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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian   

Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Maret 2013 di SD Negeri 

Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari berjumlah 24 

siswa, yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan 

dengan karakteristik yang heterogen. 

3.1.1  Seting Penelitian 

Sekolah Dasar Negeri Pojoksari terletak di Jalan Pemuda No. 137 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bangunan SD Negeri 

Pojoksari memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru berdampingan 

dengan sebuah ruang kepala sekolah, terdapat juga 1 ruang komputer, 

ruang tamu, ruang UKS, perpustakaan, dan ruang agama kristen. 

Penelitian ini diperkirakan  akan dilaksanakan pada bulan  Februari 

2013 sampai dengan bulan Mei 2013, dan dilakukan secara bertahap 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Jadwal Penelitian Tindakan Kelas di SDN Pojoksari 
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Dari perkiraan tabel jadwal penelitian  dapat diuraikan seperti 

berikut : 

1) Tahap persiapan penelitian ( Bulan Februari 2013) 

Tahap ini mencakup penyusunan judul, penyusunan proposal  

penelitian, permohonan izin serta survey di sekolah yang 

direncanakan sebagai tempat penelitian. 

2) Tahap pelaksanaan penelitian (Bulan Maret – April 2013) 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah 

yang  meliputi uji coba instrumen penelitian dan pengamblan data/ 

dokumentasi. 

3) Tahap analisis data penelitian (Bulan April – Mei 2013) 

          Tahap ini menganalisis dan pengelolaan data dari pelaksanaan 

penelitian  serta menyimpulkan hasil penelitian. 

4) Tahap pelaporan penelitian ( Bulan Mei 2013 )                                                           

Tahap penyusunan laporan dan melengkapi lampiran-lampiran serta   

persiapan  ujian. 

 

3.1.2  Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 semester genap SD Negeri 

Pojoksari.  Jumlah siswa yang menjadi subjek dalam penelitian kelas 4 

sebanyak 24 siswa terdiri dari 14 laki-laki dan 10 perempuan. Penentuan 

subjek ini dilakukan dengan berdiskusi antara kolaborator utama dan 

peneliti. Menurut hasil diskusi, siswa yang dijadikan subjek ini 

merupakan siswa yang masih kurang dalam keterampilan menulis pantun 

dengan baik, jika dibanding dengan kelas lainnya. 

Pengajar di SD Negeri Pojoksari berjumlah 9 orang diantaranya 

terdiri dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru agama kristen, guru agama 

islam, TU/ guru TIK. Belum termasuk 1 kepala sekolah.  Guru kelas 

bertanggung jawab menyampaikan seluruh mata pelajaran, kecuali mata 

pelajaran agama, olah raga, dan komputer (TIK). Artinya guru kelas 

harus membelajarkan siswa mata pelajaran PKn, Sains, Matematika, 

Bahasa Indonesia, Basa Jawa, Ilmu Pengetahuan Sosial serta  
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Seni Budaya dan Kesenian. Dalam penelitian ini yang menjadi 

kolaborator utama adalah ibu Nurkhayati selaku guru kelas 4. 

Kolaborator utama bertindak sebagai pengajar. 

 

3.2 Jenis  dan Desain Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini lebih 

menekankan pada masalah proses. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas dengan rancangan desain penelitisn dari 

Kemmis dan Mc.Taggart. 

3.2.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK), istilah dalam bahasa Inggris adalah Classroom Action 

Research (CAR). Menurut Arikunto (2007: 58) penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan 

dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

yaitu antara peneliti, guru kelas  SD Negeri Pojoksari Ambarawa, guru 

lain ikut membantu mengamati sebagai observer dan kepala sekolah 

bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada dengan lebih 

menekankan pada perbaikan kegiatan pembelajaran. 

Tindakan awal dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

menentukan tujuan melakukan penelitian, permasalahan dalam 

penelitian, dan merencanakan tindakan penelitian. Rencana tindakan 

penelitian yang telah disusun, kemudian dilaksanakan oleh peneliti 

dengan tindakan awal yaitu peneliti hadir di dalam kelas ketika kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia  berlangsung. Tujuannya untuk observasi 

sebagai prasiklus sekaligus mencatat segala sesuatu yang terjadi selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Apabila ditemukan adanya hasil 

yang kurang memuaskan dari kegiatan pembelajaran maka peneliti 

melakukan perbaikan kegiatan belajar mengajar agar tercapainya tujuan 

pembelajaran. 
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3.2.2  Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart. Tindakan yang diambil dalam penelitian 

diharapkan dapat menghasilkan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif 

sehingga dapat tercapainya tujuan akhir penelitian yaitu meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Pojoksari Semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013 menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.  

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, meliputi : 1) 

Dialog awal, 2) perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) 

observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, dan 7) penyimpulan hasil berupa 

pemahaman yang baik. Gambar desain penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.1 Rancangan PTK Kemmis dan  Mc.Taggart (Suhardjono, 2011:86) 
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Dalam melaksanakan langkah-langkah diperlukan adanya 

penjelasan yang sesuai agar tujuan dalam penelitian tercapai, maka dari 

itu peneliti menguraian rancangan PTK dari bagan tersebut, yaitu : 

1) Dialog Awal 

Dialog awal dilakukan dengan memberikan surat ijin untuk 

mengadakan penelitian di sekolah tersebut dengan mengadakan 

pertemuan antara peneliti, kepala sekolah dan guru kelas 4. Secara 

bersama-sama, melakukan perkenalan awal kemudian berdiskusi untuk 

membahas masalah apa yang timbul dalam kegiatan pembelajaran serta 

membahas tentang cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa  Indonesia di sekolah tersebut. 

2) Perencanaan Tindakan 

Perencanaan ini berdasarkan pada hasil dialog awal yang telah 

dirumuskan sebagai permasalahan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan 

penyusunan langkah-langkah persiapan tindakan pembelajaran yang 

meliputi :  

a. Identifikasi Masalah dan Penyebabnya 

Identifikasi masalah dilakukan dalam upaya merumuskan 

permasalahan siswa sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (kelompok 

investigasi). Dalam identifikasi masalah dianalisis berbagai 

kemungkinan penyebab masalah yang dihadapi berdasarkan 

observasi kelas 

b. Perencanaan Solusi Masalah 

 Solusi yang diharapkan untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (kelompok 

investigasi).  

 

 



                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                34 

 

c. Penyusunan Program Tindakan Pembelajaran 

Berdasarkan tindakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

kemudian disusun RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

itu harus memenuhi siklus I dan siklus II. RPP pertemuan 

merupakan catatan hasil pemikiran awal peneliti dalam mengelola 

proses pembelajaran, karena itu. RPP bersifat fleksibel dan 

memberi kemungkinan bagi peneliti untuk menyesuaikan dengan 

reaksi siswa dalam proses pembelajaran. 

3) Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan dilakukan berdasarkan perencanaan, namun bersifat 

fleksibel. Tindakan yang diputuskan memiliki resiko karena terjadi dalam 

situasi nyata, oleh karenanya rencana tindakan harus bersifat sementara 

dan fleksibel serta siap dilakukan perubahan sesuai apa yang terjadi 

dalam proses pelaksanaan di lapangan sesuai usaha untuk menuju 

perbaikan. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru yang akan 

diobservasi, karena guru sebagai pengelola kegiatan belajar-mengajar. 

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, guru melakukan kegiatan 

belajar-mengajar dengan menerapkan model pembelajaran  kooperatif 

tipe Group Investigation.  

4) Observasi 

Observasi berperan dalam upaya perbaikan praktik melalui 

pemahaman yang lebih baik dan perencanaan tindakan yang lebih kritis. 

Pada tahap ini peneliti mengamati segala peristiwa dan kegiatan selama 

berlangsung proses pembelajaran. Peneliti mencatat semua kegiatan guru 

mulai dari pendahuluan, pengembangan, penerapan dan penutup. 

Semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara 

terbuka.  

5) Refleksi 

Pelaksanaan refleksi ini adalah berupa diskusi dan tanya jawab 

umpan balik dari guru kepada siswa terhadap tindakan yang telah 

dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar.  
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Refleksi ini dilakukan setiap akhir pembelajaran bahasa Indonesia. 

Refleksi rutin dilakukan setiap akhir putaran penelitian sampai selesai. 

Secara informal setiap hari kerja diadakan dialog antara guru kelas 

tersebut dan peneliti untuk membahas hal-hal yang diperlukan 

penanganan segera. 

6) Evaluasi 

Pada langkah ini merupakan hasil penelitian untuk mengkaji hasil 

pelaksanaan, observasi dan refleksi pada setiap pelaksanaan PTK. 

Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti dari peningkatan hasil 

belajar siswa setelah dilakukan serangkaian tindakan. Tahapan ini 

merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi 

sehingga bermanfaat untuk pengambilan kesimpulan. 

7) Penyimpulan 

Penyimpulan merupakan pengambilan intisari dari keseluruhan penyajian 

informasi yang telah terorganisir dalam bentuk kalimat yang singkat dan 

bermakna. Tujuan dari hasil penelitian yang diharapkan dalam penelitian 

ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diamati, 

sesuai dengan  judul skripsi ini adalah model kooperatif tipe Group 

Investigation. 

3.3.1 Jenis  Variabel 

Terdapat dua jenis variabel, yaitu : 

a)  Variabel bebas (independen) 

         Menurut Sugiyono (2009: 61) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya  variabel terikat. 

Dalam hal ini model kooperatif tipe Group Investigation sebagai variabel 

bebas (independen) disimbolkan dengan (X). 

 

 

b)  Variabel terikat (dependen) 
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         Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009: 61). 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia  Siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari 

merupakan variabel terikat (dependen) disimbolkan (Y). Peneliti 

mengadakan pendekatan variabel tersebut dalam hubungan sebab akibat. 

  

3.3.2  Hubungan Antarvariabel 

 Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

Gambar 3.2 Hubungan antar variabel 

 

Variabel X mempengaruhi variabel Y. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation sebagai variabel bebas 

(X), meningkatkan hasil belajar menulis pantun siswa kelas 4 sebagai 

variabel terikat (Y). 

 

3.4 Rencana Tindakan  

Perencanaan penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan 

dengan dua siklus. Pada desain penelitian Kemmis dan Mc. Taggart 

tahapan rencana penelitian meliputi perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi  adalah sebagai berikut : 

Siklus I 

1) Penyusunan Perencanaan  

Pada tahap ini  peneliti menetapkan seluruh perencanaan tindakan 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group  

 

X Y 
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investigation, yaitu dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran berdasarkan pokok bahasan yang akan diajarkan 

meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-

langkah pembelajaran, menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan 

tujuan, menyiapkan lembar observasi, dan mempersiapkan sumber 

juga media yang disesuaikan pada materi pembelajaran.  

2) Pemberian Tindakan 

a. Siswa diberi motivasi dan  apersepsi yang sesuai dengan pokok   

bahasan. 

b. Guru memberikan contoh pantun, lalu meminta siswa 

mengidentifikasi ciri-ciri pantun. 

c. Guru bersama siswa menentukan topik permasalahan yang akan 

diinvestigasi. 

d.  Guru membagi siswa menjadi empat kelompok investigasi. 

e.  Guru memberikan lembar kerja siswa dan membimbing kelompok 

investigasi. 

f.  Siswa diminta mempresentasikan ke epan klas hasil kerja 

kelompok. 

g.  Guru memberi evaluasi secara lisan kepada siswa yang maju  

presentasi. 

h.  Pada pertemuan ke-3  diadakan evaluasi tes tertulis pada siswa. 

3) Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah mencatat kegiatan siswa dalam 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

mengamati keaktifan  siswa di dalam kelas. Dalam proses kegiatan 

belajar mengajar  diamati oleh observer. Observer mengamati 

jalannya kegiatan pembelajaran untuk mengamati dan mencatat setiap 

kegiatan dan perubahan yang terjadi saat penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 
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4) Evaluasi  

Kegiatan ini meliputi mencatat  data hasil belajar siswa yang sudah 

mencapai KKM 64,  menemukan kesulitan siswa dalam kegiatan 

kelompok investigasi, dan melakukan analisis.  

5) Refleksi 

Berkaitan dengan hasil observasi tentang kegiatan dan hasil belajar 

siswa, peneliti bekerja sama dengan observer dan menetapkan : 

a. Apa yang telah dicapai dan belum dicapai siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

b. Apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran dalam siklus 

berikutnya. 

Siklus II 

1) Perencanaan  Ulang 

Pada tahap ini peneliti  menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan pokok bahasan yang akan diajarkan meliputi 

merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah 

pembelajaran, mempersiapkan lembar pengamatan, dan menyediakan 

alat evaluasi yang sesuai tujuan.   

2) Pemberian Tindakan  

Tindakan  yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu : 

a. Mengulang kembali materi pada pertemuan lalu. 

b. Memberikan motivasi kepada siswa berupa menyanyikan 

pantun. 

c. Memberi apersepsi kepada siswa. 

d. Menjelaskan garis besar materi pembelajaran. 

e. Menentukan topik permasalahan bersama siswa. 

f. Membentuk siswa dalam empat kelompok investigasi. 

g. Memberi lembar kerja siswa untuk dikerjakan tiap kelompok.  
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h. Membimbing dan memberi pengarahan cara kerja kelompok 

investigasi. 

i. Pada pertemuan ke-3 dilaksanakan evaluasi tes tertulis dari 

materi yang telah diajarkan kepada siswa.  

3) Observasi 

Pengamatan yang dilakukan adalah  mencatat aktivitas siswa dengan 

menggunakan lembar observasi terstruktur dan membandingkan 

dengan siklus sebelumnya. Dalam proses kegiatan belajar 

mengajar  diamati oleh observer. Observer mengamati jalannya 

kegiatan pembelajaran dan mencatat setiap kegiatan dan perubahan 

yang terjadi saat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation. 

4) Evaluasi 

Siswa diberi evaluasi dengan tes tertulis pada setiap pertemuan ke-3 

tiap siklus. Dalam kegiatan evaluasi, mencatat data hasil belajar siswa 

yang belum dan sudah mencapai ketuntasan KKM 64 mengalami 

peningkatan, menemukan kesulitan siswa saat melakukan kelompok 

investigasi, dan menganalisis pengamatan hasil observasi. 

5) Refleksi 

Berkaitan dengan observasi tentang kegiatan dan hasil belajar, 

peneliti berkolaborasi dengan guru kelas, dan observer, menetapkan 

apa yang telah dicapai dan belum dicapai siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation. 

 

3.5   Teknik dan Instrumen  Pengumpulan Data 

3.5.1  Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar menulis pantun siswa kelas 4 SD Negeri 

Pojoksari sesudah menggunakan model kooperatif tipe Group 

Investigation, dengan dua teknik yaitu : 
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1) Teknik Tes 

Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang  dengan  maksud untuk mendapat jawaban yang dapat 

dijadikan dasar bagi penetapan skor angka (Margono, 2009: 170). Tes 

dilakukan untuk mengukur pengetahuan  dan kemampuan siswa, dalam 

penelitian ini tes dilakukan setiap akhir kegiatan dari tiap siklus. 

2) Teknik Non tes 

a. Dokumentasi 

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku  tentang pendapat, teori, dalil 

atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian disebut teknik dokumenter/ dokumentasi (Margono, 2009: 

181). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku daftar nilai siswa 

kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan  hasil uji kompetensi 

dengan materi menulis pantun. 

b. Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki (Margono, 2009: 158). Jadi dalam 

penelitian ini observasi dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan 

mengamati proses pembelajaran  guru dan siswa saat proses 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

3.5.2  Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui hasil belajar di kelas 4 dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SD Negeri Pojoksari  Kecamatan Ambarawa, Kabupaten  

Semarang setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation adalah: 
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1) Tes 

Tes yang digunakan adalah tes tertulis yang berbentuk tes pilihan 

ganda. Tes pilihan ganda digunakan untuk mengukur pemahaman siswa 

pada ranah kognitif. Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang 

mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat (Sudjana, 2009: 

48).  

Selain itu juga berbentuk tes uraian adalah pertanyaan yang 

menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, 

memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan 

pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri, berfungsi 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar mengajar 

yang dilakukan pada akhir kegiatan tiap-tiap siklus dengan memberikan 

sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Soal Tes Evaluasi Siklus I Bahasa Indonesia Kelas 4 SD 

Standar Kompetensi :  

Mengungkapkan pikiran , perasaan, dan informasi secara tertulis 

dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Soal Tes Evaluasi Siklus II Bahasa Indonesia Kelas 4 SD 

   

 Standar Kompetensi :  

 Mengungkapkan pikiran , perasaan, dan informasi secara tertulis dalam  

                         bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lembar Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

situasi buatan (Sudjana, 2012: 84).  

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tingkat 

Kesukaran Soal 

Teknik 

Penilai

an 

Bentuk 

Instru  

men Mudah Sedang Sukar 

8.3 

Membuat 

pantun anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persahabat 

an, 

ketekunan, 

kepatuhan) 

sesuai 

dengan  ciri-

ciri pantun  

Menyempurn

akan 

/melengkapi 

pantun 

 

8 

 

3 

 

 

- 

Teknik 

tes: 

Pilihan 

ganda, 

uraian 

Pilihan 

ganda, 

uraian 

 

Membuat 

pantun 

sendiri tema 

tertentu 

 

7 

 

2 

 

 

- 

Teknik 

tes: 

Pilihan 

ganda, 

uraian  

Pilihan 

ganda, 

uraian  
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       Tabel 3.4 

Langkah 

pembelajaran 

Langkah-langkah 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Group 

Investigation 

Indikator No 

Pra 

Pembelajaran  

 Guru membimbing siswa 

berdo’a 
1 

Guru mengecek kehadiran siswa 

(presensi) 
2 

Guru mengecek kesiapan ruang, 

alat dan media pembelajaran 
3 

Kegiatan Awal Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

siswa 

Guru melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi ajar 
4 

Guru memberikan motivasi 

kepada siswa dengan tanya 

jawab 

5 

Guru menyampaikan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 
6 

Kegiatan Inti 

 

Menyajikan/ 

menyampaikan 

materi  

Guru menunjukkan penguasaan 

materi pembelajaran 
7 

Guru mengkaitkan kehidupan 

sehari-hari dengan materi 
8 

Guru menyajikan materi dengan 

menggunakan media 

pembelajaran 

9 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang akan 

dicapai  

10 

Mengorganisasi

kan siswa 

dalam 

kelompok-

kelompok 

Guru menjelaskan tentang 

materi pembelajaran secara 

runtut 

11 

 

Melakukan identifikasi topik 

permasalahan dan mengatur 
12 



                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                44 

 

Kisi-kisi Observasi Kegiatan Mengajar Guru 

 

       Tabel 3.5 

Kisi-kisi  Observasi Kegiatan Siswa   : 

investigasi siswa dalam kelompok  

Merencanakan tugas kelompok 

yang akan diinvestigasi bersama 

siswa 
 13 

Membimbing 

kelompok kerja 

investigasi  

Membimbing siswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

investigasi kelompok.  

 14 

Kreativitas guru mengarahkan 

siswa maju presentasi di depan 

kelas. 

15 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai alokasi waktu 
16 

Melibatkan siswa dalam 

penggunaan media 

17 

 

Penguasaan situasi kelas 18 

Penghargaan 

kelompok  

Pemberian penguatan kepada 

siswa 
19 

Pemberian penghargaan pada 

kelompok terbaik 
20 

Evaluasi Menumbuhkan partisipasi aktif 

pada siswa dengan evaluasi 

secara lisan 

21 

Kegiatan Akhir  Melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 

22 

Pemberian tindak lanjut 23 

Langkah 

Pembelajaran 

Indikator No. 

Item 

Pra 

Pembelajaran 

Memperhatikan penjelasan guru saat KBM 1 

Kegiatan Awal Menjawab pertanyaan guru 2 
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3.6     Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen tes yang telah di uji cobakan tersebut selanjutnya akan 

dianalisis untuk menentukan validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya pembeda dari soal–soal yang telah diberikan.  

Adapun langkah–langkah yang digunakan untuk menganalisis 

instrumen hasil uji coba tersebut adalah sebagai berikut:  

3.6.1 Uji Validitas 

Arikunto (1997: 160) menyatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Tes dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak digunakan 

pedoman nilai korelasi yaitu dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment yang dikemukakan Pearson (Suharsimi, 1997: 161). 

Pedoman yang digunakan tabel r (r-tabel) (lihat lampiran 9 halaman 161), 

jika suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki nilai 

korelasi lebih dari sama dengan 0, 404. 

Uji coba item instrumen baik untuk Siklus I dan Siklus II 

diterapkan pada 24 siswa kelas 4 SD Negeri Rowoboni 02 Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang pada tanggal 9 April 2013. Dari 25 item 

soal yang diujikan validitasnya 15 item soal valid dan 10 item soal tidak 

valid.  Untuk soal yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.5 

dan perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran 4 dan lampiran 

7. 

 

Kegiatan Inti  Bekerja sama dengan anggota kelompok 3 

Aktif saat dalam kelompok investigasi 4 

Aktif dalam mengerjakan tugas kelompok 5 

Mampu presentasi hasil kerja 6 

Aktif memberi  tanggapan dari laporan kelompok 

lain 

7 

Siswa bekerja sama dengan baik dalam kelompok 8 

Kegiatan 

Akhir 

Siswa mampu membuat kesimpulan 9 

Siswa mampu mengerjakan soal latihan 10 



                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                46 

 

 

           Tabel 3.6 

Validitas Instrumen Penelitian Siklus I 

Bentuk 

Instrumen 

No. 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 

Uraian 1,  2, 3, 4, 5 - 

Tabel 3.7 

Validitas Instrumen Penelitian Siklus II 

Bentuk 

Instrumen 

No. Item Soal 

Valid Tidak  Valid 

Pilihan 

ganda 

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

9, 10, 11, 12, 13,14, 

15 

 

- 

Uraian 1, 2, 3, 4, 5 - 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sudjana (2012: 16) reliabilitas alat penilaian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. 

Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan 

hasil yang relatif sama. Adapun kategori yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas instrument digunakan pedoman George dan 

Malley (1995), berdasarkan pada nilai koefisien Alpha Cronbach (α ), 

yaitu 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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Uji reliabilitas soal instrument Siklus I dan II yang telah dilakukan 

peneliti, diperoleh hasil reliabilitas memuaskan, karena nilai alpha > 0,9 

yaitu sebesar 0,983 (Siklus I) dan 0,963 (Siklus II). Karena instrumen 

valid dan reliabel, maka layak digunakan dalam penelitian. Hasil 

penghitungan uji validitas dan reliabilitas siklus I dapat dilihat pada 

lampiran 4 halaman 114, sedangkan hasil uji validitas siklus II pada 

lampiran 7 halaman 129. 

3.7 Analisis Taraf Kesukaran Item Istrumen 

Analisis tingkat kesukaran soal merupakan pengkajian terhadap 

soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal 

mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar (Sudjana, 2012:137). 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di 

samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya 

keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang 

dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan 

sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuaan siswa dalam menjawab soal, bukan 

dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Untuk melakukan analisis 

tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang 

termasuk mudah, sedang, dan sukar. Dalam penelitian ini analisis tingkat 

kesukaran soal yang digunakan adalah menentukan kriteria soal dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

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. 
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Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, 

makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, 

makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai 

berikut: 

0      –  0,30  =   soal kategori sukar, 

0,31 –  0,70  =   soal kategori sedang, 

0,71 – 1,00   =   soal kategori mudah.  

Berdasarkan perhitungan rumus dan kriteria yang digunakan pada 

analisis taraf kesukaran instrumen (Sudjana, 2012:137-138), maka hasil 

analisis untuk taraf kesukaran instrumen penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.8, tabel 3.9, tabel 3.10, dan tabel 3.11  berikut ini : 

Tabel 3.8 

Analisis Taraf Kesukaran Instrumen 

Siklus I (Pilihan Ganda) 

 

 

Berdasarkan tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf 

kesukaran soal adalah kriteria sedang dan mudah, dengan perbandingan 

untuk soal sedang 4 soal atau 16 %, dan soal mudah 21 soal atau 84 %. 

Tabel 3.9                                                                 

Analisis   Taraf  Kesukaran Instrumen 

    Siklus I (uraian) 

 

 

No. Soal Kriteria 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 19, 20, 22, 

23, 24,25 

Mudah 

7, 14, 17, 21 Sedang 

- Sukar 

No. Soal Kriteria 

1, 2, 4, 5 Mudah 

- Sedang 

3 Sukar 
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Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf 

kesukaran soal adalah kriteria mudah dan sukar, dengan perbandingan 

untuk soal mudah 4 soal atau 80 %, dan soal sukar 1 soal atau 20 %.  

    

       Tabel  3.10 

Analisis Taraf Kesukaran Instrumen   

                                                         Siklus  II (pilihan ganda) 

 

 

Berdasarkan tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf 

kesukaran dari 15 soal pilhan ganda siklus II adalah kriteria sedang dan 

mudah, dengan perbandingan untuk soal sedang 4 soal atau  26,7 %, dan 

soal mudah 11 soal atau 73,3%.  

 

Tabel  3.11 

Analisis Taraf Kesukaran Instrumen   

Siklus  II (uraian) 

 

 

Berdasarkan tabel 3.11 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf 

kesukaran dari 5 soal uraian siklus II adalah kriteria sedang dan mudah, 

dengan perbandingan untuk soal sedang 1 soal atau  20 %, dan soal 

mudah 4 soal atau 80%.  

3.8   Indikator  Kinerja 

Indikator kinerja merupakan kondisi akhir yang diharapkan dari 

penerapan  siklus-siklus dalam penelitian ini. Indikator kinerja yang ingin 

dicapai antara lain adalah meningkatnya hasil belajar siswa kelas 4 SD  

No. Soal Kriteria 

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

9,10, 13 

Mudah 

11, 12, 14, 15 Sedang 

- Sukar 

No. Soal Kriteria 

1, 2, 3, 5 Mudah 

4 Sedang 

- Sukar 
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Negeri Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang yag 

ditandai dengan tercapainya indikator kinerja yaitu  tercapainya KKM 64 

kurang lebih mencapai 80 %. 

    

3.9     Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif 

yaitu dengan analisis diskriptif yaitu membandingkan tes kondisi awal, 

nilai tes Siklus I dan nilai tes Siklus II. Data kualitatif hasil pengamatan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi 

dan refleksi dari tiap-tiap siklus. 

 

 


