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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Sehingga penelitian 

ini difokuskan pada tindakan-tindakan sebagai usaha untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar matematika. Ada beberapa ahli yang 

mengemukakan model penelitian tindakan berbeda-beda, namun secara garis 

besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1)perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi.  

Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada permasalahan peningkatan 

pemahaman terhadap masalah sifat-sifat bangun ruang sederhana yang tentunya 

hasil belajar peserta didik akan meningkat yaitu dengan strategi creative problem 

solving. Dengan penelitian tindakan kelas akan lebih terampil dalam 

menanggulangi masalah–masalah yang dihadapi di kelas sekaligus memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas unjuk kerja. Hal–hal yang kurang memuaskan dalam 

pembelajaran dapat disempurnakan untuk menuju keadaan yang lebih memuaskan 

tanpa mengganggu. 

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti akan menggunakan strategi 

pembelajaran Creative Problem Solving dimana siswa terlibat dalam proses 

belajar dan menemukan sendiri. Dengan model tersebut, diharapkan siswa dapat 

memecahkan masalahnya sendiri dengan keterampilan yang mereka miliki. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012-2013 pada 

bulan Maret 2013-April 2013. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah SD 

Negeri Sidorejo Kidul 03 Salatiga dalam pembelajaran Matematika siswa kelas 

4semester II tahun pelajaran 2012/2013. Alasan penelitian dilaksanakan di 

sekolah tersebut karena peneliti pernah PPL atau menjadi guru praktikan di 
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sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data dan peluang waktu 

yang luas serta sumber belajar di lingkungan sekitar yang cukup memadai. 

Tabel 3 Jadwal Tindakan PTK di Kelas IV SDN Sidorejo Kidul 03 Salatiga 

No. Siklus/Pertemuan Hari, tanggal Jam ke- 

1.  1/1 Kamis, 28 Maret 2013 1-2 

2.  1/2 Rabu, 10 april 2013 3-4 

3.  1/3 Kamis , 11 April 2013 1-2 

4.  2/1 Sabtu, 13 April 2013 1-2 

5.  2/2 Rabu, 17 April 2013 3-4 

6.  2/3 Kamis , 18 April 2013 1-2 

 

3.3 Subjek Penelitian  

Peneliti mengambil subjek yaitu SD Sidorejo Kidul 03 Salatiga. Kelas 

yang diteliti adalah  kelas 4. Jumlah  siswa kelas 4 sebanyak 22 orang siswa yang 

terdiri dari 6 siswa putra dan 16 siswa putri. 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 2010:60). Peneliti mengambil dua 

variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

a. Variabel Bebas (Independen)  

Variabel independen atau bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010:61). Pada penelitian ini 

variabel bebasnya adalah pembelajaran strategi creative problem 

solving.Dimana variabel ini dilambangkan dengan variabel (X). 

Pemanfaatan pembelajaran strategi creative problem solving ini akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Melalui pemanfaatan pembelajaran ini, 

diharapkan siswa akan lebih mudah memahami pelajaran yang diajarkan, 

dengan begitu akan mempengaruhi hasil belajarnya. Untuk mengukur 

variabel independen akan digunakan lembar observasi. Strategi 
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pembelajaran CPS ini akan diterapkan pada pembelajaran Matematika 

kelas IV. 

b.  Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2010:61).Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar 

siswa.Variabel ini dilambangkan dengan variabel (Y). Dimana hasil 

belajar siswa akan dipengaruhi oleh adanya pembelajaran strategicreative 

problem solving. Hasil belajar tersebut dapat diketahui melalui tes. 

3.5 Desain Penelitian  

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini lebih 

menekankan pada masalah proses, maka jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas dengan strategi menggunakan siklus. Adapun rancangan 

penelitiannya sebagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan, Refleksi. 

 

   

 

Siklus I  

 

 

 

 

 

Siklus II 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Peneliti berencana untuk melakukan 2 siklus dalam penelitian tindakan 

kelas ini. Masing-masing siklus akan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. 

Uraian tahapan dalam masing-masing siklus akan dijelaskan dibawah ini. 

Siklus I (3x pertemuan) 

a. Tahap Perencanaan 

Peneliti melakukan perencanaan tindakan sesuai dengan observasi yang 

telah dilakukan. Pada tahap perencanaan ini hal yang dilakukan oleh 

peneliti adalah: 

1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Creative Problem Solving. 

3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

4. Menetapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa. 

5. Menyiapkan lembar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini guru kelas melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rancangan atau skenario yang telah disusun oleh peneliti. Adapun 

langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu: 

A. Kegiatan Awal 

1. Membuka pelajaran dengan salam. 

2. Melakukan absensi dan menanyakan kabar siswa. 

3. Menyampaikan judul materi dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

4. Melakukan apersepsi dan motivasi. 

B. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 
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1. Guru menyampaikan materi pelajaran secara singkat. 

2. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 

4-5 orang siswa. 

3. Guru menjelaskan secara verbal tentang cara-cara pelaksanakan 

pembelajaran. 

4. Guru membagikan lembar kerja kelompok. 

5. Tiap kelompok diberikan kesempatan ntuk melakukan diskusi untuk 

memecahkan masalah yang diberikan guru sesuai dengan pokok materi 

yang diberikan 

b. Elaborasi  

1. Setelah selesai berdiskusi, siswa diminta untuk menuliskan hasil 

diskusi mereka. 

2. guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. 

c.    Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi kelompok dan 

memberikan penguatan. 

2. Guru memastikan siswa telah paham betul terhadap materi yang telah 

dipelajari bersama dengan bertanya jawab. 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan soal kepada siswa sebagai bahan evaluasi. 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran. 

c. Tahap Pengamatan  

Peneliti bekerja sama dengan guru kelas yang bertindak sebagai observer 

untuk melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

dalam siklus I. Observer melakukan pengamatan terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan lembar observasi. 
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d. Tahap refleksi 

Peneliti melakukan refleksi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

mengenai kegiatan pembeajaran yang telah dilaksanakan. Peneliti 

melakukan refleksi pembelajaran mengenai kelebihan dan kelemahan serta 

hambatan selama proses pembelajaran. Hasil refleksi ini digunakan 

peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus II. Kekurangan-

kekurangan yang ada akan diperbaiki dalam siklus II. 

Siklus II (3x pertemuan) 

 Rancangan kegiatan dalam siklus II ini sama seperti kegiatan 

dalam siklus I yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Tindakan yang dilakukan dalam siklus II ini merupakan tindakan 

perbaikan dari siklus I. Adapun rangkaian kegiatannya akan disesuaikan 

dengan materi dan hasil dari siklus I. 

3.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

yang diperoleh siswa adalah menggunakan pengamatan (observasi) dan tes. 

a. Observasi 

Menurut Nana Sudjana (2011: 84) 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 dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat 

mengukur atau menilai hasil dan proses hasil belajar misalnya tingkah laku siswa 

pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, 

dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar.   

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pembelajaran strategiCreative Problem Solving. Dengan 

menggunakan strategi ini data yang ingin diperoleh adalah data pencapaian 

pengajar pada saat memberikan perlakuan di dalam kelas. 

Kisi – kisi observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar aktivitas 

guru dan siswa. Terdapat empat aspek yang diamati, setiap aspek dapat dibuat tiga 

sampai 4 soal.Akan tetapi aspek pada observasi guru dan siswa berbeda.Agar 
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lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 itu terdapat kisi-kisi observasi guru, tabel 5 

kisi-kisi observasi siswa. 

Tabel 4 

Kisi-kisi Pembelajaran Matematika Menggunakan Strategi 

Pembelajaran CPS 

Aspek Indikator Nomor Item 
Kegiatan Awal 1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pelajaran 

2. Melakukan absensi dan menanyakan 

kabar siswa. 

3. Menyampaikan judul materi dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

4. Melakukan apersepsi dan motivasi. 

1, 2, 3, 4 

Kegiatan Inti 1. Menjelaskan pokok-pokok materi 

pelajaran secara singkat. 

2. Membagi siswa ke dalam kelompok 4-5 

orang siswa 

3. Menjelaskan tata cara pelaksanaan 

pembelajaran pemecahan masalah 

kreatif 

4. Memberikan kesempatan iswa untuk 

melakukan diskusi melalui kegiatan 

mengenai suatu percobaan yang dilihat 

atau diamati. 

5. Memberikan kesempatan siswa untuk 

melakukan percobaan atau 

bereksperimen memecahkan masalah 

menurut kelompok mereka masing-

masing 

6. Memberikan kesempatan tiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 

Kegiatan Akhir 1. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari bersama. 

2. Melaksanakan evaluasi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa.  

3. Melakukan refleksi pembelajaran.  

13, 14, 15 

 

Tabel 5 Kisi-kisi Observasi Terhadap Siswa 

No.  Aspek yang diamati Nomor Soal 

1.  Presentasi materi 1,2,3,4,5,6,7 

2.  Kerja kelompok 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

3.  Kerja individu 20,21,22 
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b. Tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), 

dalam bentuk tulisan (tes tertulis) atau dalam bentuk perbuatan.Tes pada 

umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama 

hasil belajar kognitif. (Sudjana :2011) 

Tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar matematika pokok 

bahasan sifat bangun ruang sederhana.Metode tes digunakan sebagai instrument 

penelitian dalam pengumpulan data untuk mengetahui siswa yang mampu 

mengerjakan soal dan yang tidak mengerjakan soal. Bentuk tes berupa uraian, 

karena dengan tes uraian akan terlihat kemampuan siswa dalam mempresetasikan 

setiap soal. 

Kisi – kisi tes dilakukan untuk mengetahui seberapa besar siswa 

memahami materi yang sudah diberikan selama dua kali pertemuan. Kisi – kisi tes 

ini dibuat menurut pada ketentuan indikator pada setiap kompetensi dasarnya. 

Tabel 6 Kisi-kisi Instrumen Soal Siklus I 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Bentuk 

Soal 

No.Soal 

Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana dan 

hubungan antar 

bangun datar 

 

Menentukan 

sifat-sifat 

bangun ruang 

sederhana 

 

1. Menyebutkan jenis-jenis 

bangun ruang sederhana 

 

2. Menyebutkan dan 

menunjukkan bagian-

bagian kubus 

 

 

3. Menyebutkan sifat kubus 

 

4. Menyebutkan dan 

menunjukkan bagian-

bagian balok 

 

 

5. Menyebutkan sifat balok 

PG  

6,8,9,19 

 

 

1,3,4,17,18,

14,15 

 

 

  

 

13 

 

 

5,10,11,12,

16 

 

 

2,7,20 
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Pada siklus I ini dengan melihat indikator, soal lebih masuk untuk dibuat 

pilihan ganda karena dengan pilihan ganda diharapkan anak lebih mampu 

mengeksplorasi pengetahuan yang mereka punya. 

Tabel 7 Kisi-kisi Instrumen Soal Siklus II 

 

 

Pada siklus II ini dengan melihat indikator, soal lebih masuk untuk dibuat 

sebagai uraian karena dengan uraian semua indikator bisa masuk. 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Joko Suliyono (2010) validitas adalah ketepatan atau kecermatan 

suatu instrumen dalam pengukuran.Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu 

item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi koefesien korelasi pada 

taraf signifikansi 5%, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan 

terhadap skor total.Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Hasil penelitian diharapkan valid dan reliabel apabila menggunakan 

instrumen yang valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel  

merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel. Namun, bukan berarti dengan menggunakan instrumen yang valid dan 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Bentuk 

Soal 

No.Soal 

Memahami sifat 

bangun ruang 

sederhana dan 

hubungan antar 
bangun datar 

 

Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan kubus 

 

1. Menyebutkan pengertian 

jaring-jaring balok dan 

kubus  

 

2. Menggambar dan 

membuat jaring-jaring 

balok dan kubus 

 

 

3. Mengidentifikasi jaring-

jaring balok dan kubus 

 

 

Uraian   

1 dan 2 

 

 
 

 

 

    5 dan 6 

 

 

 

 

3 dan 4 
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reliabel, otomatis hasil penelitian menjadi valid dan reliabel (Sugiyono, 

2010:173). 

a. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

instrument dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sugiyono 

(2010:455) bahwa N=17 (N= jumlah siswa) batas koefisiennya > 0,482. 

Untuk mengukur validitas digunakan program komputer SPSS 16 for 

Windows dengan menggunakan Corrected Item Total Correlation yang 

merupakan korelasi antara skor tiap item dengan skor total, soal dikatakan 

valid apabila nilai koefisiennya > 0,482. Apabila ada soal yang nilai 

koefisiennya < 0,482 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak boleh 

digunakan. 

b. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Selain dilakukan uji validitas, juga dilakukan pengujian reliabilitas 

instrument. Pengujian reliabilitas instrument menggunakan program SPSS 

16 for Windows. Sama dengan pengujian validitas, untuk menguji 

reliabilitas peneliti menggunakan juga data hasil pekerjaan siswa. Kriteria 

untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan pedoman yang 

dikemukakan Sekaran (dalam Priyatno, 2010:98) yaitu reliabilitas >0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah 

baik.    

3.8.1 Instrumen Tes 

Instrument tes disusun oleh peneliti, akan diuji cobakan terlebih dahulu di 

kelas yang lebih tinggi yaitu pada kelas V. hal ini digunakan untuk mengetahui 

mana saja soal yang valid dan mana saja soal yang tidak valid. Sehingga nantinya, 

soal yang sudah diujikan ini dapat di kerjakan dengan baik oleh kelas IV yang 

diteliti dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

3.8.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Siklus I 

Instrumen tes diuji cobakan pada responden yaitu siswa kelas V SDN 

Sidorejo Kidul 03 Salatiga yang berjumlah 17 siswa.Jadi instrument dikatakan 

valid jika nilai hitung r > 0,482. Instrument yang akan diuji terdiri dari 25 item 
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yang berbentuk pilihan ganda. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, item 

soal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 termasuk 

soal valid karena corrected item to total correlation lebih dari nilai r > 0,482. 

Sedangkan item soal nomor 5, 7, 8, 16, 17 termasuk soal tidak valid karena 

corrected item to total correlation kurang dari nilai r > 0,482. Diperoleh 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,946 hal ini menyatakan bahwa tingkat reliabilitas 

baik. 

3.8.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Siklus II 

Instrument tes diuji cobakan pada responden yaitu siswa kelas V SDN 

Sidorejo Kidul 03 Salatiga yang berjumlah 17 siswa. Jadi instrument dikatakan 

valid jika nilai hitung r > 0,482. Instrument yang akan diuji terdiri dari 6 item 

yang berbentuk uraian.  

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, item soal 1,2,3,4 termasuk soal 

valid karena corrected item to total correlation lebih dari nilai r > 0,482. 

Sedangkan item soal nomor 5,6 termasuk soal tidak valid karena corrected item to 

total correlation kurang dari nilai r > 0,482. Diperoleh Cronbach’s Alpha sebesar 

0,717 hal ini menyatakan bahwa tingkat reliabilitas dapat diterima. Khusus pada 

soal evaluasi siklus II ini peneliti memodifikasi soal yang tidak valid agar tetap 

berjumlah 6 soal dan semua indikator masuk dalam evaluasi. 

       Tabel 8 Validitas Siklus I dan Siklus II 

Siklus Nomor Soal Valid Tidak Valid 
Siklus I 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, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 

18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 

5, 7, 8, 16, 17 

Siklus II 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 

 

3.8.2 Uji Taraf Kesukaran 

Menurut Nana Sudjana (2011: 135) 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.  
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Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 

I   = indeks kesulitan untuk setiap butir 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N  = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal     

yang dimaksudkan 

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 itu adalah : 

0     –  0,30 = soal kategori sukar 

0,31 – 0,70  = soal kategori sedang 

0,71 – 1,00  = soal kategori mudah 

Bentuk soal pada siklus I adalah pilihan ganda terdapat 20 soal, soal yang 

termasuk kategori mudah terdapat 8 soal, kategori sedang terdapat 11 soal dan 

kategori sukar hanya terdapat 1 soal. Sedangkan bentuk soal pada siklus II adalah 

uraian terdapat 6 soal, semua masuk pada kategori soal sedang. 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila hasil belajar siswa 

pada pelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang yang memperoleh nilai 

diatas KKM (65) diharapkan mencapai ketuntasan kelas minimal 80%.Selain hasil 

belajar penelitian ini juga mengamati aktivitas dengan menggunakan lembar 

observasi menurut dengan langkah-langkah dalam strategi yang digunakan yaitu 

strategi Creative Problem Solving. Dengan patokan nilai 70% dan hasilnya juga 

meningkat dari siklus I ke siklus II. 

 

 

 

 

I = B / N 
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3.10 Analisis Data  

Data yang terkumpul berupa hasil observasi dan tes.Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif dan analisis data secara kuantitatif yang digunakan 

untuk menganalisis pencapaian hasil belajar atau prestasi siswa. Penyajian data  

 

kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase. Adapun rumus presentase 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Ketuntasan Klasikal =  

 

 Dari rumus diatas dapat kita lihat jika ketuntasan klasikal >80% dari 

seluruh siswa mencapai ketuntasan skor  65 maka indikator penelitian telah 

tercapai. 

 

Jumlah Siswa Tuntas Belajar x 100% 

Jumlah Seluruh Siswa 


