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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan karakteristik subjek penelitian 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai setting dan karakteristik pada 

penelitian ini diantaranya tempat penelitian, karakteristik subjek penelitian, dan 

waktu penelitian. 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Lanjan 2 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. SDN Lanjan 2 terletak di pedesaan dengan 1 kepala sekolah, 6 guru 

kelas, 2 guru agama, dan 1 penjaga sekolah. 

3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah para siswa kelas 1 SDN Lanjan 2 Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 18 

siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan dengan 

karakteristik dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Kebanyakan para siswa 

berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, orang tua 

mereka hanya bekerja sebagai seorang petani biasa. Orang tua siswa tidak begitu 

memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Mereka hanya mengandalkan dan 

menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah atas pendidikan anak-anaknya, 

sehingga kebanyakan para siswa hanya belajar di sekolah saja. Hal ini berakibat 

pada rendahnya kemampuan membaca siswa.  

3.1.3 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan yakni dari tahap persiapan hingga pelaporan hasil 

penelitian dilakukan selama 4 bulan, yakni mulai bulan Maret sampai bulan Juni 

2013. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif. Menurut 

Kasbolah, (1998: 123) Penelitian Tindakan ini melibatkan beberapa pihak yaitu 

guru sebagai peneliti, kepala sekolah, dan dosen dengan tujuan untuk 
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meningkatkan praktik pembelajaran dan pada perkembangan teori. Hubungan 

antara guru atau peneliti dengan dosen bersifat kemitraan, sehingga dapat bersama 

memikirkan persoalan-persoalan yang akan diteliti melalui penelitian tindakan 

kelas yang kolaboratif. 

3.3 Variabel penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:38), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan.  Dal am penelitian ini ada dua variabel yaitu: 

a) Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Varibel bebas dari 

penelitian ini adalah pendekatan nyaring berantai. 

b) Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 

3.4 Definisi Operasional 

Metode Demonstrasi melalui permainan puzzle sebagai variabel bebas atau 

variabel X sebagai metode di dalam proses belajar mengajar. Dalam metode 

demonstrasi langkah yang harus diambil pertama kali adalah menentukan 

prosedur atau langkah-langkah yang akan diajarkan kepada siswa. Meminta pada 

siswa untuk memerhatikan guru dalam mengerjakan prosedur tertentu. Membagi 

siswa dalam kelompok, kemudian memberikan tugas kepada setiap kelompok 

untuk mengerjakan tugas sesuai prosedur yang telah diajarkan oleh guru. Dalam 

hal ini guru telah mengajarkan bagaimana memeragakan pemasangan puzzle 

berupa huruf-huruf yang dibentuk menjadi sebuah kata, suku kata, dan kalimat. 

Setelah selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu perwakilan dari kelompok 

mendemonstrasikan dan membacakan hasil dari kelompoknya. 
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Hasil belajar Bahasa Indonesia sebagai variabel terikat atau variabel 

dependen atau variabel Y yang  merupakan bentuk perwujudan dari hasil belajar 

pada proses kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar Bahasa Indonesia ini 

diperoleh dari skor atau nilai tes membaca yang didapatkan siswa setelah 

dilakukan evaluasi baik pada siklus 1 dan siklus 2. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian akan diuraikan sebagai berikut diantaranya perencanaan 

dan siklus tindakan. 

3.5.1 Perencanaan 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus yang 

dipergunakan adalah model Kemmis & Mc Taggart dalam Arikunto (2006: 98) 

terdapat tiga tahap rencana tindakan, meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan tindakan 

dan pengamatan/observasi, dan Refleksi. Rincian prosedur tindakan dapat 

digambarkan pada bagan sebagai berikut: 
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Berdasarkan skema diatas 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 

mengenai jalannya tindakan dalam pembelajaran, setelah tindakan akan 

dilaksanakan refleksi berdasarakan 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. 

3.5.2 Siklus Tindakan 

Prosedur dalam kegiatan penelitian ini ditempuh melalui langkah-langkah 

sebagai berikut:  

Siklus I  

1) Perencanaan Tindakan siklus 1 

Pada tahap ini perlu dipersiapkan perencanaan yang matang agar hasil 

belajar memuaskan sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 

Langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan permasalahan pembelajaran 

membaca permulaan dengan menerapan permainan puzzle yaitu, (1) 

Mengidentifikasi masalah, berdasarkan hasil pembelajaran sebelum menerapkan 

permainan puzzle, (2) Menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan tata 

cara permainan puzzle, (3) Menyiapkan bacaan sederhana yang tertera pada puzzle 

sebagai alat peraga sekaligus alat permainan untuk memudahkan siswa memahami 

bacaan sederhana, (4) Membuat dan menyiapkan instrumen berupa lembar 

observasi, (5) Menyiapkan perangkat tes membaca (bacaan sederhana), (6) 

Membuat kriteria penilaian. 

2) Implementasi Tindakan 

Pembelajaran yang dilakukan pada tahap ini, (siklus I) harus sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini secara garis besar adalah membaca kalimat sederhana setelah menyusun 
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potongan-potongan puzzle sesuai dengan peragaan yang dilakukan guru. Proses 

ini dilakukan selama dua kali pertemuan. 

Tahap pendahuluan atau awal pembelajaran yaitu pengkondisian agar siswa 

siap dan tertarik melaksanakan proses pembelajaran membaca. Tahap 

pendahuluan ini berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan guru dengan tujuan 

mempersiapkan dan mengarahkan siswa supaya dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan baik yaitu : (1) Guru mempersiapkan rencana pembelajaran, 

permainan puzzle dan lembar kerja. Guru dibantu teman sejawat melakukan 

observasi atau pengamatan, (2) Mengatur tempat duduk yang memungkinkan 

siswa dapat memperhatikan dengan jelas tentang cara memasang potongan puzzle 

yang akan dilakukan guru, (3) Apersepsi dilakukan dengan cara tanya jawab 

tentang hal yang berkaitan dengan materi berupa kalimat sederhana yang berisi 3 

– 5 kata , (4) Memberi motivasi kepada siswa tentang pentingnya manfaat 

membaca, (5) Menjelaskan tujuan pembelajaran, (6) Mengemukakan tugas yang 

akan dilakukan siswa dari pelaksanaan permainan puzzle.  

Kegiatan Inti dalam menerapkan permainan puzzle berisi tentang kegiatan 

sebagai berikut: (1) Memulai peragaan dengan kegiatan yang merangsang siswa 

untuk berpikir melalui pertanyaan yang mengandung teki-teki sehingga 

mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan cara guru memasang potongan-

potongan puzzle kedalam pola sambil membacanya, (2) Menciptakan suasana 

yang menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa tegang dan takut tetapi siswa 

termotivasi untuk mencoba merangkai permainan puzzle, (3) Mengamati reaksi 

seluruh siswa dan selalu memancing pertanyaan agar siswa aktif menjawab 

(membaca setiap potongan pola puzzle), (4) Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat, dari 

proses memasang puzzle yang diperagakan guru, (5) Guru membagi siswa dalam 

kelompok untuk mencoba menyelesaikan puzzle, (6) Setelah menyelesaikan 

puzzle, siswa mengerjakan lembar kerja yang dibagikan guru, (8) Mengamati cara 

kerja siswa dengan lembar observasi (tes proses), (9) Memberikan umpan balik 

kepada masing masing kelompok dengan memberi pujian dan penguatan untuk 

memotivasi siswa. Pembelajaran ditutup dengan kegiatan akhir yaitu memberikan 
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tugas membaca kepada setiap siswa secara bergantian, kemudian memotivasi 

siswa untuk tetap belajar membaca dengan tekun dan penuh semangat.  

3) Observasi 

Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

akan mengulas segala peristiwa yang berhubungan dengan penbelajaran, baik 

aktivitas siswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun respon siswa 

terhadap permainani puzzle dan contoh membaca kalimat sederhana yang 

dilakukan guru. 

 Data pengamatan atau observasi diperoleh melalui berbagai cara, antara 

lain: (1) Tes membaca kalimat sederhana, (2) Pengamatan atau observasi terhadap 

siswa untuk mengetahui perilaku siswa atau aktivitasnya selama kegiatan 

pembelajaran siswa berlangsung.  

Aspek yang diamati pada lembar observasi adalah aktivitas dan kreativitas 

siswa memasang kembali puzzle berupa kalimat sederhana yang telah diacak, 

memasang potongan suku kata menjadi kata, gabungan kata, dan merangkai 

menjadi kalimat lengkap, kemudian membacanya. Pada pembelajaran, guru juga 

menilai lembar kerja siswa.  

Pada saat observasi, guru dibantu oleh dua orang teman sejawat. Salah satu 

teman sejawat tersebut akan mengobservasi siswa sedangkan teman sejawat yang 

lain mengobservasi guru dalam proses pembelajaran.  

Pada saat melakukan observasi, guru mencatat hasil pengamatan pada 

lembar observasi. Dalam hal ini diperlukan ketelitian dan kecermatan, karena 

hasil observasi ini akan menjadi bahan acuan pada siklus berikutnya ( siklus II ). 

4) Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengkaji, melihat, mempertimbangkan hasil 

pembelajaran dari tindakan yang telah dilakukan. Refleksi juga digunakan untuk 

mengetahui kekurangan, hambatan, dan kendala pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar bagi guru untuk 

mengevaluasi guru dan siswa selama proses pembelajaran. Hasil evaluasi 

digunakan untuk merencanakan tindakan pada siklus II. 
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Siklus II 

Proses Tindakan pada Siklus II merupakan kelanjutan dari sikllus I. Proses 

tindakan siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I. 

Berdasarkan penjabaran kekurangan yang terjadi pada siklus I diperbaiki pada 

siklus II. Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklius I, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Perencanaan yang dilaksanakan 

pada siklus II harus lebih baik dari siklus I, karena perencanaan siklus II tersebut 

merupakan penyempurnaan dari siklus I. Tindakan yang dilakukan pada siklus II 

adalah perbaikan pada siklus I yaitu memperbaiki kesalahan, hambatan, dalam 

kegiatan membaca yang mungkin terjadi pada siklus I. hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara memperhatikan saran saran dari teman sejawat. 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1) Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar membaca siswa setelah proses belajar dengan 

penerapan permaina puzzle. Adapun teknik non tes berupa lembar observasi yang 

digunakan untuk mengetahui perubahan sikap atau perilaku siswa setelah 

diadakan proses pembelajaran membaca dengan menerapkan permainan puzzle. 

2) Instrumen Pengumpulan Data 

a) Tes 

Instrument tes terdapat beberapa aspek yang harus dikerjakan oleh siswa 

setelah menyusun puzzle yaitu: lafal, intonasi dan kenyaringan dalam 

membaca tulisan yang terdapat dalam puzzle yang telah disusun. Adapun kisi-

kisi soal dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Membaca Siklus 1 

 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

dasar  
Indikator Soal 

7.Memahami 

teks pendek 

dengan membaca 

lancar dan 

membaca puisi 

anak. 

 

7.1.Membaca 

lancar 

beberapa 

kalimat 

sederhana 

yang terdiri 

atas 3 – 5 kata 

dengan 

intonasi yang 

tepat. 

 

1.Membaca 

teks pendek 

yang terdiri 

atas 3-5 kata 

secara lancar 

dengan lafal 

dan intonasi 

yang tepat. 

2.Membaca 

penggalan 

cerita dengan 

lafal dan 

intonasi yang 

tepat. 

 

 

Ardi dan Sinta rajin 

belajar, Mereka senang 

membaca, Mereka 

membaca buku, 

Nilai mereka jadi bagus, 

Rapor merekapun 

bagus, Ardi dan Sinta 

merasa senang. 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Membaca Siklus 2 

 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

dasar  
Indikator Soal 

7.Memahami 

teks pendek 

dengan membaca 

lancar dan 

membaca puisi 

anak. 

 

7.1.Membaca 

lancar 

beberapa 

kalimat 

sederhana 

yang terdiri 

atas 3 – 5 kata 

dengan 

intonasi yang 

tepat. 

 

1.Membaca 

teks pendek 

yang terdiri 

atas 3-5 kata 

secara lancar 

dengan lafal 

dan intonasi 

yang tepat. 

2.Membaca 

penggalan 

cerita dengan 

lafal dan 

intonasi yang 

tepat. 

Rizal mempunyai baju 

baru, Baju baru Rizal 

berwarna merah, Rizal 

sangat senang, Rizal 

selalu mencuci baju 

barunya dengan bersih, 

Rizal tidak lupa 

berterimakasih pada 

ibunya, Karena ibunya 

yang membelikan baju 

baru kepada Rizal 
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Pedoman penilaian untuk membaca kalimat sederhana digunakan rubrik 

penilaian sebagai berikut :  

Rubrik pelafalan, intonasi dan kenyaringan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3  

Instrumen Penilaian  

Membaca Permulaan SDN Lanjan 2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Tahun pelajaran : 2012 / 2013 

 

Aspek yang dinilai  
Kriteria A  B  C 

Lafal  Intonasi  Kenyaringan 

1  2 3 4  1  2  3  4  1  2  3  4  4 : Baik sekali 

              3 : Baik 

            2 : Cukup 

            1 : Kurang 

 

Keterangan:  

a. Skor 4 apabila siswa dapat membaca 4 rangkaian kata dengan lafal, 

intonasi dan kenyaringan yang benar.  

b. Skor 3 apabila siswa dapat membaca 3 rangkaian kata dengan lafal, 

intonasi dan kenyaringan yang benar.  

c. Skor 2 apabila siswa dapat membaca 2 rangkaian kata dengan lafal, 

intonasi dan kenyaringan yang benar. 

d. Skor 1 apabila siswa dapat membaca 1 rangkaian kata dengan lafal, 

intonasi  dan kenyaringan yang benar. 

Untuk menghitung skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
     

  
       

Keterangan :  

N    = Nilai akhir  

12   = Skor maksimal 
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Tabel 3.4 

Penilaian dengan PAP 

 

No 

 

Skor 

 

Perhitungan 

Hasil Penilaian 

Nilai Penguasaan Kualifikasi 

1 S S/12 x 100 A 85 – 100 Sangat Baik 

2   B 75 – 84 Baik 

3   C 65 – 74 Cukup 

4   D 55 – 64 Kurang 

5   E 0 – 54 Sangat Kurang 

 

b) Non Tes 

Teknik Pengumpulan instrument nontes dilakukan dengan cara observasi. 

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa selama proses penbelajaran. Data 

hasil observasi sebagai pedoman dalam melaksanakan refleksi proses 

pembelajaran. 

Arikunto ( 2002 : 156 ) Dalam menggunakan teknik observasi cara yang 

paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrument, Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan peneliti dengan menerapkan metode demonstrasi dan media puzzle.  

Untuk mendapatkan data observasi yang valid maka digunakan lembar 

observasi, kisi-kisi lembar observasi guru dapat dilihat pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

Kisi - Kisi Lembar Observasi Kinerja Guru 

Langkah-langkah  Indikator  Item  

Kegiatan Pra 

Pembalajaran 

1. Menghimpun data dan 

informasi tentang hasil 

belajar membaca. 

2. Menganalisa hasil belajar 

siswa sebelum ada tindakan. 

 

1. Apakah guru menghimpun 

data dan informasi tentang 

hasil belajar membaca? 

2. Apakah guru menganalisa 

hasil belajar siswa sebelum 

ada tindakan?  

Kegiatan Awal  1. Mengatur tempat duduk 

siswa agar dapat menyerap 

informasi dari guru. 

2. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran.  

3. Memberi motivasi kepada 

siswa tentang pentingnya 

manfaat membaca.  

4. Memberikan informasi 

tentang pembelajaran yang 

akan dilakukan.  

 

1. Apakah guru memberikan 

informasi tentang 

pembelajaran yang akan 

dilakukan?  

2. Apakah guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran?         

3. Apakah guru memberi 

motivasi kepada siswa 

tentang pentingnya 

manfaat membaca? 

4. Apakah guru memberikan 

informasi tentang 

pembelajaran yang akan 

dilakukan?  

Kegiatan inti  1. Memulai kegiatan yang 

merangsang daya pikir 

berupa teka-teki supaya 

siswa tertarik untuk bermain 

puzzle. 

2. Membagi kelompok untuk 

menyelesaikan permainan 

puzzle. 

3. membagi siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja. 

4. Memberi penguatan pada 

siswa yang menjawab benar.  

 

1. Apakah guru memulai 

kegiatan yang merang-

sang daya pikir berupa 

teka-teki supaya siswa 

tertarik untuk bermain 

puzzle. 

2. Apakah guru membagi 

kelompok untuk 

menyelesaikan puzzle? 

3. Apakah guru membagi 

lembar kerja untuk 

dikerjakan siswa?  

4. Apakah guru memberi 

penguatan pada siswa yang 

menjawab benar?  

Kegiatan Akhir  1. Mengadakan evaluasi. 

2. Menetapkan tingkat 

ketuntasan belajar.  

 

1. Apakah guru mengadakan 

evaluasi pada siswa? 

2. Apakah guru menetapkan 

tingkat ketuntasan belajar? 
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Adapun kisi-kisi lembar observasi siswa dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut 

ini: 

Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa 

Indikator Item 

1. Perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran pada permainan puzzle. 

1. Apakah siswa sangat memperhatikan 

materi pembelajaran dengan 

permainan puzzle? 

2. Keberanian siswa mencoba 

memperagakan memasang pola puzzle 

ke depan kelas. 

2. Apakah ada banyak siswa yang 

mencoba memperagakan memasang 

pola puzzle ke depan kelas? 

3. Partisipasi siswa dalam bekerja 

kelompok. 

3. Apakah semua siswa berpartisipasi 

dalam kerja kelompok? 

4. Penyelesaian lembar kerja. 4. Apakah siswa menyelesaikan lembar 

kerja tepat waktu? 

5. Mengerjakan evaluasi. 5. Apakah siswa dapat mengerjakan 

evaluasi dengan baik? 

 

Dari data hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru dengan bermain 

puzzle dinilai dengan rumus :  

                   

             
 x 100% 

Dengan kriteria nilai: 85 – 100  =Sangat baik  

75 - 84  = Baik  

65 - 74  = Cukup  

55 - 64  = Kurang  

0 - 54   = Sangat Kurang  

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Tes 

Suatu tes di katakan valid jika tes itu benar-benar mengukur apa yang 

hendak diukur. Adapun reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran relatif 

konsisten jika dikenakan pada suatu obyek. Tingkat validitas suatu instrument 

dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir instrument 

dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (corrected item to total 
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correlatation) Kriteria validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Ali (1982) sebagai berikut:  

0,00 – 0,20 : Tidak ada validitas  

0,20 – 0,40 : Validitas rendah  

0,40 – 0,60 : Validitas sedang  

0,60 – 0,80 : Validitas tinggi  

0,80 – 1,00 : Validitas sempurna  

Berikut ini hasil uji validitas soal siklus 1 dan siklus 2: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Soal Siklus 1 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR0000

1 
16.9650 1.131 .552 .730 

VAR0000

2 
16.9300 1.067 .408 .778 

VAR0000

3 
16.7850 1.254 .321 .782 

VAR0000

4 
16.9650 1.091 .632 .711 

VAR0000

5 
16.9100 .987 .734 .678 

VAR0000

6 
16.8950 1.119 .518 .737 
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Tabel 3.8 

 Hasil Uji Validitas Soal Siklus 2 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR0000

1 
16.9056 1.184 .552 .723 

VAR0000

2 
16.8222 1.028 .459 .756 

VAR0000

3 
16.7056 1.292 .387 .781 

VAR0000

4 
16.8833 1.130 .604 .709 

VAR0000

5 
16.8222 1.003 .726 .669 

VAR0000

6 
16.8056 1.148 .495 .734 

 

Dari hasil uji validitas menyatakan bahwa soal yang akan digunakan semua valid. 

 

Untuk menguji reabilitas instrument dilakukan analisis dengan merujuk teori 

koefisien reliabilitas alpha dari Cronbach (Azwar ,2002). Kriteria untuk 

menentukan tingkat reliabilitas instrument digunakan pedoman yang digunakan 

oleh George dan Mallery (dalam Munawar 2006) sebagai berikut:  

a ≤ 0,7   :Tidak dapat diterima  

0,7 < a ≤ 0,8  : Dapat diterima  

0,8 < a ≤ 0,9  : Reliabilitas bagus  

a > 0,9   : Reliabilitas memuaskan 

Berikut ini hasil uji reliabilitas siklus 1 dan siklus 2: 

Tabel 3.9 

Hasil Reliabilitas Siklus 1 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.772 6 
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Tabel 3.10 

Hasil Reliabilitas Siklus 2 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.765 6 

 

Untuk reliabilitas diperoleh angka koefisien alpha 0,772 dan 0,765 yang 

artinya instrument memiliki tingkat reliabilitas dapat diterima. Dengan demikian 

instrument tes yang penulis susun dapat dipergunakan dalam penelitian ini. 

3.8 Indikator Kinerja  

Penelitian ini dianggap berhasil apabila ≥ 80% dari 18 siswa mendapatkan 

nilai lebih dari atau sama dengan KKM. Untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

  
                                 

      
 

Keterangan :  

P : persentase ketuntasan belajar 

Σ : jumlah 

 

3.9 Analisis Data 

Setelah data terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif 

dengan menganalisa gambaran data nilai hasil belajar membaca siswa kelas I SDN 

Lanjan 2 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Analisis tersebut melihat 

perolehan nilai misalnya berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 65, berapa 

siswa yang mendapat nilai kurang dari 65, serta bagaimana hasil observasi teman 

sejawat tentang pelaksanaan proses belajar mengajar baik dari prasiklus, siklus I 

maupun siklus II. 

Analisis data hasil observasi menggunakan analisis diskriptif kualitatif. 

Analisis kualitatif dilakukan dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses pembelajaran. 

Alur yang dilalui meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau 
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verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di 

lapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan dalam setiap tindakan terhadap 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat 

kepercayaan yang tinggi. Dengan demikian langkah analisis data kualitatif dalam 

tindakan ini dilakukan semenjak tindakan-tindakan dilaksanakan. 

 


