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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat, waktu, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang memiliki 

karakteristik dan seting tempat, waktu, dan subjek penelitian. Karakteristik dan 

seting sangatlah penting sebagai acuan peneliti untuk melakukan tindakan. Seting 

tempat, waktu, dan subyek penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan kelas (PTK) ini akan dilaksanakan di kelas 5  SD 

Negeri Salatiga 02 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. SD Negeri Salatiga 02 

beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 12 Salatiga. Dengan jumlah siswa kelas 

5 sebanyak 48 orang. Setiap ruang kelas 1-6 dilengkapi dengan 1 perangkat LCD 

dan 1 peranggkat sound system yang memudahkan pengajar dalam memfasilitasi 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jumlah ruang kelas yang da sebanyak 6 

kelas. Sedangkan ruangan yang lain yaitu ruang Kepala Sekolah, ruang 

perpustakaan, ruang guru, ruang TU, ruang kelas tambahan (serba guna), UKS, 

gudang, parkiran, kantin , dan toilet.  

Nama Kepala Sekolah SD Negeri Salatiga 02 yaitu bapak Supriyadi, S.Pd 

dan nama guru kelas 5 sebagai guru pamong dalam penelitian ini yaitu bapak 

Zulfi Sukrullilah. Dalam penelitian ini, peneliti bekerjasama dengan Kepala 

Sekolah, Guru Kelas 5, dan siswa-siswi kelas 5.  

Alasan peneliti mengambil tempat ini sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan, sekolah tersebut sebagai mitra Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga dalam pelaksanaan PPL dan penelitian. Sehingga peneliti mempunyai 

relasi yang cukup baik dengan pihak sekolah,  memudahkan dalam mencari data, 

peluang  waktu yang cukup dan subyek penelitian yang  sesuai dengan target 

peneliti. 
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3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan sekitar 5 Bulan yaitu dari 

bulan Februari, Maret, April, Mei dan Juni. Bulan Februari peneliti mulai 

mengadakan observasi kelas, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada 

dalam pembelajaran. Bulan Maret peneliti mulai mengadakan persiapan, yaitu 

menyusun prosposal penelitian dan instrumennya. Pada Bulan April peneliti sudah 

mulai melaksanakan penelitian tindakan kelas siklus 1, dan tindakan kelas siklus 

2. Untuk bulan Mei peneliti mulai membuat laporan hasil penelitian. Dan yang 

terakhir pada bulan Juni peneliti melakukan revisi. 

 

3.1.3 Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 02 semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013. Dengan jumlah siswa 48 anak, laki-laki 29 anak dan 

perempuan 19 anak. Dalam pembelajaran IPS hasil belajar yang diperoleh masih 

belum memuaskan sehingga perlu diambil tindakan untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Hubungan antar variabel dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, yaitu: 

Variabel x mempengaruhi variabel y. Model Pembelajaran VAK (Visual, 

Auditori, Kinesthetic) (x) mempengaruhi Hasil Belajar IPS materi pokok 

Proklamasi Kemerdekaan RI dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 02 Semester 2 tahun ajaran 2012/2012 (y). 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan Antara Variabel (x) dan Variabel (y) 

 

3.3 Definisi Operasional Penelitian 

Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic)  adalah salah satu 

dari beberapa jenis pembelajaran Inovatif dimana siswa dibawa dalam 

Variabel (x) Variabel (y) 
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pembelajaran yang menyenangkkan dengan menitikberatkan pengoptimalan 

ketiga modalitas yang ada pada siswa, yaitu penglihatan, pendengaran, dan gerak. 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: 1. Tahap 

Persiapan; 2. Tahap Penyampaian; 3. Tahap Pelatihan; dan 4. Tahap Penampilan 

Hasil. 

Hasil belajar adalah sebagai kemampuan yang dimiliki siswa karena telah 

memiliki pengalaman belajar pada mata pelajaran IPS. Kemampuan tersebut lebih 

terlihat pada perubahan di ranah kognitif siswa. 

 

3.4 Rencana Tindakan 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat (IGAK Wardhani, 2007: 4). Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini 

menggunakan desain model spiral dari Kemmis dan Taggart. Yang terdiri dari 2 

siklus. Dalam  setiap siklus terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

implementasi dan observasi, dan tahap refleksi. Di bawah ini tersaji gambaran 

model spiral dari Kemmis dan Targat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Spiral dari Kemmis dan Taggart 
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Berdasarkan Gambar 3, langkah tindakan yang akan digunakan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan Model Spiral Dari Kemmis dan 

Targgat  dengan melalui 3 Tahapan yaitu : 

(a) Planning (Perencanaan) 

(b) Acting (Tindakan) dan Observasing (Pengamatan) 

(c) Reflecting ( Refleksi) 

Penelitian ini direncanakan sebanyak 2 siklus Penelitian ini adalah jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Refleksi hasil siklus 1 akan dijadikan pedoman 

pada siklus 2 dan seterusnya. 

 

3.4.1  Rencana Pelaksanaan Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian peneliti perlu membuat perencanaan 

sebelum melakukan tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Pada tahap identifikasi masalah dan perumusan masalah peneliti bekerja 

sama dengan guru kelas 5 dan dosen pembimbing untuk mengungkap dan 

memperjelas permasalahan yang peneliti hadapi untuk dijadikan jalan 

pemecahan yang tepat. 

2. Merancang pembelajaran dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan 

hasil belajar IPS dengan Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic), dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Standar Kompetensinya adalah  

2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasarnya adalah  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

Dalam RPP siklus 1, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa adalah: 

1) Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

RI 
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2) Menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan RI 

3) Menjelaskan peranan masing-masing tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan RI 

4) Mengidentifikasi perilaku menghargai jasa dan peranan tokoh-tokoh 

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI 

3. Menyiapkan alat peraga pembelajaran yang diperlukan yaitu teks 

proklamasi dan suara proklamator Ir. Soekarno membacakan teks 

proklamasi dalam bentuk MP3, gambar urutan peristiwa sekitar proklamasi, 

gambar tokoh-tokoh proklamasi, dan peta konsep dalam bentuk hanger 

(gantungan baju). 

4. Menyusun lembar observasi sebagai panduan bagi observer dalam 

mengobservasi dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran. 

5. Siklus 1 dilaksanakan 2 tahap pertemuan. Setiap siklus akan akan dirincikan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator-indikator, tujuan 

pembelajaran, metri pokok, model dan metode pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran, media dan sumber belajar, dan penilaian. 

b. Tahap Tindakan dan Observasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan kelas dengan 

mengimplementasikan tahap perencanaan yang telah dibuat. Sementara 

pembelajaran berlangsung observer melakukan penilaian proses implementasi 

RPP oleh peneliti. Pengamatan ini dapat terlaksana atas kerjasama antara peneliti , 

teman sejawat (dokumentasi), guru kelas (observer), kepala sekolah, dosen 

pembimbing dan siswa kelas 5 SD Negeri  Salatiga 02. Guru kelas sebagai 

obsever mengamati proses pembelajaran baik kepada siswa maupun guru dengan 

mengisi lembar observasi dan mencatat hal-hal penting yang ditemukan selama 

proses pembelajaran. Sedangkan teman sejawat mendokumentasikan kegiatan 

pada tahap tindakan dan observasi sebagai pendukung hasil laporan dalam bentuk 

foto. 
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c. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi terhadap proses kegiatan belajar. 

Refleksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh 

observer/guru kelas. Setelah tahap refleksi dan siklus 1 selesai dilaksanakan, maka 

diperoleh hasil. Hasil tersebut akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan 

perencanaan atau belum serta kelemahan-kelemahan apa saja yang menghambat 

proses pembelajaran. Apabila hasil yang diperoleh sudah mencapai ketuntasan 

belajar yang diharapkan, maka penelitian hanya sampai di siklus 1 dan tidak 

dilanjutkan di siklus 2. Namun, apabila hasil yang diperoleh belum mencapai 

ketuntasan belajar yang diharapkan maka dilanjutkan pada siklus 2. Selanjutkan 

akan disesuaikan pada siklus 2 dengan tahap-tahap yang sama. 

 

3.4.2 Rencana Pelaksanaan Siklus 2 

a. Tahap Perencanaan 

Data yang telah diperoleh dari siklus 1 diidentifikasi dan hasil dari observasi 

pada siklus 1 dijadikan pedoman di siklus 2. Pelaksanaan pembelajaran di siklus 2 

dilaksanakan melalui hasil refleksi terhadap pembelajaran siklus 1. Sebelum 

melaksanakan penelitian pada siklus 2, peneliti perlu membuat perencanaan 

sebelum melakukan tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah pada hasil refleksi di 

siklus 1. 

2. Merancang pembelajaran dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan 

hasil belajar IPS dengan Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic), dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Standar Kompetensinya adalah 

2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasarnya adalah 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan 
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Dalam RPP siklus 1, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa adalah: 

1) Mendeskripsikan beberapa pertempuran dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

2) Menyebutkan usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh para 

pemimpin bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan 

3) Menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan.  

4) Mengidentifikasi perilaku menghargai perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. 

3. Menyiapkan alat peraga pembelajaran yang diperlukan yaitu gambar tokoh-

tokoh perjuangan memepertahankan kemerdekaan dan gambar Peta konsep 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. 

4. Menyusun lembar observasi sebagai panduan bagi observer dalam 

mengobservasi dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran. 

5. Siklus 2 dilaksanakan 2 tahap pertemuan. Setiap pertemuan akan akan 

dirincikan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator-indikator, tujuan 

pembelajaran, metri pokok, model dan metode pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran, media dan sumber belajar, dan penilaian. 

d. Tahap Tindakan dan Observasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan kelas dengan 

mengimplementasikan tahap perencanaan yang telah dibuat. Sementara 

pembelajaran berlangsung observer melakukan penilaian proses implementasi 

RPP oleh peneliti. Pengamatan ini dapat terlaksana atas kerjasama antara peneliti , 

teman sejawat (dokumentasi), guru kelas (observer), kepala sekolah, dosen 

pembimbing dan siswa kelas 5 SD Negeri  Salatiga 02. Guru kelas sebagai 

obsever mengamati proses pembelajaran baik kepada siswa maupun guru dengan 

mengisi lembar observasi dan mencatat hal-hal penting yang ditemukan selama 

proses pembelajaran. Sedangkan teman sejawat mendokumentasikan kegiatan 

pada tahap tindakan dan observasi sebagai pendukung hasil laporan dalam bentuk 

foto. 
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e. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi terhadap proses kegiatan belajar. 

Refleksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh 

observer/guru kelas. Setelah tahap refleksi dan siklus 2 selesai dilaksanakan, maka 

diperoleh hasil. Hasil tersebut akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan 

perencanaan atau belum serta kelemahan-kelemahan apa saja yang menghambat 

proses pembelajaran. Apabila hasil yang diperoleh sudah mencapai ketuntasan 

belajar yang diharapkan, maka penelitian hanya sampai di siklus 2 dan tidak 

dilanjutkan di siklus 3. Namun, apabila hasil yang diperoleh belum mencapai 

ketuntasan belajar yang diharapkan maka dilanjutkan pada siklus 3. Selanjutkan 

akan disesuaikan pada siklus 3 dengan tahap-tahap yang sama. 

 

3.5 Jenis Data dan Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang akan diambil adalah data hasil belajar dan data proses 

belajar yang akan dikomulatifkan dalam bentuk skor akhir. 

a. Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar merupakan data yang diperoleh pada akhir siklus melalui 

nilai tes formatif yang diberikan untuk mengetahi keberhasilan guru dan 

siswa. 

b. Data Proses Belajar 

Data proses belajar merupakan data yang diperoleh pada setiap kegiatan 

pembelajaran dari awal sampai akhir. Data proses belajar diperoleh melalui 

rubrik kegiatan dengan pemberian skor pada setiap aspek yang diharapkan. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui: 

a. Data hasil belajar diambil dari tes formatif pada akhir siklus. 

b. Data proses belajar diambil pada kegiatan pembelajaran yaitu dari 

kegiatan menyimak dan kegiatan diskusi, kemudian akan menjadi 

refleksi bagi peneliti untuk ke siklus selanjutnya. 
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3.5.3 Alat Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen dilakukan 

dalam beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji coba. Jelasnya 

diuraikan pada bagan berikut: 

 

 

Gambar 4. Skema Langkah-langkah Penyusunan Instrumen 

 

Gambar 4 merupakan langkah-langkah penyusunan instrumen, yaitu kisi 

instrumen yang selanjutnya dibuat dalam instrumen soal dengan penomoran dan 

penyesuaian dengan indicator pada kisi-kisi, kemudian instrument diuji coba 

dengan uji validitas soal dan direvisi dan digunakan untuk instrument terpakai. 

Instrument yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah tes tertulis dan lembar observasi. Instrument pengumpulan data digunakan 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa kelas 5 SDN Salatiga 02  pada 

pelajaran IPS Proklamasi Kemerdekaan RI dan Perjuangan Mempertahankan 

Kemerdekaan. Adapun rincian instrument penelitian dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Kisi-kisi pengembangan 
instrumen

Instrumen

Uji Validitas Instrumen

Revisi

Instrumen terpakai
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a) Tes tertulis  

Tes digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran  VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic). Adapun kisi-kisi soal 

tes dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 

Kisi-Kisi Instrumen Evaluasi pada Proklamasi Kemerdekaan RI 

dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

 

 

Standar 

Kompetensi 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Indikator 

Item soal 

No. item 

pilihan 

ganda 

Jumlah 

item 

Menghargai 

peranan 

tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap

kan dan 

mempertaha

nkaan 

kemerdekaa

n Indonesia. 

Siklus 1  
Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklama

sikan 

kemerdekaan 

1. Mendeskripsikan peristiwa-

peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan RI 

1, 2, 3, 5, 

6, 8, 12, 

13, 15, 24 

10 

 

2. Menyebutkan nama tokoh-tokoh 

dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan RI 

7, 10, 16, 

17 

4 

 

3. Menjelaskan peranan masing-

masing tokoh dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan RI 

4, 9, 11, 

14, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 25, 26, 

27, 28 

14 

 

4. Mengidentifikasi perilaku 

menghargai jasa dan peranan 

tokoh-tokoh dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan RI 

29, 30 2 

Siklus 2 

Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapka

n dan 

mempertahank

aan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

1. Mendeskripsikan beberapa 

pertempuran dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 

10 

9 

 

2. Mendeskripsikan usaha-usaha 

diplomasi yang dilakukan oleh 

para pemimpin bangsa untuk 

mempertahankan kemerdekaan 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20, 21, 23, 

25, 26,  

14 

 

3. Menyebutkan tokoh-tokoh 

penting dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. 

7, 22, 24, 

27, 28 

5 

4. Mengidentifikasi perilaku 

menghargai perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. 

29, 30 2 

Jumlah Soal 60 
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Penilaian hasil belajar siswa diambil dari tindakan pra siklus, siklus 1 dan siklus 

2. Penetapan nilai digunakan rumus sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

Nilai                                     =
Jumlah skor yang diperoleh siswa

Jumlah skor maksimum
 x100% 

Nilai Ketuntasan Belajar =
Jumlah siswa yang tuntas

Jumlah jumlah siswa
 x100% 

 

Dengan kriteria: 

> 90%  = Baik Sekali 

80 – 90% = Baik 

70 – 79% = Cukup baik 

60 – 69% = Kurang 

< 59  = Sangat Kurang 

b) Lembar observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan observasi 

partisipan yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan observer dengan ikut 

mengambil bagian dalam domain objek yang diteliti. Data yang ingin diperoleh 

dari observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic). Adapun kisi-kisi observasi 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 2 

Lembar Observasi Kinerja Guru 

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

Skor Penilaian 

0 1 2 3 4 

 A. Kegiatan Awal  

1 Guru memberikan apersepsi, orientasi, dan motivasi 

pada awal pembelajaran 

  
   

2 Kesesuaian apersepsi dengan pokok bahasan yang 

akan dibahas. 

  
   

3 Guru memberikan motivasi yang benar-benar sesuai 

dengan materi pokok. 

  
   

 B. Kegiatan Inti  

4 Guru menggambarkan hubungan materi pokok 

dengan mata pelajaran lain. 

  
   

5 Guru memberikan hubungan antara materi pokok 

dengan dunia nyata. 

  
   

6 Guru menjelaskan materi dengan alat peraga secara 

efektif dan efisien. 

  
   

7 Guru memfasilitasi siswa membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok belajar dengan masing-masing 

anggota kelompok antara 5– 7 siswa 

  

   

8 Guru menjelaskan materi secara runtut dan efektif 

bagi siswa. 

  
   

9 Guru memfasilitasi siswa berdiskusi       

10 Guru memfasilitasi siswa dalam presentasi dengan 

penuh tanggungjawab. 

  
   

11 Guru memfasilitasi siswa memberikan tanggapan, 

hasil presentasi kelompok temannya. 

  
   

12 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran IPS  

  
   

13 Guru memfasilitasi siswa dalam meluruskan kesalah 

pemahaman, memberikan penguatan dan 

penyimpulan. 

  

   

14 Guru melaksanakan tes formatif 1      

 C. Kegiatan Penutup  

14 Guru bersama siswa melakukan refleksi   

pembelajaran 

  
   

15 
Guru menyampaikan pesan tentang materi 

pembelajaran 

  
   

 
Jumlah 
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Keterangan Skala Penilaian: 

0 : tidak dilakukan 

1 : dilakukan tetapi tidak memperhatikan aktifitas  siswa 

2 : dilakukan tetapi sangat tergesa-gesa 

3 : dilakukan tetapi lebih lama dari alokasi yang disediakan 

4 : dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan dan memperhatikan 

aktifitas siswa 

Rentang skor penilaian: 

51-60  = Sangat Baik 

41-50  = Baik 

31-40  = Cukup 

0- 30 = Kurang 

Tabel 3 

Lembar Observasi Kinerja Siswa dalam Pembelajaran 

 

No. Aspek yang diamati Hasil 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Siswa nampak senang mengikuti 

pembelajaran IPS tentang proklamasi 

kemerdekaan RI 

  

2 Siswa menyimak penyampaian materi 

pembelajaran 

  

3 Siswa yang aktif menanggapi 

pertanyaan dan penyampaian materi 

dari guru. 

  

4 Siswa aktif dalam berdiskusi pada 

kelompoknya  

  

5 Siswa yang mengerjakan tes formatif  

diatas KKM ≥ 70 

  

6 Siswa yang aktif dalam menanggapi 

penyampaian refleksi materi 

proklamasi kemerdekaan RI 

  

7 Siswa yang mencatat atau membuat 

rangkuman hasil refleksi pembelajaran 

IPS  
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3.6 Indikator Kinerja 

Tolak ukur keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat 

dalam hal sebagai berikut. Pada penelitian  tindakan kelas ini dikatakan berhasil 

bila ≥ 80% siswa berhasil memperoleh hasil belajar > 70, yakni skor Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan nilai formatif tes pra siklus, nilai tes setelah 

siklus 1, dan nilai tes setelah siklus 2. Sedangkan untuk data penilaian proses 

dengan membandingkan penilaian proses siklus 1 dan penilaian proses siklus 2.  

Analisis data terhadap hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Analisis data hasil penelitian yang berupa hasil belajar pra siklus, siklus 1 dan 

siklus 2 dengan cara persentase yaitu dengan menghitung peningkatan 

ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa tersebut mampu 

mencapai skor minimal 70 dan ketuntasan klasikal jika siswa yang 

memperoleh nilai ≥70 ini jumlahnya ≥ 80% dari jumlah seluruh siswa dan 

masing-masing dihitung dengan menggunakan rumus : Analisis tersebut 

dilakukan  dengan menghitung ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal 

dengan rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan Individual =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

                                       

                                   Ketuntasan klasikal =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢   𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

Keterangan 

Ketuntasan indiviual : Jika siswa mencapai ketuntasan skor  > 70 

Ketuntasan klasikal : Jika > 80% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan 

skor > 70. 

(2) Data penilaian proses diperoleh dari hasil observasi meliputi penilaian 

menyimak dan penilaian diskusi. Data penilaian proses pembelajaran akan 
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dikomulatifkan dan dilambangkan dalam bentuk angka bersama hasil belajar 

siswa secara individual maupun klasikal. 

(3) Dari data tes formatif dan data penilaian proses selanjutnya dihitung untuk 

memperoleh nilai akhir. Dengan rumusan nilai akhir sebagai berikut: 

 

 

 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen  

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 tipe VAK (Visual, 

Auditori, Kinesthetic) untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji 

cobakan. 

Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada (Corrected 

Item-Total Correlation). Dalam hal ini peneliti menggunakan standar validitas 

0,361 dengan jumlah responden 30 orang dan jumlah soal sebanyak 30 pada 

pretest, 30 soal pada siklus 1, dan 30 soal pada siklus 2. 

Uji coba item instrumen baik untuk pretest pada pra siklus, siklus 1, dan 

siklus 2 diterapkan pada 30 siswa kelas 5 SDN Sidorejo Lor 01 pada tanggal 4 

Juni 2013 dan 7 Juni 2013 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Untuk 

mengetahui jumlah soal pada Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2  yang valid dan 

tidak valid  dapat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 berikut ini. 

Tabel 4 

Validitas Instrumen Pretest untuk Pra Siklus 

 

Valid Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 

29, 30 

14, 16, 18, 21, 26 

 

Dari 30 soal pada pra siklus  terdapat 25 soal yang valid dan 5 soal yang tidak 

valid. 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘𝑖𝑟 = 30%  𝑈𝐾 𝑀𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑎𝑘 + 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑖 + 70% 𝑇𝑒𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓 
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Tabel 5 

Validitas Instrumen Penelitian Siklus 1 

 

Valid Tidak Valid 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29,30 

1, 5, 14, 16, 21, 26 

 

Dari 30 soal pada siklus I terdapat 24 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid. 

Tabel 6 

Validitas Instrumen Penelitian Siklus 2 

 

Valid Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 

9, 11, 12, 13, 19, 21 

 

Dari 30 soal pada siklus II terdapat 24 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid. 

 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Uji reabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan 

merupakan sebuah instrument yang handal, konsistensi, dan stabil, sehingga bila 

digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Pengukuran tingkat 

realibilitas alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

Alpha croncbach. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolok ukur dari tingkat 

reliabilitasnya. Tahapan uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows (statistical product and service 

solutions). 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 

setelah pembelajaran dengan menggunakan menggunakan model pembelajaran 

VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic).  

Uji reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan teknik Alpha yang 

dikembangkan oleh George dan Mallery (1995) untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut : 
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        α > 0,9 = Sangat bagus 

        α > 0,8 = Bagus    

α > 0,7 = Dapat diterima 

        α > 0,6 = Diragukan 

        α < 0,5 = Tidak dapat diterima 

Setelah diketahui ada item yang valid dan tidak valid, maka dilakukan uji 

reliabilitas yang dilakukan dengan membuang item yang tidak valid. Pada soal pra 

siklus diperoleh hasil reliabilitas sangat bagus karena nilai alpha α > 0,9 yaitu 

sebesar 0,910, sedangkan pada soal siklus I diperoleh hasil reliabilitas α > 0,9 

yaitu sebesar 0,929, dan pada soal siklus I diperoleh hasil reliabilitas α > 0,9 yaitu 

sebesar 0,931. Hasil uji validitas reliabilitas yang diolah item dinyatakan valid 

semua.  Hasil penghitungan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 7, Tabel 8, dan 

Tabel 9 berikut ini.  

Tabel 7 

Reliabilitas Instrumen Pra Siklus 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.910 25 

 

Tabel 8 

Reliabilitas Instrumen Siklus 1 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.929 24 

 

 

Tabel 9 

Reliabilitas Instrumen Siklus 2 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.931 24 
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3.7.3 Analisi Tarap Kesukaran Instrumen Item 

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. 

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 10, Tabel 11, dan 

Tabel 12 berikut. 
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Tabel 10 

Analisis Tarap Kesukaran Instrumen Pra Siklus 

 

Tarap Kesukaran 

Mudah Sedang Sukar 

8, 10, 13, 15  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

14, 16, 21 

 

Berdasarkan hasil pengujian item soal untuk pra siklus, dapat disimpulkan 

bahwa kriteria taraf  kesukaran soal adalah kriteria sukar, sedang dan mudah, 

diketahui bahwa dari 30 butir soal, ada 3 soal yang sukar, dan 23 soal yang 

sedang, dan 4 butir soal yang masuk dalam kategori mudah. 

Tabel  11 

Analisis Tarap Kesukaran Instrumen Siklus 1 

 

Tarap Kesukaran 

Mudah Sedang Sukar 

7, 8, 10, 13, 15, 24 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 

18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 

28, 29, 30 

1, 14, 16, 21, 26 

  

Berdasarkan hasil pengujian item soal untuk siklus 1, dapat disimpulkan bahwa 

kriteria taraf  kesukaran soal adalah kriteria sukar, sedang dan mudah, diketahui 

bahwa dari 30 butir soal, ada 5 soal yang sukar, dan 19 soal yang sedang, dan 6 

butir soal yang masuk dalam kategori mudah. 

 

Tabel  12 

Analisis Tarap Kesukaran Instrumen Siklus 2 

 

Tarap Kesukaran 

Mudah Sedang Sukar 

2, 3, 10, 17, 18, 20, 28 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 29, 30 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian item soal untuk siklus 2, dapat disimpulkan 

bahwa kriteria taraf  kesukaran soal adalah kriteria sedang dan mudah, diketahui 
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bahwa dari 30 butir soal, tidak ada soal yang masuk pada kategori sukar, 21 soal 

yang sedang, dan 9 butir soal yang masuk dalam kategori mudah. 

 


