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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 di SD Negeri 1 Jiken Kecamatan 

Jiken Kabupaten Blora pada mata pelajaran IPS semester genap tahun pelajaran 

2012/2013, dengan subjek penelitian siswa kelas 5 sebanyak 34 siswa yang terdiri 

dari 19 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Letak Sekolah Dasar Negeri 1 

Jiken berada di wilayah Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

Sekolah Dasar Negeri 1 Jiken berjarak + 12 km dari pusat Kabupaten, 

sehingga dilihat dari letak geografisnya sekolah dasar ini terletak jauh dari pusat 

Kabupatan Blora. Walaupun berjarak lumayan jauh dari pusat Kabupaten tetapi 

letak sekolah yang berada di pinggir jalan raya menyebabkan kebisingan yang 

dirasakan oleh para siswa akibat dari lalu-lalangnya berbagai kendaraan dan ini 

merupakan salah satu hambatan dalam kegiatan pembelajaran siswa.  

Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 sebanyak 34 siswa yang terdiri dari 

19 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan tentu saja memiliki perbedaan antara 

siswa-siswi dalam kemampuan menangkap materi yang diajarkan, ada yang 

pintar, ada yang sedang dan ada yang kurang. Hal ini dibuktikan dengan ada 

beberapa siswa yang mendapat nilai melebihi nilai KKM, ada siswa yang hanya 

mencapai nilai KKM, dan ada siswa yang mendapatkan nilai dibawah nilai KKM. 

Banyak penyebab yang membuat perbedaan tersebut, antara lain keaktifan dan 

kerajinan siswa dalam belajar, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, atau 

orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah sehingga orang tua kesulitan 

membantu siswa-siswi dalam belajar di rumah. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu : 

(1) Variabel bebas yaitu (variabel independen) yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah metode 

PQ4R. 
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(2) Variabel terikat (variabel dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah hasil belajar. 

Definisi Operasional Variabel 

Metode PQ4R sebagai variabel bebas (variabel independen) merupakan 

suatu metode pembelajaran dimana dalam penyajiannya terdapat enam langkah 

yaitu preview, question, read, reflect, recite, review. Metode PQ4R berfokus pada 

proses membaca dan penguasaan materi pelajaran untuk menyelesaikan 

pertanyaan yang telah mereka buat sendiri, sehingga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memahami materi lebih dalam melalui kegiatan membaca 

yang intensif. 

Hasil belajar IPS sebagai variabel terikat (variabel dependen) merupakan 

hasil belajar IPS yang diperoleh dari nilai yang didapatkan siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dalam bentuk evaluasi pembelajaran pada siklus 1 dan 

siklus 2. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Rencana tindakan merupakan rencana atau rancangan yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan. Desain 

yang digunakan adalah desain penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan Mc Tagart yang tiap-tiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), 

tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflection). 
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Gambar 2 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

3.3.1 Rencana Siklus 1 

Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini dilakukan apa saja yang akan direncanakan untuk mengatasi 

masalah yang ada di sekolah berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada tahap 

pra penelitian. Peneliti dan guru merencanakan apa saja segala keperluan dalam 

penelitan ini, mulai dari merancang skenario pembelajaran (RPP), menyiapkan 

materi/bahan ajar untuk pembelajaran dengan menggunakan PQ4R, evaluasi, serta 

lembar observasi. Semuanya dipersiapkan secara matang. Dalam tahap ini juga 

perhitungkan segala kendala untuk melakukan antisipasi agar penelitian dapat 

berlangsung dengan baik sesuai hipotesis yang telah ditentukan. 

Tindakan (acting) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan atau implementasi dari rencana yang 

telah dibuat pada tahap perencanaan yaitu dengan melaksanakan tindakan yang 

sesuai dengan skenario yang telah dibuat dalam kegiatan pembelajaran dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai materi yang telah ditentukan. Pada 

tahap tindakan ini menerapkan metode pembelajaran PQ4R. 

Tindakan dan 

Observasi 

Rencana awal 

Rencana yang 

Direvisi 

 

Refleksi 

Tindakan dan 

Observasi 

 

Refleksi 
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Langkah pembelajaran menggunakan metode  PQ4R adalah sebagai berikut. 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan mempersiapkan 

siswa. 

2. Menyajikan informasi secara verbal (mengulas materi yang telah lalu serta 

memberi gambaran tentang yang akan dipelajari) 

3. Memberikan bahan bacaan kepada siswa serta menginformasikan kepada 

siswa untuk menemukan ide pokok dalam bacaan. 

4. Mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan dari ide pokok yang 

ditemukan. 

5. Mengarahkan siswa untuk membaca dengan intensif bacaan yang telah 

disiapkan serta menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 

6. Meminta siswa menghafal dan mengingat materi yang ada pada bahan bacaan 

serta memahaminya. 

7. Meminta siswa merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari dengan 

cara merumuskan konsep-konsep dan mampu menjelaskan hubungan antar 

konsep-konsep serta mengarahkan siswa untuk membuat intisari dari seluruh 

bacaan. 

8. Mengulas kembali dan merangkum semua pembelajaran yang telah didapat 

serta bersama-sama membuat kesimpulan. 

Observasi (observing) 

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada 

tahap tindakan atau acting. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang 

pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap 

proses dan hasil intruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen 

pengamatan yang telah dikembangkan oleh peneliti. 

Pengamatan dilakukan terhadap proses pembelajaran menggunakan 

lembar observasi untuk guru dan siswa. Data yang dikumpulkan berupa data 

tentang proses mengajar guru dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

akibat dari pelaksanaan tindakan. 

 

 



29 

 

 

Refleksi (reflection) 

Pada tahap ini merupakan tahap yang amat penting yaitu tahapan untuk 

memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Data yang didapatkan 

kemudian dikaji dan dianalisis tentang segala sesuatu yang telah dilakukan pada 

tahap sebelumnya seperti keadaan siswa, suasana kelas ataupun langkah-langkah 

mengajar yang telah diterapkan oleh guru yang kemudian digunakan untuk 

menetapkan langkah pada siklus 2. 

3.3.2 Rencana Siklus 2 

Tahap pada siklus 2 ini diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus 1. Masalah-masalah yang timbul pada siklus 1 kemudian 

ditetapkan alternatif pemecahan masalahnya dengan harapan tidak tidak terulang 

kembali pada siklus 2. 

Perencanaan (planning) 

Masalah yang ada pada siklus 1 yang belum berhasil diverifikasi kemudian 

dianalisis, menyusun rencana untuk mengatasi masalah pada siklus 1. Bersama-

sama dengan guru kelas menyusun rancangan kegiatan pembelajaran serta 

merencanakan apa saja segala keperluan dalam penelitan ini, mulai dari 

merancang skenario pembelajaran (RPP), menyiapkan materi/bahan ajar untuk 

pembelajaran dengan menggunakan metode PQ4R, evaluasi, serta lembar 

observasi. 

Tindakan (acting) 

Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 2 berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus 1. Tentu saja disesuaikan dengan penggunaan metode PQ4R. 

Langkah pembelajaran menggunakan metode PQ4R adalah sebagai berikut. 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan mempersiapkan 

siswa. 

2. Menyajikan informasi secara verbal (mengulas materi yang telah lalu serta 

memberi gambaran tentang yang akan dipelajari) 

3. Memberikan bahan bacaan kepada siswa serta menginformasikan kepada 

siswa untuk menemukan ide pokok dalam bacaan. 
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4. Mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan dari ide pokok yang 

ditemukan. 

5. Mengarahkan siswa untuk membaca dengan intensif bacaan yang telah 

disiapkan serta menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 

6. Meminta siswa menghafal dan mengingat materi yang ada pada bahan bacaan 

serta memahaminya. 

7. Meminta siswa merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari dengan 

cara merumuskan konsep-konsep dan mampu menjelaskan hubungan antar 

konsep-konsep serta mengarahkan siswa untuk membuat intisari dari seluruh 

bacaan. 

8. Mengulas kembali dan merangkum semua pembelajaran yang telah didapat 

serta bersama-sama membuat kesimpulan. 

Observasi (observing) 

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada 

tahap tindakan atau acting. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang 

pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap 

proses dan hasil intruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen 

pengamatan yang telah dikembangkan oleh peneliti. Pengamatan dilakukan 

terhadap proses pembelajaran menggunakan lembar observasi untuk guru dan 

siswa. Data yang dikumpulkan berupa data tentang proses mengajar guru dan 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran akibat dari pelaksanaan tindakan. 

Refleksi (reflection) 

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran siklus 2, kemudian melakukan refleksi 

terhadap strategi yang dilakukan dalam tindakan kelas. Jika hasil yang dicapai 

oleh siswa belum sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti merencanakan 

kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2010: 308) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes, dan dokumentasi. 

a. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Menurut Sudjana 

(2010: 84), observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian yang banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya 

suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur 

atau menilai hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu 

belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru 

dalam mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan 

penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. 

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui terlaksananya kegiatan sesuai 

rencana pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS 

dengan penerapan metode PQ4R di SD Negeri 1 Jiken, Kecamatan Jiken, 

Kabupaten Blora. 

b. Tes ini dilakukan untuk memperoleh data tentang peningkatan hasil belajar 

siswa dan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar 

mengajar yang dilakukan diakhir kegiatan setiap siklus dengan memberi 

sejumlah soal tes kepada subyek penelitian yaitu kepada siswa kelas 5 SD 

Negeri 1 Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. 

c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan sebagai data awal penelitian yang berupa jumlah siswa, daftar 

nama siswa, dan daftar nilai siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jiken, Kecamatan 

Jiken, Kabupaten Blora serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

telah dibuat dengan bekerja sama dengan guru kelas dan foto-foto yang 

membuktikan proses pembelajaran mulai siklus 1 sampai siklus 2. 
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3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data (Trianto, 2011: 54) adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah olehnya.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

dan soal tes. 

a. Kisi-kisi Lembar Obsevasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan mengajar guru dan 

kegiatan peserta didik mulai dari awal pembelajaran, saat pembelajaran 

sedang berlangsung sampai akhir pembelajaran. Dalam lembar observasi guru 

dan siswa, hal yang diamati pada intinya adalah kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir pembelajaran sesuai dengan indikator dalam kisi-kisi 

lembar observasi di bawah ini. 

Tabel 4 

Kisi Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Aspek Indikator 
Nomor 

pernyataan 

1 Pengkondisian 

kelas 
1. Menyiapkan siswa secara psikis 

2. Melakukan kegiatan apersepsi 

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

4. Mengulas materi yang telah lalu 

1 

2 

3 

4 

2 Kegiatan inti 1. Memberikan gambaran umum tentang 

apa yang akan dipelajari  

2. Melakukan langkah-langkah 

pembelajaran PQ4R (langkah preview, 

langkah question, langkah read, langkah 

reflect, langkah recite, langkah review) 

3. Kinerja guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

4. Kemampuan guru berinteraksi dengan 

siswa 

5 

 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

 

 

12, 13 

 

14, 15, 16 

3 Menutup 

pembelajaran 

1. Merefleksi ulang hasil kegiatan 

pembelajaran 

2. Menyampaikan topik yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

3. Melakukan evaluasi pembelajaran atau 

tindak lanjut 

4. Menutup kegiatan pembelajaran 

5. Mengelola waktu dengan baik 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

21 
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Di bawah ini merupakan kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar siswa 

yang telah disusun adalah sebagai berikut. 

Tabel 5 

Kisi Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek Indikator 
Nomor 

pernyataan 

1 Kegiatan 

awal 

1. Kesiapan siswa 

2. Perhatian siswa mengenai pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

3. Antusias siswa terhadap apersepsi dari 

guru 

1 

2 

 

3  

2 Kegiatan inti 1. Melakukan langkah-langkah pembelajaran 

PQ4R (langkah preview, langkah question, 

langkah read, langkah reflect, langkah 

recite, langkah review) 

2. Aktivitas siswa dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

3. Respon siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

4. Keaktifan siswa dalam bertanya 

4, 5, 6, 7, 8, 

9 

10, 13 

 

11, 12 

 

14, 15 

3 Penutup 1. Mengerjakan soal evaluasi atau tindak 

lanjut 

16 

 

 

b. Kisi-kisi Soal Tes 

Tes berbentuk pilihan ganda yang sudah diuji cobakan dan dianalisis dengan 

menggunakan program SPSS 18.0 untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

pada tiap butir soal. Setelah diuji coba dan dianalisis, kemudian diperoleh soal 

tes yang valid dan reliabel untuk diujikan kepada siswa. Tes tersebut diberikan 

kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi 

yang disesuaikan dengan indikator pada kisi-kisi tes siklus 1 dan siklus 2 di 

bawah ini. 
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Tabel 6 

Kisi-kisi Soal Siklus 1 

Standar Kompetensi :  2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankaan 

kemerdekaan Indonesia 
Kompetensi  Dasar :  2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan 

No. Indikator Item 
Jumlah 

Item 
1 Menyebutkan berbagai peristiwa menjelang 

proklamasi kemerdekaan 
1, 2, 3, 4, 10, 
11, 17, 24, 33, 

34 

10 

2 Menjelaskan pembentukan alat kemerdekaan 
Indonesia melalui sidang PPKI 

5, 6, 9, 12, 13, 
15, 16, 23, 30, 

31, 32 

11 

3 Menyebutkan tokoh dalam memproklamasikan 
kemerdekaan 

7, 8, 14, 26, 
27 

5 

4 Mengemukakan jasa dan peranan tokoh dalam 
memproklamasikan   kemerdekaan 

18, 19, 20, 22, 
28, 29, 36 

7 

5 Menjelaskan sikap menghargai jasa-jasa para 
pahlawan yang memproklamasikan kemerdakaan 
Indonesia 

21, 25, 35 3 

Setelah kisi-kisi soal siklus 1, di bawah ini merupakan kisi-kisi siklus 2 

yang telah disusun adalah sebagai berikut. 

Tabel 7 

Kisi-kisi Soal Siklus 2 

Standar Kompetensi :  2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankaan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi  Dasar :  2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan.  

No. Indikator Item 
Jumlah 

Item 

1 Menyebutkan berbagai peritstiwa setelah 

kemerdekaan 

1, 3, 4, 6, 13, 15, 

16, 18, 20, 23, 24, 

25, 27, 35, 36, 37 

16 

2 Menjelaskan berbagai usaha bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

9, 10, 11, 12, 17, 

19, 22, 30, 32, 34, 

10 

3 Menyebutkan tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

2, 5, 7, 21, 26, 31 6 

4 Mengemukakan jasa dan peranan tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan 

8, 28, 29, 33 4 

5 Menjelaskan sikap menghargai jasa-jasa para 

pahlawan yang berjuang mempertahankan 

kemerdekaan 

33, 38 2 
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3.5  Indikator Kinerja 

Pelaksanaan tes pada akhir siklus akan membantu peneliti dalam 

mendapatkan data tentang penguasaan materi yang telah diajarkan yang 

menandakan sebagai hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran 

tiap siklus, tolak ukurnya adalah sistem belajar tuntas yaitu pencapaian nilai 

Kriteria Minimal ( KKM) yang ditentukan sebesar > 65. 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

P = ∑ siswa yang tuntas belajar  × 100% 

  ∑ siswa 

Keterangan : 

P  : persentase ketuntasan belajar 

∑  : jumlah 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 75% dari 

jumlah siswa mendapatkan nilai > 65. 

3.6 Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang akan diteliti telah 

terkumpul, data yang terkumpul berupa data kuantitatif yang berupa skor hasil 

belajar siswa. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 

ketuntasan belajar dan analisis komparatif dengan teknik analisis yang digunakan 

dengan persentase, menghitung rata-rata (mean), skor minimal, skor maksimal 

pada tiap akhir siklus kemudian membandingkan nilai tes serta persentase 

ketuntasan kondisi awal (prasiklus), siklus 1, dan setelah siklus 2 untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Nilai Rata-rata =   

Nilai rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah skor perolehan tes 

oleh siswa dibanding dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. 

Persentase Ketuntasan =  % 

Persentase ketuntasan merupakan hasil perbandingan banyaknya siswa 

tuntas dibanding dengan jumlah total siswa yang mengikuti tes dan dikalikan 

dengan seratus persen. 
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Untuk menentukan penyajian tabel distribusi frekuensi bergolong 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung rentang (R) 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

2. Menentukan banyaknya kelas (k) 

Kelas dapat ditentukan dengan menggunakan aturan Strurgess yaitu: 

k = 1 + 3,3 log n 

3. Menghitung interval kelas (i) 

i =  R/k 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas  

Menurut Arikunto (2006:168), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Uji validitas pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan SPSS versi 18 for windows. Teknik 

uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Corrected Item-Total 

Correlation. Menurut Priyatno (2010: 97), suatu instrumen dapat dikatakan valid 

jika hasil korelasi pada ouput Item-Total Statistics pada kolom Corrected Item-

Total Correlation  ≥ 0,433. Hal ini didasarkan pada membandingkan nilai pada 

Corrected Item-Total Correlation dengan nilai r tabel. r tabel dicari pada 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 21, maka didapat r tabel 

sebesar 0,433.  

Sebelum dilakukan uji validitas, terlebih dahulu diadakan uji coba 

instrumen soal. Berdasarkan hasil pengolahan uji validitas (terdapat dalam 

lampiran) pada soal yang telah disiapkan untuk evaluasi siklus 1 yang berjumlah 

36 terdapat 9 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 1, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 24, 

dan 34. Kemudian 9 soal tersebut tidak dipakai untuk evaluasi pada akhir siklus 1. 

Hal ini berarti ada 27 soal yang valid, karena dalam evaluasi siklus 1 yang dipakai 

adalah 25 soal maka 2 soal yang valid lainnya tidak terpakai dalam evaluasi siklus 

1. Sedangkan pada pengolahan uji validitas siklus 2 menghasilkan 28 soal yang 

valid. Hal ini berarti ada 10 soal yang tidak valid. Soal-soal tersebut adalah soal 
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nomor 1, 3, 5, 10, 16, 17, 23, 35, 36, dan 37. Dari 28 soal yang valid dipilih 25 

soal untuk dipakai pada evaluasi siklus 2. 

3.7.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

(Priyatno, 2010: 97). Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

Cronbach’s Alpha dan menggunakan bantuan SPSS versi 18 for windows. Kriteria 

untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan pedoman yang 

dikemukakan oleh George dan Mallery (dalam Wardani, 2010: 35) 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 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila soal-soal tersebut menunjukkan hasil-

hasil yang memuaskan. Sebelum dilakukan uji reliabilitas, terlebih dahulu 

diadakan uji instrumen soal. Hasil dari reliabilitas soal yang telah diujicobakan 

(terdapat dalam lampiran) pada siklus 1 menunjukkan angka 0, 935 pada tabel 

Cronbach’s Alpha. Hal ini berarti reliabilitas soal sangat memuaskan. Hal ini juga 

terjadi pada soal siklus 2 yang menunjukkan angka 0, 934 pada tabel Cronbach’s 

Alpha yang berarti reliabilitas soal sangat memuaskan. 

 

 


