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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian efektivitas penggunaan pendekatan keterampilan proses

dengan media power point pada pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa

kelas 4 SD Negeri 01 Bringin yaitu Penelitian Eksperimen. Sugiyono (2010:107)

mengemukakan bahwa “penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendalikan”.

3.1.1 Desain Eksperimen

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian efektivitas penggunaan

pendekatan keterampilan proses dengan media power point pada pembelajaran

IPA terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 01 Bringin yaitu Penelitian

Eksperimen Semu (Quasi Esperiment) dengan tipe Nonequivalent Control Group

Design (Sugiyono, 2010:114). Quasi Esperiment memiliki kelompok kontrol,

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nonequivalent Control Group

Design hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada

desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara

random (Sugiyono, 2010:116).

Tabel 3.1 Desain Eksperimen

Nonequivalent Control Group Design

O1 X O2

O3 O4

Keterangan:

O1 : pengukuran hasil pretest kelompok eksperimen

O3 : pengukuran hasil pretest kelompok kontrol

X : perlakuan untuk kelompok eksperimen yakni kelas 4B
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O2 : pengukuran hasil posttest kelompok eksperimen

O4 : pengukuran hasil posttest kelompok kontrol

Berikut disajikan bagan kerangka berpikir Efektivitas Penggunaan

Pendekatan Keterampilan Proses dengan Media Power point Pada Pembelajaran

IPA terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Bringin Kecamatan

Bringin Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013.

Gambar 3.1
Bagan Kerangka Berpikir Efektivitas Penggunaan Pendekatan Keterampilan

Proses dengan Media Power point Terhadap Hasil Belajar Siswa

3.1.2 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat juga prosedur rancangan penelitian. Prosedur

rancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi tes sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan.

2. Menyusun instrumen tes sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat.

3. Mengujicobakan instrumen tes ke SD Karangtengah 01.

4. Mengolah data dan menghilangkan soal yang kurang baik untuk

mendapatkan hasil uji instrumen yang valid dan reliabel.

Kelompok Kontrol
dengan Pendekatan

Konvensional

Kelompok Eksperimen dengan
Pendekatan

Keterampilan Proses dan Media
Power point

Post Test

Pre Test

Penggunaan pendekatan keterampilan proses lebih
efektif daripada pembelajaran konvensional dalam
pembelajaran IPA
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5. Memberikan tes awal (pretest) ke kelas 4A dan 4B di SD Negeri 01 Bringin

untuk mengetahui kemampuan awal dari kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol.

6. Memberikan perlakuan menggunakan pendekatan keterampilan proses

dengan media power point di kelas 4B dan mengajar dengan pendekatan

konvensional di kelas 4A di SD Negeri 01 Bringin.

7. Memberikan tes akhir (posttest) pada kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol.

8. Menganalisis hasil belajar dari instrumen yang telah diberikan.

9. Menyusun laporan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian efektivitas penggunaan pendekatan keterampilan proses

dengan media power point pada pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa

dilaksanakan di SD Negeri 01 Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Kelas 4B sebagai kelompok eksperimen dan kelas 4A sebagai kelompok kontrol.

Uji instrumen penelitian dilaksanakan di SD Karang Tengah 01 Kecamatan

Tuntang Kabupaten Semarang. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester II

tahun ajaran 2012/2013.
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Tabel 3.2
Rancangan Jadwal Penelitian

No. Hari, tanggal Kegiatan

1 Kamis, 10 Januari 2013 Pengumpulan proposal penelitian.

2 Selasa, 5 Februari 2013 Pengumuman hasil review proposal.

3 Kamis, 28 Maret 2013 Uji instrumen di SD Negeri

Karangtengah 01.

4 Sabtu, 30 April 2013 Pelaksanaan Pretest di kelas 4A dan 4B

di SD Negeri 01 Bringin.

5 Kamis, 4 April 2013 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

menggunakan pendekatan keterampilan

proses dengan media power point di kelas

4B SD Negeri 01 Bringin.

6 Sabtu, 6 April 2013 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

menggunakan pembelajaran

konvensional dengan ceramah dan tanya

jawab di kelas 4A SD Negeri 01 Bringin.

7 7 Februari 2013 s.d.

Mei 2013

Bimbingan proposal dan skripsi.

8 16 – 22 Mei 2013 Pendaftaran ujian skripsi periode

2012/2013.

9 27 – 30 Mei 2013 Pelaksanaan ujian skripsi periode

2012/2013.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan keterampilan

proses dengan media power point. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu

perencanaan untuk merangsang siswa belajar secara aktif memperoleh

pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam pembelajaran IPA melalui

kegiatan: a) mengamati, b) menggolongkan, c) menafsirkan, d) meramalkan,
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e) menerapkan, f) melakukan percobaan, g) mengkomunikasikan, dan h)

mengajukan pertanyaan.

Media power point merupakan salah satu software yang mampu

menampilkan program multimedia sebagai sarana presentasi. Media power point

adalah bagian dari media visual, bahan ajar visual akan lebih mudah diingat oleh

siswa dan lebih memahami sehingga kebermaknaan pembelajaran dapat terjadi.

3.3.2 Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Hasil

belajar siswa adalah evaluasi yang mengukur kemampuan siswa melalui penilaian

proses (hasil pengamatan meliputi: hasil percobaan, diskusi, presentasi, dan sikap)

dan penilaian hasil belajar (tes fomatif).

3.4 Unit Penelitian

Unit penelitian ini adalah kelas 4A dan kelas 4B di SD Negeri 01 Bringin.

Alasan pemilihan unit penelitian ini dikarenakan SD tersebut merupakan memiliki

kelas paralel dengan kualitas dan kuantitas siswa yang seimbang.

3.4. 1 Kelompok Eksperimen

Pada penelitian ini kelompok ekperimen adalah kelompok siswa yang

mendapat perlakuan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan

keterampilan proses. Kelompok eksperimen adalah kelas 4B di SD Negeri 01

Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

3.4. 2 Kelompok Kontrol

Pada penelitian ini kelompok kontrol adalah kelompok siswa yang tidak

mendapatkan perlakuan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan

keterampilan proses. Kelompok kontrol adalah siswa kelas 4A di SD

Karangtengah 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Berikut ini disajikan Destribusi frekuensi jumlah siswa kelas 4 SD Negeri

01 Bringin dan SD Karangtengah 01 di bawah ini:
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Tabel 3.3

Destribusi Frekuensi Siswa Kelas 4 SD Negeri 01 Bringin

Kelas Kelompok
Jenis Kelamin Jumlah

SiswaLaki-laki Perempuan
IV A Kontrol 12 11 23
IV B Eksperimen 14 12 26

Jumlah Seluruhnya 49

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah Destribusi siswa kelompok

eksperimen adalah 26 siswa dan kelompok kontrol adalah 23 siswa. Jumlah unit

penelitian adalah 49 siswa.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.5. 1 Teknik pengumpulan data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar

yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data ini,

maka peneliti harus menentukan teknik dan instrumen pengumpulan data sesuai

dengan variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data hasil belajar dalam

penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. Penjelasan teknik tes dan non tes,

sebagai berikut:

1. Tes

Tes diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban,

atau sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan

mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari

orang yang dikenai tes (Djemari Mardapi, 2008:67). Tes digunakan untuk

mengukur kemampuan hasil belajar IPA pada pokok bahasan yang telah diajarkan

di kelas 4 SD Negeri 01 Bringin maupun SD Karangtengah 01. Tes ini dilakukan

di kelompok kontrol dan kelompok eskperimen untuk mengukur kemampuan

berpikir siswa. Untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa digunakan tes

tertulis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yakni tes formatif.
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2. Non Tes

Teknik non tes adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui

kemampuan siswa tanpa menggunakan tes. Dalam penelitian ini menggunakan

obeservasi dan portofolio.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak

pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan observasi unjuk kerja sebagai

penilaian proses pembelajaran. unjuk kerja yang diobservasi meliputi:

1) Observasi implementasi RPP

Observasi ini dilakukan untuk menilai kualitas pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dengan mengacu pada langkah-langkah pembelajaran

dalam RPP.

2) Observasi kegiatan siswa

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan siswa yang

menggunakan pendekatan keterampilan proses pada kelompok ekperimen

Hasil observasi digunakan sebagai penilain proses dalam pembelajaran.

Langkah-langkah pelaksanaan observasi, sebagai berikut:

1) Menyusun format observasi

2) Menyusun indikator dalam observasi

3) Menyusun lembar observasi sesuai indicator yang telah dibuat.

4) Prosedur pemberian skor berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilakukan

terhadap rencana pembelajaran yang telah dibuat.

b. Portofolio

Usman Samatowa (2010:160) mengemukakan bahwa “portofolio adalah

suatu penilaian hasil belajar yang didasarkan pada kumpulan hasil belajar dari

waktu ke waktu, atau yang merupakan koleksi contoh-contoh hasil kerja siswa,

hasil asesmen, atau data lain yang menyajikan prestasi siswa”.
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3.5. 2 Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan lembar

observasi. Di bawah ini disajikan kisi-kisi soal tes untuk mengukur hasil belajar

siswa kelas 4 SD Negeri 01 Bringin dan SD Karangtengah 01 Semester 2 tahun

ajaran 2012/2013.

Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator
Nomor Soal
PG Isian

Memahami
perubahan
lingkungan
fisik dan
pengaruhnya
terhadap
daratan

10.1
Mendeskripsika
n berbagai
penyebab
perubahan
lingkungan fisik
(angin, hujan,
cahaya
matahari,
dan gelombang
air laut)

Menjelaskan
penyebab
perubahan
daratan yang
disebabkan oleh
air hujan.

1, 3,
9,
12,
13,
16,
19

1, 2,
8

10.2
Menjelaskan
pengaruh
perubahan
lingkungan fisik
terhadap
daratan (erosi,
abrasi, banjir,
dan longsor)

Menganalisis
perubahan
daratan yang
disebabkan oleh
air hujan.

2, 4,
8,
10,
14,
15,
17

4, 6, 9

10.3.
Mendeskripsikan
cara pencegahan
kerusakan
lingkungan
(erosi, abrasi,
banjir, dan
longsor).

Menganalisis

cara pencegahan

kerusakan

lingkungan

karena pengaruh

hujan.

5, 6,
7,
11,
18,
20

3, 5,
7, 10
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Adapun kisi-kisi lembar observasi implementasi RPP terdapat pada tabel

3.6 berikut.

Tabel 3.5 Kisi-kisi Observasi Implementasi RPP

Indikator Unsur yang diamati

Pra Pembelajaran 1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran.

Kegiatan Awal

Pembelajaran

1. Mengucapkan salam dan presensi

2. Melakukan kegiatan apersepsi.

3. Menyampaikan kompetensi (tujuan) pembelajaran

yang akan dicapai.

Kegiatan Inti

Pembelajaran

Penguasaan materi pelajaran

1. Menunjukkan penguasaan materi pelajaran.

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang

relevan.

3. Menyampaikan materi materi dengan jelas, sesuai

sesuai dengan hierarki belajar.

4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan.

Pendekatan/ Strategi Pembelajaran

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai.

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

perkembangan dan tingkat kebutuhan siswa.

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut.

4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat

konstekstual.

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu

yang telah dialokasikan.

6. Menguasai kelas.

Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran

1. Menggunakan media secara efektif dan efisien.
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2. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media.

3. Menghasilkan pesan yang menarik.

4. Menunjukkan keterampilan menggunakan media.

Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara

Keterlibatan Siswa

1. Menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran

2. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa

3. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa

dalam belajar.

Penilaian proses dan hasil belajar

1. Memantau kemajuan belajar.

2. Melakukan penilaian kelompok.

3. Melakukan penilaian individu.

4. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi

(tujuan).

Penggunaan bahasa

1. Menggunakan bahasa lisan dan tulis dengan jelas,

baik dan benar.

2. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai.

Menutup

Pembelajaran

1. Melakukan refleksi dengan melibatkan siswa.

2. Membuat kesimpulan bersama dengan siswa.

3. Melaksanakan evaluasi pembelajaran sebagai tindak

lanjut.

Dari tabel 3.5 di atas observasi implementasi RPP meliputi empat kegiatan

yakni pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Skor penilaian

dalam observasi ini dari 1 – 4 yakni, skor 1 untuk kategori kurang baik, skor 2

untuk kategori cukup, skor 3 untuk kategori baik,dan skor 4 untuk kategori sangat

baik.
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Observasi kegiatan siswa terbagi menjadi dua yakni diskusi dan

praktikum, presentasi kelompok, dan pengetahuan serta sikap. Disajikan kisi-kisi

observasi kegiatan siswa pada tabel 3.6 dan 3.7 berikut.

Tabel 3.6 Unsur-unsur Observasi Diskusi dan Praktikum

No. Unsur yang diamati
1 Partisipasi dalam kegiatan diskusi
2 Partisipasi dalam kegiatan praktikum

Berdasarkan tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa ada dua (2) unsur

penting pembelajaran yang diamati yakni diskusi dan praktikum. Pada saat

melakukan diskusi, siswa akan diamati partisipasinya dalam menyampaikan

pendapat dan mengerjakan lembar kerja siswa yang diberikan. Partisipasi siswa

juga akan diamati pada saat melakukan praktikum. Sudah ada lembar praktikum

yang diberikan, sehingga dapat diamati siswa yang bekerja sesuai langkah-

langkah dan siswa yang tidak sesuai langkah-langkah praktikum yang diberikan.

Tabel 3.7 Unsur-unsur Observasi Presentasi Kelompok

No. Unsur yang diamati
1 Sikap kepercayaan diri menyampaikan hasil diskusi.
2 Kualitas suara dalam menyampaikan hasil diskusi
3 Menguasai materi yang dipresentasikan.
4 Dapat merespon pertanyaan dengan baik.
5 Ketepatan waktu presentasi.

Berdasarkan tabel 3.7 di atas menunjukkan unsur-unsur yang akan diamati

pada saat siswa melakukan presentasi. Dalam melakukan presentasi, siswa akan

diamati sikap kepercayaan dirinya dalam menyampaikan hasil diskusi, kualitas

suara dalam menyampaikan hasil diskusi, penguasaan materi, merespon

pertanyaan dengan baik, dan ketepatan waktu pada saat melakukan presentasi.
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3.6 Uji Instrumen

3.6. 1 Uji Validitas

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek

penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2010:363). Uji validitas

dalam penelitian ini adalah soal tes formatif.

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:356).

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar.= n∑X Y − (∑X )(∑Y )√[∑X – (∑X ) I∑ Y – (∑Y ) ]
Keterangan:

ri = koefisien korelasi person

x = variabel bebas

y = variabel terikat

n = jumlah data

Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0. Saifuddin Azwar

(dalam Naniek, 2010: 34-35) menyatakan bahwa suatu item instrumen dianggap

valid jika memiliki koefisien corrected item to total correlation ≥ 0,20. Kategori

inilah yang digunakan untuk menentukan item tersebut valid atau tidak.

Untuk perhitungan validitas tes dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.8 Uji Validitas Tes Pilihan Ganda

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

PG1 13,8710 13,116 ,661 ,760

PG2 14,0323 13,499 ,460 ,772

PG3 13,8387 14,340 ,287 ,784

PG4 13,9032 15,357 -,034 ,804

PG5 13,8710 13,116 ,661 ,760

PG6 13,9032 13,424 ,535 ,768

PG7 13,8065 14,495 ,258 ,785

PG8 13,8387 15,006 ,078 ,796

PG9 13,6774 15,292 ,046 ,792

PG10 13,9032 13,424 ,535 ,768

PG11 13,8387 14,273 ,309 ,782

PG12 14,0323 13,499 ,460 ,772

PG13 13,6774 15,492 -,056 ,796

PG14 13,9677 14,432 ,210 ,789

PG15 13,9032 13,424 ,535 ,768

PG16 13,8387 14,273 ,309 ,782

PG17 14,0645 16,129 -,231 ,819

PG18 13,9032 13,090 ,642 ,760

PG19 13,8710 13,116 ,661 ,760

PG20 13,9032 13,090 ,642 ,760

Berdasarkan perhitungan validitas tes pada tabel di atas, dapat dilihat

bahwa nilai validitas dari 20 soal pilihan ganda pada tes berkisar antara – 0,231

sampai 0,661.

Ada 5 soal yang nilai validitasnya kurang dari 0,2 yaitu soal nomor 4, 8, 9, 13,

dan 17. Setelah uji validitas tes pilihan ganda, maka soal yang dinyatakan valid

sejumlah 15 buah. Hasil uji validitas tes isian sebagai berikut.
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Tabel 3.9 Uji Validitas Tes Isian

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

ISIAN1 13,2258 11,381 ,000 ,737

ISIAN2 13,4194 11,252 -,058 ,769

ISIAN3 13,4516 9,656 ,585 ,689

ISIAN4 13,4194 10,452 ,146 ,742

ISIAN5 14,2581 8,198 ,370 ,728

ISIAN6 15,1613 11,406 -,064 ,751

ISIAN7 13,5484 7,656 ,765 ,631

ISIAN8 13,4516 9,656 ,585 ,689

ISIAN9 13,5484 7,656 ,765 ,631

ISIAN10 13,5484 7,656 ,765 ,631

Berdasarkan perhitungan validitas tes pada tabel di atas, dapat dilihat

bahwa nilai validitas dari 20 soal pilihan ganda pada tes berkisar antara – 0,064

sampai 0,765. Ada 4 soal yang nilai validitasnya kurang dari 0,2 yaitu soal nomor

1, 2, 4, dan 6. Setelah uji validitas tes pilihan ganda, maka soal yang dinyatakan

valid sejumlah 6 buah.

3.6. 2 Uji Reliabilitas

Sugiyono (2010:364) mengemukakan bahwa “reliabilitas berkenaan

dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan”. Kapanpun alat

penilian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Dalam

penelitian ini uni reliabilitas yang digunakan adalah pilihan ganda dan isian

singkat.

George dan Marlley (dalam Naniek 2010:35) menyatakan kriteria tingkat

reliabilitas instumen sebagai berikut:

α ≤ 0,7 : tidak dapat diterima
0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima
0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus
α > 0,9 : reliabilitas memuaskan
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Rumus Reliabilitas dengan metode Alpha adalah:= kk − 1 1 − ∑∑
Keterangan:

= koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item∑ = jumlah varians item∑ = jumlah varians total

Hasil uji reliabilitas tes pilihan ganda dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0.

Tabel 3.10 Uji Reliabilitas Tes Pilihan Ganda

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,881 15

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen

pilihan ganda sebesar 0,881 termasuk dalam kategori bagus. Hasil analisis

tersebut menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan untuk mengukur

variabel penelitian.

Tabel 3.11 Uji Reliabilitas Tes Isian

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,843 6

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen

isian sebesar 0,843 termasuk dalam kategori bagus. Hasil analisis tersebut

menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan untuk mengukur variabel

penelitian.



44

3.6. 3 Tingkat Kesukaran Butir Soal

Tujuan penilaian acuan kriteria adalah untuk mengetahui kemampuan

seseorang menurut kriteria tertentu. Jika tes formatif maka kriteria yang

ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang ditargetkan dapat

dikuasai oleh peserta didik (Djemari Mardapi, 2008:141).

Kusaeri dan Suprananto (2012:174) menyatakan bahwa tingkat kesukaran

soal bentuk selected response item diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

TK = JBn
Keterangan,

TK = Tingkat kesukaran soal pilihan ganda

JB = Banyak siswa yang menjawab benar

n = Banyak siswa

Kusaeri dan Suprananto (2012:174) menyatakan bahwa tingkat kesukaran

soal bentuk constucted response diperoleh melalui perhitungan dengan rumus:

TK = MeanSkor Maksimum
Keterangan,

TK = Tingkat kesukaran soal isian

Mean = Rata-rata skor siswa

Skor Maksimum = Skor maksimum yang ditetapkan

Jika semua peserta didik berhasil menguasai suatu indikator kemampuan

dasar, maka P = 1 dan butir soal itu menjadi mudah bagi peserta didik. Jika P= 0

berarti semua peserta didik gagal menguasainya. Dengan nilai tingkat kesukaran:

0,0 – 0,3 : soal yang sulit

0,3 – 0,7 : soal yang sedang

0,7 – 1,0 : soal yang mudah
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Hasil perhitungan tingkat kesukaran dari setiap item soal pilihan ganda dapat

dilihat tabel berikut:

Tabel 3.12 Tingkat Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

TK 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8

No. 9 10 11 12 13 14 15

TK 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

Berdasarkan tabel 3.16 di atas menunjukkan bahwa nilai tingkat kesukaran

butir soal berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Berikut ini disajikan tabel tingkat

kesukaran butir soal isian.

Tabel 3.13 Tingkat Kesukaran Butir Soal Isian

No. 1 2 3 4 5 6

TK 0,9 0,5 0,8 0,9 0,8 0,8

Berdasarkan tabel 3.17 di atas menunjukkan bahwa nilai tingkat kesukaran

berkisar antara 0,5 sampai 0,9. Berikut ini disajikan tabel kategori tingkat

kesuakaran butir soal pilihan ganda dan isian.

Tabel 3.14 Kriteria Tingkat Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda dan Isian

Kategori Mudah Sedang Sulit

Pilihan Ganda 8, 12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13, 14, 15

-

Isian 1, 3, 4, 5, 6 2 -

Berdasarkan tabel 3.18 di atas menunjukkan pada soal pilihan ganda yang

termasuk kategori mudah adalah nomor 8 dan 12, sedangkan yang termasuk

kategori sedang adalah nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, dan 15. Pada soal

isian yang termasuk kategori mudah adalah nomor 1, 3, 4, 5, dan 6, sedangkan

kategori sedang adalah nomor 2.
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3.7 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan menggunakan

dua kelompok yaitu sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk

mengukur efektivitas penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan media

power point terhadap hasil belajar, maka analisis yang digunakan adalah analisis

komparatif dua kelompok sampel independen (Sugiyono, 2011:134). Data yang

diperoleh dari evaluasi hasil belajar dari kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen dilakukan uji beda rata-rata (uji t-tes). Agar kesimpulan tidak

menyimpang, maka syarat yang digunakan sebelum uji t-tes adalah melakukan uji

normalitas dan uji homogenitas. Untuk menguji rata-rata digunakan independent

sample t-tes dengan bantuan SPSS 18.0.

Rumus statistik untuk menghitung t-tes, sebagai berikut:t = X − XSn + Sn − 2r S√n [ S√n ]
Keterangan:

t = t hitungS = variansi kelompok ekperimenS = variansi kelompok kontroln = jumlah kelompok ekperimenn = jumlah kelompok kontrolX = mean nilai tes akhir kelompok eksperimenX = mean nilai terakhir kelompok kontrol


