar, sedang dan mudah, dengan perbandingan untuk soal 

sukar 10, soal sedang 29, dan soal mudah 11. 


