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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Salatiga 12 Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga, subyek dari penelitian tidakan kelas adalah siswa kelas 4 SD N Salatiga 

12 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Jumlah siswa 38 yang teridiri atas 17 siswa perempuan dan 21 siswa laki-laki. 

Hasil pengamatan awal yang dilakukan di SD tersebut, pada mata pelajaran IPA 

masih banyak mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai mata 

pelajaran IPA yaitu rata-rata nilai 63,63 sedangkan KKM yang ditentukan guru 

adalah 64.  

Untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa tersebut peneliti 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Karakteristik siswa kelas 4 ini adalah berumur antara 8 tahun sampai 10 yang 

merupakan menuju tahap berpikir konkrit/ nyata. Jadi dengan menggunakan 

pendekatan CTL yang mana CTL sendiri mengaitkan materi pembelajaran dengan 

dunia nyata siswa dapat membantu siswa memahami konsep atau materi 

pembelajaran. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Slameto (2012: 138) “Variabel penelitian didefinisikan sebagai faktor 

yang apabila diukur memberikan nilai yang bervariasi.” Variabel penelitian 

tindakan kelas ini ada tiga yaitu variabel bebas, variabel terikat pertama dan 

variabel terikat kedua. Variabel bebasnya yaitu pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL), variabel terikat pertamanya yaitu hasil 

belajar dan variabel terikat yang kedua adalah keaktifan . 

1. Variabel Bebas (X) 

Pembelajaran IPA dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) adalah sebuah pendekatan pembelajaran IPA yang dilaksanakan 

mengkaitkan antara materi yang diajarkanya dengan situasi dunia nyata siswa dan 
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mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah-masalah yang nyata digunakan sebagai sumber munculnya 

konsep-konsep IPA atau pengetahuan IPA. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah pembelajaran menngunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

c. Guru mengadakan apersepsi, sebagai penggalian pengetahuan awal siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang. 

f. Guru mencontohkan/ membagikan sebuah model/ alat peraga dan LKS pada 

setiap kelompok. 

2) Kegiatan Inti 

Tabel 3.1 

Tahap-Tahap Proses Pembelajaran Menggunakan  

Pendekatan CTL 

 

No. Tahap CTL 

1 Kontruktivisme (Constructivism) 

2 Menemukan (Inquiry) 

3 Bertanya (Questioning) 

4 Masyarakat belajar (Learning 

Community) 

5 Pemodelan (Modelling) 

6 Refleksi (Reflection) 

 

3) Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa membahas kesimpulan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir. 

c. Guru menutup pelajaran. 
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2. Variabel Terikat yang Pertama (Y1) 

Dalam penelitian ini yang menjadi Y1 adalah hasil belajar. Hasil belajar 

adalah. hasil yang di peroleh siswa dari seluruh potensi yang dimilikinya yang 

meliputi kemampuan kognitif setelah proses pembelajaran berlangsung atau pada 

saat evaluasi yang biasanya di tunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru 

setiap selesainya pokok bahasan yang telah di sampaikan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Hasil belajar yang diperoleh dari tes tertulis. 

3. Variabel Terikat yang Kedua (Y2) 

Dalam penelitian ini yang menjadi Y2 adalah keaktifan siswa. Keaktifan 

siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus 

dipahami, dan dikembangkan setiap guru dalam proses pembelajaran. Untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang didalamnya siswa dapat berperan aktif, 

maka pembelajaran harus berpusat pada siswa, dimana siswa dituntut untuk 

menemukan pengetahuan sendiri secara lebih luas, lebih dalam dan lebih maju. 

Ada 4 aspek dalam keaktifan yaitu: 

a. Pengalaman 

b. Interaksi 

c. Komunikasi 

d. Refleksi  

 

3.3  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus. “Model 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model Tahapan Pelaksanaan PTK” 

yang dikemukakan oleh Arikunto (2006: 16) di dalam bukunya Suyadi (2012: 50). 

Tahapan pelaksanaan PTK ini terdapat empat tahap meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Rincian prosedur 

tindakan dapat digambarkan pada gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 

Model Tahapan-Tahapan Pelakasanaan PTK 

Berdasarkan gambar 3.1 penelitian akan dilaksanakan melalui Siklus I 

dan Siklus II, sebelum dilaksanakan penelitian menyusun suatu perencanaan 

mengenai apa yang akan dilaksanakan dan diperlukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Setelah perencanaan akan dilaksanakan tindakan dengan suatu 

pengamatan/observasi mengenai jalanya tindakan dalam pembelajaran, setelah 

tindakan akan dilaksanakan refleksi berdasarkan hasil pengematan. Hasil refleksi 

untuk menemukan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan pada tindakan 

Siklus I kemudian akan dilaksanakan dan diperbaiki pada Siklus II yang 

pelaksanaanya sama pada Siklus I. 

Siklus I meliputi: 

1. Perencanaan 

Dalam perencanaan siklus I,  peneliti menetapkan seluruh perencanaan 

tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 

siswadengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL).   
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Langkah-langkah perencanaan untuk siklus I sebagai berikut : 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) yang sesuai dengan 

materi. 

2) Membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

3) Mempersiapkan sumber, media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran dan fasilitas yang diperlukan. 

4) Menyiapkan LKS untuk peserta didik. 

5) Menyiapkan lembar observasi. 

6) Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. 

2.  Tindakan 

1) Kegiatan Awal 

i. Guru membuka pelajaran. 

ii. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

iii. Guru mengadakan apersepsi, sebagai penggalian pengetahuan awal siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan. 

iv. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

v. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang. 

vi. Guru memcontohkan/membagikan sebuah model/alatperaga dan LKS pada 

setiap kelompok. 

2) Kegiatan Inti 

Tabel 3.2 

Tahap-Tahap Proses Pembelajaran  

Menggunakan Pendekatan CTL 

 

No. Tahap CTL 

1 Kontruktivisme (Constructivism) 

2 Menemukan (Inquiry) 

3 Bertanya (Questioning) 

4 Masyarakat belajar (Learning Community) 

5 Pemodelan (Modelling) 

6 Refleksi (Reflection) 

 

3) Kegiatan Akhir 

i. Guru bersama siswa membahas kesimpulan pembelajaran. 
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ii. Siswa mengerjakan tes akhir. 

iii. Guru menutup pelajaran. 

3. Observasi 

Dalam tahap ini dilakukan observasi atau pengamatan oleh guru tentang 

jalannya proses kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh dari kegiatan awal, 

inti dan akhir yang dilaksanakan pada pertemuan I, II dan III  yang dibantu oleh 

pengamat untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran. 

4. Refleksi 

1) Menganalisis hasil pengamatan saat melakukan observasi. 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan model 

pembelajaran CTL. 

3) Membuat daftar permasalahaan yang terjadi pada siklus I. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II agar dapat 

memperbaiki pendekatan yang dilakukan pada siklus I. 

 

Siklus II meliputi: 

Pada siklus II pun kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti 

pada siklus I hanya saja waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan alokasi 

waktu yang tersedia di SD tempat dilakukannya penelitian sehingga terdapat 

kemungkinan pembelajaran dilakukan kurang dari tiga pertemuan. Siklus II 

merupakan penyempurnaan dari kelemahan dan kekurangan pada siklus 

sebelumnya. 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas untuk mengetahui meningkatnya hasil belajar dan keaktifan siswa kelas 4 

dalam mata pelajaran IPA di SD N Salatiga 12 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

setelah melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL): 
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1. Observasi  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapi dengan format atau blanko pengamat sebagai instrumen. “Format 

yang sesuai item-item tentang kejadian atau tingkah aku yang digambarkan akan 

terjadi” (Arikunto, 2002: 4). Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang 

pengajaran guru didalam kelas, sehingga bisa dilihat di dalam pelaksanaan 

pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi dan proses yang diharapkan. 

Pedoman Observasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi model 

pembelajaran CTL pada proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Implementasi Model Pembelajaran CTL pada Proses Pembelajaran 

 

No. 
Aspek 

Pendekatan CTL 
Indikator Pendekatan CTL 

No 

Item 

Jumlah 

Item 

1. Kontruktivisme  

 
 Membangun pemahaman 

 Menyusun pengetahuan 

berdasarkan pengalaman 

1 

2 

2 

 

 

2. Menemukan   Mengunakan ketrampilan berpikir 

kritis 

 Menganalisis dan menyajikan 

hasil tulisan, gambar, laporan, 

tabel dan karya lainnya 

1 

 

2 

 

2 

3. Bertanya  Mendorong, membimbing dan 

menilai kemampuan berpikir 

 Mengecek pemahaman 

 Membangkitkan respon siswa 

1 

 

2 

2 

3 

4. Masyarakat 

Belajar 
 Tukar pengalaman 

 Berbagi ide 

 Bekerjasama dengan orang lain 

1 

1 

2 

3 

5 Pemodelan  Penampilan suatu contoh agar 

orang lain berpikir, bekerja dan 

belajar 

 Mengerjakan apa yang 

dicontohkan 

1 

 

 

2 

2 

6 Refleksi  Mencatat apa yang telah dipelajari 

 Evaluasi diri 

1 

1 

2 

 

7 Penilaian  Mengukur pengetahuan dan 

ketrampilan  

 Penilaian hasil 

 Tes dan nontes 

1 

 

1 

1 

3 

  

Jumlah 17 
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Selain untuk mengetahui sejauh mana implementasi model pembelajaran 

CTL pada proses pembelajaran, metode observasi ini digunakan juga untuk 

mengetahui keaktifan siswa. Pedoman dalam pembuatan lembar observasi 

keaktifan siswa (sumber: Asmani dalam bukunya “7  Tips Aplikasi Pakem”, 

halaman 81-83)  dapat dilihat tabel 3.4:  

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Keaktifan Siswa 

 

No. 
Aspek 

Keaktifan 
Indikator Keaktifan 

No 

Item 

1 Pengalaman 1) melakukan pengamatan 

2) melakukan percobaan 

3) membaca 

4) membuat sesuatu  

1 

1 

2 

3 

2 Interaksi 1) berdiskusi 

2) mengajukan pertanyaan 

3) meminta pendapat orang lain 

4) bekerja dalam kelompok 

4 

5 

6 

7 

3 Komunikasi 1) memperhatikan atau memberi komentar atau 

pertanyaan yang menantang 

2) menceritakan/mempresentasikan 

3) mendengarkan atau memberi  komentar atau 

mempertanyakan 

4) melaporkan secara lisan atau tertulis 

5) mengemukakan pikiran atau pendapat 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

4 Refleksi 1) memikirkan kembali hasil kerja atau pikiran 

sendiri 

13 

 

2. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

pemahaman konsep tentang IPA yang telah dipelajari dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar. Tes 

dilakukan untuk mengungkapkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan. Tes yang digunakan berupa pilihan ganda. Adapun kisi-kisi 

dalam pembuatan tes siklus I pada tabel 3.5 
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Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Soal Evalusai IPA Siklus I 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Bentuk 

(Nomor soal) Jumlah 

Soal 
Pilihan ganda 

10. Memaha

mi 

Perubaha

n 

Lingkung

an Fisik 

dan 

Pengaruh

nya 

Terhadap 

Daratan 

10.1 Mendeskrips

ikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik (angin, 

hujan, 

cahaya, 

matahari, 

dan 

gelombang 

air laut) 

 

 

 

 

 

 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

terhadap 

daratan 

(erosi, 

abrasi, 

banjir, dan 

longsor)   

10.3 Mendeskrips

ikan cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, 

abrasi, banjir 

dan lonsor) 

 

 Mengidentifik

asi berbagai 

faktor 

penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

 Menjelaskan 

pengaruh 

faktor 

penyebab 

perubahan 

lingkungan 

terhadap 

daratan 

(angin, hujan, 

cahaya 

matahari dan 

gelombang 

laut)  

 

 Mendemonstra

sikan proses 

terjadinya erosi 

pada 

permukaan 

tanah 

 Menjelaskan 

cara mencegah 

erosi tanah dan 

abrasi 

 

 Menjelaskan 

cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

yang 

disebabkan 

oleh banjir dan 

tanah longsor 

2, 10 

 

 

 

 

 

 

5, 6, 7, 12,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

8, 9, 11, 13, 15 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Jumlah soal 15 
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Pada siklus II materi yang akan dipelajari yaitu tentang Sumber Daya 

Alam. Adapun kisi-kisi dalam pembuatan tes siklus II pada tabel 3.6: 

Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi IPA Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Bentuk 

(Nomor 

soal) 
Jumlah 

Soal 
Pilihan 

ganda 

11. Memaham

i 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkunga

n, 

teknologi 

dan 

masyarak

at 

11.1 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Menjelaskan 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

teknologi yang 

digunakan 

 

 Memberi contoh 

berbagai jenis sumber 

daya alam di 

Indonesia. 

 Menggolongkan benda 

menurut asalnya.  

 Menjelaskan kegunaan 

berbagai sumber daya 

alam 

 Menjelaskan 

keuntungan dari 

pengolahan sumber 

daya alam 

 Menjelaskan kerugian 

dari pengolahan 

sumber daya alam 

 

 Menjelaskan teknologi 

yang digunakan dalam 

pengolahan sumber 

daya alam 

7, 12, 14 

 

 

 

1, 10, 11 

 

2, 3, 4, 6 

 

 

 

5 

 

 

 

8, 9, 15 

 

 

 

 

13 

3 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

Jumlah soal 15 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Dalam penelitian ini, sebagai patokan keberhasilan bagi peneliti pada 

pembelajaran IPA kelas 4 Semester II dengan menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan kriteria:  

1.5.1 Hasil belajar seluruh atau 100% siswa kelas 4 SDN Salatiga 12 tahun 

2013 mencapai atau melebihi KKM yaitu 64 ( ≥ 64 ). 
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1.5.2 Keaktifan seluruh atau 100% siswa kelas 4 SDN Salatiga 12 tahun 

2013 mencapai skor keaktifan yaitu jumlahnya ≥ 31 (aktif – sangat 

aktif). (Sugiyono, 2009:134-137) 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar mengajar setiap siklus dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir siklus. Hasil 

nilai evaluasi masing-masing siswa yang diperoleh dibandingkan apakah 

sudah memenuhi KKM (64) atau belum. Untuk menganalisis tingkat 

persentase keaktifan siswa dalam setiap siklus dibandingkan apakah sudah 

memenuhi skor ≥ 31 (aktif - sangat aktif). Untuk menentukan skor keaktifan 

siswa ditentukan dengan penghitungan skala likert (Sugiyono, 2009:134-137) 

dapat dilihat pada tabel berikut 3.7: 

Tabel 3.7 

Kriteria Keaktifan Siswa 

 

No. Jumlah Skor yang 

Diperoleh Siswa 

Keterangan 

1 42-52 A 

2 31-41 B 

3 20-30 C 

4 ≤20 D 

 

Keterangan: 

A: Sangat Aktif 

B: Aktif 

C: Cukup 

D: Kurang Aktif 

 

3.7 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Tes 

Sebelum dibagikan kepada peserta didik, terlebih dahulu soal evaluasi 

tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. "Validitas merupakan 

derajad sejauh mana tes mengukur apa yang ingin diukur, Borg dan Gall 
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(Purwanto, 2011: 114). Adapun reliabilitas berhubungan dengan akurasi 

instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur dan seberapa 

akurat seandainya dilakukan pengulangan, Hopkins dan Antes (Purwanto, 2011: 

154). Instrumen dikatakan valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. ”Tingkat validitas suatu instrumen dapat 

diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir instrumen dengan 

total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (corrected item to total 

correlation)” (Utomo, 2012).  Tingkat validitas instrumen dapat dilihat pada tabel 

3.8: 

Tabel 3.8  

Interpretasi Validitas Instrumen 

 

Besarnya Nilai r Keterangan 

0,8≤ r ≤ 1 Validitas sangat tinggi 

0,6 ≤ r ≤0,79 Validitas tinggi 

0,4 ≤ r ≤ 0,59 Validitas cukup 

0,2 ≤ r ≤0,39 Validitas rendah 

0,0 ≤ r ≤ 0,19 Tidak valid 

 

Nunnally (1981) dalam Utomo (2012) menyatakan bahwa “reliabilitas 

adalah kestabilan skor  yang diperoleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan 

tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari satu pengukuran ke pengukuran 

lainnya.” Sementara itu Allen & Yen (1979) dalam Utomo (2012) menyatakan 

bahwa “tes dikatakan reliabel jika skor amatan mempunyai korelasi yang tinggi 

dengan skor sebenarnya.” interpretasi reliabilitas instrumen dapat dilihat dalam 

tabel 3.9: 

Tabel 3.9 

Interpretasi Reliabilitas Instrumen 

 

Besarnya Nilai r Keterangan 

0,80-1,00 Tinggi 

0,60-0,80 Cukup 

0,40-0,60 Agak rendah 

0,20-0,40 Rendah 
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                 Berdasarkan uraian mengenai uji validitas dan reliabilitas untuk 

mengukur instrumen soal tes. Hasil dari ujicoba yang pertama pada soal tes 

evalusi siklus I dapat dilihat pada tabel 3.10: 

 

Tabel 3.10 

Uji Validitas Instrumen Soal Evaluasi Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji validitas seperti yang terdapat pada tabel 3.10  dari 30 item soal 

didapat 15 item yang valid, untuk selanjutnya ke-15 item tersebut yang akan 

dipergunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk reliabilitas soal evaluasi 

siklus I dapat dilihat pada tabel 3.11 

No. Item Soal Corrected 

Item- Total 

Correlation 

Keterangan 

1 VAR00001 .329 Valid 

2 VAR00002 .135 Tidak Valid 

3 VAR00003 .000 Tidak Valid 

4 VAR00004 .626 Valid 

5 VAR00005 .251 Valid 

6 VAR00006 .561 Valid 

7 VAR00007 .626 Valid 

8 VAR00008 .259 Valid 

9 VAR00009 .036 Tidak Valid 

10 VAR00010 .409 Valid 

11 VAR00011 .248 Valid 

12 VAR00012 .626 Valid 

13 VAR00013 .626 Valid 

14 VAR00014 .432 Valid 

15 VAR00015 .135 Tidak Valid 

16 VAR00016 -.169 Tidak Valid 

17 VAR00017 .128 Tidak Valid 

18 VAR00018 .028 Tidak Valid 

19 VAR00019 .088 Tidak Valid 

20 VAR00020 .626 Valid 

21 VAR00021 .196 Tidak Valid 

22 VAR00022 .420 Valid 

23 VAR00023 -.036 Tidak Valid 

24 VAR00024 .196 Tidak Valid 

25 VAR00025 -.163 Tidak Valid 

26 VAR00026 -.053 Tidak Valid 

27 VAR00027 -.265 Tidak Valid 

28 VAR00028 .174 Tidak Valid 

29 VAR00029 .346 Valid 

30 VAR00030 .321 Valid 
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Tabel 3.11 

Reliabilitas Instrumen Soal Evaluasi Siklus I 

 

 

 

 

 

Pada tabel 3.11 reliabilitas diperoleh angka koefisien alpha 0,720 yang 

artinya instrumen memiliki tingkat reliabilitas cukup. Setelah uji validitas dan 

reliabilitas pada siklus I maka dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas pada 

soal tes evaluasi siklus II. Hasil dari uji coba yang kedua pada soal evaluasi siklus 

II dapat dilihat pada tabel 3.12.  

Hasil uji validitas seperti yang terdapat pada tabel 3.12  dari 30 item soal 

didapat 22 item yang valid, untuk selanjutnya ke-22 item tersebut di pilih dan 

hanya 15 soal yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.720 30 
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Tabel 3.12 

Uji Validitas Instrumen Soal Evaluasi Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk reliabilitas yang kedua dapat dilihat pada tabel 3.13. Reliabilitas 

diperoleh angka koefisien alpha 0,716 yang artinya instrumen memiliki tingkat 

reliabilitas cukup. Dengan demikian instrumen tes yang penulis susun dapat 

dipergunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

No. Item Soal Corrected 

Item- Total 

Correlation 

Keterangan 

1 VAR00001 -.416 Tidak Valid 

2 VAR00002 .211 Valid 

3 VAR00003 -.033 Tidak Valid 

4 VAR00004 .377 Valid 

5 VAR00005 .190 Tidak Valid 

6 VAR00006 .075 Tidak Valid 

7 VAR00007 .244 Valid 

8 VAR00008 .201 Valid 

9 VAR00009 .159 Tidak Valid 

10 VAR00010 .266 Valid 

11 VAR00011 .415 Valid 

12 VAR00012 .221 Valid 

13 VAR00013 .415 Valid 

14 VAR00014 .502 Valid 

15 VAR00015 .232 Valid 

16 VAR00016 .159 Tidak Valid 

17 VAR00017 .281 Valid 

18 VAR00018 .252 Valid 

19 VAR00019 .091 Tidak Valid 

20 VAR00020 .211 Valid 

21 VAR00021 .418 Valid 

22 VAR00022 .308 Valid 

23 VAR00023 .201 Valid 

24 VAR00024 -.071 Tidak Valid 

25 VAR00025 .426 Valid 

26 VAR00026 .415 Valid 

27 VAR00027 .253 Valid 

28 VAR00028 .334 Valid 

29 VAR00029 .458 Valid 

30 VAR00030 .343 Valid 
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Tabel 3.13 

Reliabilitas Instrumen Soal Evaluasi Siklus II 

 

 

 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.716 30 
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