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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Setting penelitian dilaksanakan di SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga dan 

karakteristik subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 

Salatiga, untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

 

3.1.1 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga yang 

beralamat di Jalan Candisari No 01 Salatiga Kecamatan Tingkir. Sekolah ini 

berada dekat pasar, Dinas Kesehatan Tentara dan Puskesmas Pembantu 

Nanggulan sehingga menimbulkan keramaian. Namun, pihak sekolah berusaha 

menciptakan suasana tenang dilingkungan sekolah yaitu dengan memasang pagar 

pembatas yang cukup tinggi dengan lingkungan luar. Lingkungan sekolah 

ditanami bunga hias sehingga tampak bersih dan asri. Tembok sekolah di cat 

dengan warna hijau sehingga memberi kesan sejuk dan nyaman untuk belajar. 

Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Suwardi, S.Pd memilki 6 ruang kelas dan 

ruang lain dengan posisi leter U menghadap ke arah timur. Kelas 1, 2 dan 3 

berada pada satu deret dengan koperasi sekolah dengan posisi menghadap ke 

timur. Koperasi ini di buka ketika istirahat sehingga anak disiplin waktu dan 

keberadaan koperasi tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kelas 4, 5 dan 6 

menghadap ke arah selatan berderetan dengan kantor Kepala Sekolah dan kantor 

guru. Perpustakaan, ruang serbaguna dan ruang agama Kristen berada pada satu 

deret menghadap ke arah utara. Fasilitas yang ada di masing-masing kelas secara 

umum adalah meja dan kursi, papan tulis dan papan data kelas.  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 

2013. Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Pelaksanaan Penelitian 

3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 

Salatiga dengan jumlah 38 siswa terdiri dari 17 putra dan 21 putri. Dari 38 siswa 

seluruh nya normal artinya tidak ada siswa yang berkebutuhan khusus sehingga 

mereka mampu belajar dengan baik. Namun, ada beberapa siswa yang bermasalah 

yaitu siswa bandel atau sulit untuk diatur. Pada saat pembelajaran seringkali siswa 

tidak memperhatikan guru karena mengobrol dengan teman sebangkunya. 

Terdapat juga anak yang bermasalah pada kurangnya daya tangkap dalam 

pembelajaran artinya daya tangkap siswa pada saat pembelajaran lebih lambat 

dibandingkan dengan siswa lain.  

  

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas dan desain 

penelitian menggunakan model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. 

untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

 

3.2.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu bentuk penelitian 

yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipasif. Penelitian ini merupakan 

penelitian kolaboratif antara peneliti, guru dan siswa serta staf sekolah untuk 

menciptakan kinerja sekolah yang lebih baik. Penelitian dilakukan secara 

partisipasif bersama-sama mitra peneliti akan melaksanakan penelitian langkah 

demi langkah. Penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli, sebagai berikut : 

No Tahapan 

Februari Maret April  Mei 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

I II 

1 Persiapan                

2 Pelaksanaan                

3 Analisis 

Data  

              

4 Pelaporan                
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 Ebbutt dalam Wiriaatmadja (2005:12) mengemukakan bahwa “penelitian 

tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut”. Sedangkan Wiriaatmadja (2005:13) mengemukakan secara ringkas 

bahwa “penelitan tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan 

dalam praktek pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu”. 

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk 

kajian sistematis perbaikan dari masalah-masalah yang guru pada saat 

pembelajaran dan guru dapat melihat pengaruh dari upaya tersebut. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Kemmis 

dan Mc Taggart. Adapun model penelitian tindakan kelas yang dimaksud 

menggambarkan adanya empat langkah yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Siklus pelaksanaan tindakan disajikan dalam bagan 

berikut : 
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Bagan 3.1 Siklus Penelitian Tindakan (Arikunto, 2010:137) 

 

Siklus penelitian tindakan diuraikan sebagai berikut:  

1) Perencanaan menjelaskan kegiatan menyusun rancangan tindakan. Kegiatan ini 

dilakukan untuk persiapan pelaksanaan penelitian. Kegiatan dalam tahap ini 

seperti: penyusunan skenario pembelajaran, pembuatan istrumen pengamatan  

dan pembuatan media/alat peraga. 

2) Pelaksanaan yaitu implementasi isi rancangan didalam kancah mengenakan 

tindakan kelas.  

3) Pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat yaitu teman 

sejawat. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat tindakan diterapkan dalam 

kelas. Jadi, pelaksanaan tindakan dan pengamatan berlangsung pada waktu 

yang sama. 

4) Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. 

Tahap ini dilaksanakan ketika pelaksana sudah selesai melakukan tindakan. 

Bertolak dari refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan dalam bentuk 

replanning dapat dilakukan. 

Refleksi Pelaksanaan 

 

Pengamatan 

SIKLUS 1 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS 2 

? 
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3.3 Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010: 61) “variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Ada 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu : 

a) Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have dan media 

audio visual. Model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have 

merupakan metode yang dikembangkan untuk melatih siswa agar memiliki 

kemapuan dan keterampilan bertanya. Media audio visual adalah suatu media 

yang terdiri dari media visual yang disinkronkan dengan media audio. 

b) Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajar. 

 

3.4 Rencana Tindakan  

 Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua tahap 

yaitu siklus 1 dan siklus 2, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Secara lebih rinci alur penelitian 

tindakan kelas dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : 
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Bagan 3.2 Langkah-langkah Pelaksanaan Tindakan 

 

3.4.1 Perencanaan 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), meliputi : 

a) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dilakukan 

penelitian. 

b) Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam indikator. 

SIKLUS I 

Refleksi 

(Analisis data) 
 

SIKLUS II 

Refleksi 

(Analisis data) 

Perencanaan 

 Menyiapkan RPP 

 Menyiapkan kartu 

 Membuat evaluasi 

 Menyiapkan lembar observasi 

guru dan siswa  

Pelaksanaan dan Observasi 

Pembelajaran menerapkan Question 

Student Have berbantuan media audio 

visual dan melakukan observasi 

aktivitas guru dan siswa. 
 

 

 

Pelaksanaan dan Observasi 

Pembelajaran menerapkan Question 

Student Have berbantuan media audio 

visual dan melakukan observasi 

aktivitas guru dan siswa. 
 

 

Perencanaan 

 Menyiapkan RPP  

 Menyiapkankartu 

 Membuat evaluasi 

 Membuat lembar observasi 

guru dan siswa 
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c) Indikator kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. 

d) Merumuskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have. 

2) Membuat kartu berupa daftar pertanyaan siswa dan daftar pertanyaan 

kelompok sesuai materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

3) Meyiapkan media audio visual  yang akan digunakan dalam pembelajaran 

sesuai dengan materi. 

4) Membuat lembar observasi guru dan siswa dalam pembelajaran. 

5) Membuat evaluasi. 

 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Siklus 1 

a) Kegiatan Awal 

1) Membuka pelajaran dengan salam. 

2) Guru melakukan apersepsi. 

3) Guru memberi motivasi. 

4) Guru menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi guru : 

1) Guru memutar CD pembelajaran dan slide suara. 

2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah disimak. 

3) Guru membagi siswa dalam kelompok. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

1) Membagikan kartu kepada siswa dalam setiap kelompok. 

2) Meminta siswa menulis beberapa pertanyaan tentang materi yang telah 

dipelajari. 

3) Dalam tiap kelompok, meminta siswa memutar kartu searah keliling 

searah jarum jam. 

4) Meminta siswa mengedarkan kartu pada anggota kelompok. 
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5) Meminta siswa membaca dan memberikan tanda bintang jika pertanyaan 

tersebut dianggap penting. 

6) Meminta siswa memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang mendapat suara 

terbanyak dalam kelompok. 

7) Meminta siswa membandingkan jumlah  perolehan suara atas pertanyaan 

dengan perolehan anggota lain dalam satu kelompok. 

8) Membimbing  untuk menyusun pertanyaan yang mendapat suara 

terbanyak dalam kelompok. 

9) Membimbing kelompok untuk melaporkan secara tertulis pertanyaan 

yang telah menjadi milik kelompok. 

10) Memeriksa hasil kerja kelompok. 

11) Memberikan pertanyaan dari hasil kerja kelompok siswa. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi : 

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami oleh siswa. 

2) Memberi acuan agar siswa dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. 

3) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman. 

4) Guru memberikan penguatan . 

c) Kegiatan Penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan tes. 

2) Siklus 2 

     Siklus 2 dirancang apabila Siklus I belum berhasil. Kegiatan yang dilakukan 

pada Siklus 2 merupakan penyempurnaan dari kelemahan atau kekurangan pada 

Siklus sebelumnya. 

 

3.4.3 Pengamatan  

      Pada kegiatan ini peneliti melakukan observasi terhadap: 

1) Kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

3) Kegiatan peserta didik dalam pembelajaran.  
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4) Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Question Stundent Have. 

5) Proses pembelajaran menggunakan bantuan media audio visual. 

6) Hasil belajar peserta didik dalam evaluasi pembelajaran. 

 

3.4.3 Refleksi 

 Peneliti dan guru melaksanakan analisis dan refleksi dengan mengolah hasil 

observasi sehingga memperoleh kesimpulan bagian mana yang telah mencapai 

tujuan penelitian dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kemudian, peneliti dan 

guru melakukan diskusi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan sebagai 

pedoman perencanaan tahap selanjutnya. 

 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes sedangkan 

instrumen pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan soal tes. Untuk 

lebih jelas diuraikan sebagai berikut: 

 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

 Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

dikelas. Dengan demikian, tujuan observasi ini adalah mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan guru sebelum pelaksanaan tindakan, pada saat 

pelaksanaan tindakan dan sampai akhir tindakan. Dalam observasi ini, peneliti 

sebagai partisipasi pasif  sehinga peneliti tidak melakukan tindakan yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Observasi difokuskan pada 

kemampuanguru dalam mengelola kelas, menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Question student have, menggunakan media audio visual dan 

kaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.  
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b) Tes 

 Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk 

mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Sasaran yang diukur adalah 

tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian maupun 

kompetensi siswa setelah mempelajari sesuatu. Tes diberikan sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari oleh siswa. 

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

a) Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dalam mengelola 

kelas, menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Question student have, 

menggunakan media audio visual dan aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar.  

 Kisi-kisi obeservasi aktivitas guru, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI Total item 

I. Pra Pembelajaran 

2 1. Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

II. Kegiatan Awal 

2 1. Melakukan kegiatan apersepsi 

2. 
Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan 

III. Kegiatan Inti 

15 

A. 
Penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Question student have 

1. Membentuk siswa dalam kelompok 

2. 
Membagikan kartu kepada siswa dalam setiap 

kelompok 

3. 
Meminta siswa menulis beberapa pertanyaan 

tentang materi yang telah dipelajari 

4. 
Dalam tiap kelompok, meminta siswa memutar 

kartu searah keliling searah jarum jam 
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5. 
Meminta siswa mengedarkan kartu pada 

anggota kelompok 

6. 

Meminta siswa membaca dan memberikan 

tanda bintang jika pertanyaan tersebut dianggap 

penting 

7. 

Meminta siswa memeriksa pertanyaan-

pertanyaan yang mendapat suara terbanyak 

dalam kelompok 

8. 

Meminta siswa membandingkan jumlah  

perolehan suara atas pertanyaan dengan 

perolehan anggota lain dalam satu kelompok 

9. 
Membimbing  untuk menyusun pertanyaan yang 

mendapat suara terbanyak dalam kelompok 

10. 

Membimbing kelompok untuk melaporkan 

secara tertulis pertanyaan yang telah menjadi 

milik kelompok 

11. Memeriksa hasil kerja kelompok 

12. 
Memberikan pertanyaan dari hasil kerja 

kelompok siswa 

B. Pemanfaatan media audio visual 

1. 
Menunjukan keterampilan dalam penggunaan 

media audio visual 

2. 
Menggunakan media audio visual secara efektif 

dan efisien 

3. 
Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 

audio visual 

IV. Kegiatan Penutup 

3 

1. Menyusun kesimpulan dengan melibatkan siswa 

2. 
Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

3. Melaksanakan tindak lanjut 

 

 Pengamatan aktivitas guru dilakukan pada 4 aspek, yaitu: 1) pra pembelajaran 

terdiri dari 2 item, 2) kegiatan awal terdiri dari 2 item, 3) kegiatan inti penerapan 

Question Student Have terdiri dari 12 item dan penggunaan media audio visual 

terdiri dari 3 item dan 4) kegiatan penutup terdiri dari 3 item. 

 Kisi-kisi observasi aktivitas siswa sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI Total item 

I. Pra Pembelajaran 

2 1. Siswa tertib menempati tempat duduk  

2. Siswa siap melaksanakan pembelajaran  

II. Kegiatan Awal 

2 
1. Siswa menjawab pertanyaan apersepsi 

2. 

Siswa menyimak saat guru menjelaskan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 

rencana kegiatan 

III. Kegiatan Inti 

13 

A. 
Penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Question student have 

1. Siswa aktif membentuk kelompok 

2. Siswa menerima kartu dalam setiap kelompok 

3. 
Siswa menulis beberapa pertanyaan tentang 

materi yang telah dipelajari 

4. 
Dalam tiap kelompok, siswa memutar kartu 

searah keliling searah jarum jam 

5. 
Siswa mengedarkan kartu pada anggota 

kelompok 

6. 
Siswa membaca dan memberikan tanda bintang 

jika pertanyaan tersebut dianggap penting 

7. 
Siswa memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang 

mendapat suara terbanyak dalam kelompok 

8. 

Siswa membandingkan jumlah  perolehan suara 

atas pertanyaan dengan perolehan anggota lain 

dalam satu kelompok 

9. 
Siswa menyusun pertanyaan yang mendapat 

suara terbanyak dalam kelompok 

10. 

Siswa dalam kelompok melaporkan secara 

tertulis pertanyaan yang telah menjadi milik 

kelompok 

11. Menjawab pertanyaan yang diberikan guru  

B. Pemanfaatan media audio visual 

1. 
Siswa menunjukan interaksi positif saat 

pembelajaran menggunakan media audio visual 

2. 
Siswa terlibat dalam pemanfaatan media audio 

visual 

IV. Kegiatan Penutup 3 
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1. Siswa terlibat aktif menyusun kesimpulan  

2. 
Siswa terlibat aktif melakukan refleksi 

pembelajaran 

3. Siswa merespon positif kegiatan tindak lanjut 

 

 Pengamatan aktivitas siswa dilakukan pada 4 aspek, yaitu: 1) pra pembelajaran 

terdiri dari 2 item, 2) kegiatan awal terdiri dari 2 item, 3) kegiatan inti penerapan 

Question Student Have terdiri dari 11 item dan penggunaan media audio visual 

terdiri dari 2 item dan 4) kegiatan penutup terdiri dari 3 item. 

 

b) Soal Tes 

 Tes diberikan kepada siswa setelah mempelajari IPS materi menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tes yang diberikan 

berbentuk pilihan ganda. Kisi-kisi soal siklus 1 dan 2 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Soal Siklus 1 dan 2 

 

SK KD 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

BUTIR 

SOAL 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapka

n dan 

mempertahank

an 

kemerdekaan  

Indonesia 

 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan  

 

1. Mendeskripsikan 4 

peristiwa pertempuran 

mempertahankan 

kemerdekaan 

2. Mendeskripsikan 2 usaha 

perdamaian 

mempertahankan 

kemerdekaan 

3. Mendeskripsikan 2 agresi 

militer Belanda 
 

1,3,5,6,8, 

9,11,12, 

14,15,17, 

18,20,21, 

22,25 

4,7,10, 

13,23 

 

 

 

2,16,19,24 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapka

n dan 

mempertahank

an 

kemerdekaan  

Indonesia 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan  

 

1. Mendeskripsikan 2 usaha 

diplomasi 

mempertahankan 

kemerdekaan 

2. Mendeskripsikan upacara 

pengakuan kedaulatan 

kemerdekaan 

3. Mendeskripsikan jasa 5 

tokoh perjuangan dalam 

mempertahankan 

1,4,7,8 

17,19 

 

 

 

5,10 

 

 

 

2,6,9,11, 

14,15 
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 kemerdekaan 

4. Menyebutkan cara 

menghargai jasa tokoh-

tokoh perjuangan dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 
  

3,12,13,16, 

18,20 

  

 Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa siklus 1 terdiri dari 3 indikator 

pembelajaran dan siklus 2 terdiri dari 4 indikator pembelajaran. 

 

3.6  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Menurut Sugiyono (2010:173) “insrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid”. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sedangkan reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur suatu obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS 16.  

 

3.6.1 Hasil Uji Validitas 

 Soal tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar, terlebih dahulu diuji 

coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Menurut Sugiyono (2010:373), 

jumlah 31 responden memiliki koefisien validitas 0,355.  

 Hasil uji validitas intrumen siklus 1 sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Siklus 1 

 

Bentuk 

Instrumen 

Item Soal Valid Tidak 

Valid 

Pilihan 

ganda 

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

12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25, 

26,27,28,29,30 

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

12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,27 

25,26,28, 

29,30 

 

 Pada tabel 3.5, dapat dilihat bahwa dari 30 item soal terdapat 5 soal yang tidak 

valid, yaitu: 25, 26, 28, 29, 30. Dan yang valid, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23,24,27. 
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 Hasil uji validitas intrumen siklus 2 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Instrumen Siklus 2 

Bentuk 

Instrumen 

Item Soal Valid Tidak 

Valid 

Pilihan 

ganda 

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

12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 

12,13,15,16,17,18, 

19,23,24,25 

9,14,20, 

21,22 

 Berdasarkan tabel 3.6, dapat dilihat bahwa dari 25 item soal terdapat 4 soal 

yang tidak valid, yaitu: 9, 14, 20, 21,22. Dan yang tidak valid, yaitu: 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25. 

 

3.6.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan pedoman 

yang dikemukakan oleh Gorge dan Marley dalam Wijayanti (2012:43) 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 

 Pengujian reliabilitas tes menggunakan cronbach alpha untuk menunjukan 

sejauh mana soal tes dapat dipercaya untuk mengukur suatu obyek, koefisien 

alpha semakin mendekati 1 berarti butir pertanyaan dalam koefisien semakin 

reliabel.  

 Hasil uji reliabilitas intrumen siklus 1 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Siklus 1 

 

Bentuk Instrumen Koefisien Relibilitas Kategori 

Pilihan ganda 0.847 Realibilitas Bagus 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen tes menunjukan alpha .847 yang berarti tingkat 

realibilitas instrumen bagus. Dengan demikian, instrumen tes yang disusun dapat 

digunakan untuk penelitian siklus 1. 
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Hasil uji reliabilitas intrumen siklus 2 sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes Siklus 2 

 

Bentuk Instrumen Koefisien Relibilitas Kategori 

Pilihan ganda 0.855 Realibilitas Bagus 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen tes menunjukan alpha .855 yang berarti tingkat 

realibilitas instrumen bagus. Dengan demikian, instrumen tes yang disusun dapat 

digunakan untuk penelitian siklus 2. 

 

3.7 Uji Taraf Kesukaran Soal 

Analisis butir soal adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh 

perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Sudjana (2011:135) 

mengemukakan bahwa “analisis tingkat kesukaran soal adalah mengkaji soal-soal 

mana yang termasuk mudah, sedang dan sukar”. Asumsi yang digunakan untuk 

memperoleh kualitas soal yang baik adalah adanya keseimbangan dari tingkat 

kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal-soal 

yang termasuk mudah, sedang dan sukar secara proporsional. Perbandingan soal 

yang akan diujikan pada siklus 1 dan siklus 2 adalah 3-5-2. Artinya, 30% soal 

kategori mudah, 50% soal kategori sedang dan 20% soal kategori sukar Sudjana 

(2011:136). Cara menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan 

rumus berikut : 

I = 
 

 
 

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 indeks kesulitan soal itu sebagai berikut : 

0      -  0,30  = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah 
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3.7.1 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Siklus 1 

 Hasil analsis tingkat kesukaran soal siklus 1 sebagai berikut : 

Tabel 3.9 
Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Siklus 1 

 

No. Indeks  Kriteria Nomor Soal Jumlah  

1. 0  -     0,30 Sukar 7,10,13,14,22 5 

2. 
0,31 – 0,7 Sedang 

3,5,6,11,12,15,16 

17,18,21,23,24,27 
13 

3. 0,71 – 1,00 Mudah 1,2,4,8,9,19,20 7 

Total 25 

  

 Berdasarkan tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa dari 25 soal yang akan 

diujikan terdapat 30% sukar dengan jumlah 5 soal, 50% sedang dengan jumlah 13 

soal dan 20% mudah dengan jumlah 7 soal. 

 

3.7.2 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Siklus 2 

 Hasil analsis tingkat kesukaran soal siklus 2 sebagai berikut: 

Tabel 3.10 
Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Siklus 2 

 

No. Indeks  Kriteria Nomor Soal Jumlah  

1. 0  -     0,30 Sukar 5,13,24,25 4 

2. 
0,31 – 0,7 Sedang 

6,7,8,11,12,15,16,17, 

18,23 
10 

3. 0,71 – 1,00 Mudah 1,2,3,4,10,19 6 

Total 20 

  

 Berdasarkan tabel 3.9, dapat disimpulkan bahwa dari 20 soal yang akan 

diujikan terdapat 30% sukar dengan jumlah 4 soal, 50% sedang dengan jumlah 10 

soal dan 20% mudah dengan jumlah 6 soal. 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil 

belajar IPS dengan KKM ≥ 70 dengan ketuntasan secara klasikal 80% dari 38 

siswa.  
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3.9 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai hasil belajar kondisi awal, siklus 

1 dan siklus 2 serta mencari penyebab-penyebabnya. Data kualitatif dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi 

dari tiap-tiap siklus.   

 Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa hasil 

belajar dengan cara persentase yaitu dengan menghitung peningkatan ketuntasan 

belajar siswa secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai KKM > 70 

dan ketuntasan secara klasikal 80% dari jumlah seluruh siswa. Analisis tersebut 

dilakukan dengan menghitung ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal 

dengan rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan klasikal    = 
siswaseluruhJumlah

belajartuntasyangsiswaJumlah
   x  100 % 

 


