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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan peneliti adalah jenis PTK 

kolaboratif. PTK kolaboratif yaitu kerja sama antara peneliti dengan guru kelas, 

ide berasal dari peneliti dan yang melakukan tindakan adalah guru kelas. 

Wijaya dan Dedi (2010:9) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tiga cara, yaitu 

merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan 

partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja guru, sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  

 

3.2 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 

mata pelajaran IPA kelas 6 yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Getas Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Blora pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan 

jumlah 23 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 

Radius jarak SD Negeri 2 Getas dengan kabupaten Blora sekitar 50 km. Dapat 

diketahui bahwa lokasi terdapat di desa yang berada ditengah pemukiman 

masyarakat.  

Seluruh siswa berasal dari daerah asli, dimana SD Negeri 2 Getas 

berlokasi disebuah desa dan jauh dari perkotaan. Diketahui bahwa hasil belajar 

siswa kurang baik. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu 

kurang adanya kesadaran masyarakat sekitar terhadap pendidikan. Selanjutnya, 

sebagian besar orang tua siswa tergolong menengah ke bawah, SDM yang rendah, 

dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sumber daya manusia yang rendah 

dikarenakan pendidikan terakhir orang tua siswa rata-rata hanya sampai SMP saja. 

Perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan anaknya sangat kurang. Orang tua 

menyerahkan dan mengandalkan seluruh tanggung jawab pendidikan anaknya ke 
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pihak sekolah sehingga menyebabkan anak-anaknya hanya belajar pada saat di 

sekolah saja. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel  adalah suatu objek  penelitian atau  apa  saja yang  menjadi  titik  

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel bisa disebut juga 

sebagai syarat dalam penelitian dimana terdapat sesuatu yang diteliti dan 

bagaimana dapat mempengaruhi yang diteliti tersebut. 

Dalam  penelitian  ini  ada  dua  variabel  yaitu  variabel  bebas  disebut  

juga sebagai  variabel  penyebab  atau  independen  variabel  dan  variabel  terikat  

atau dependen variabel. 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel  bebas  (variabel  X)  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  

variabel lain atau biasa disebut sebagai variabel tindakan. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode demonstrasi dan metode 

bermain peran. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel  terikat  (variabel  Y)  adalah  variabel  yang  dipengaruhi 

variabel bebas atau biasa disebut sebagai variabel terpengaruh. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Model Kemmis & Mc Taggart (1990:14) dalam Wijaya dan Dedi 

(2010:20-21) berupa perangkat-perangkat dimana satu perangkat atau satu siklus 

terdiri dari tiga komponen yaitu perencanaan, implementasi dan observasi, serta 

refleksi. Gambaran ketiga komponen dalam dua siklus adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.4 Model Kemmis & Mc Taggar 

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 

akan dilaksanakan dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri 

dari 2 (dua) siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap implementasi dan observasi, dan tahap refleksi.  

 

3.4.1 Siklus 1 

1. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan pengamatan pembelajaran di kelas. 

b. Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 

c. Menyusun RPP IPA sesuai dengan SK, KD, dan indikator serta merancang 

skenario pembelajaran dengan materi rotasi dan revolusi bumi dan bulan 

melalui metode demonstrasi dan bermain peran. 

d. Menentukan topik dan memilih peran siswa secara berkelompok. 

e. Menyiapkan media, peralatan, dan sumber belajar sebagai penunjang 

pembelajaran. 

f. Menyiapkan LKS, lembar observasi kegiatan guru dan siswa, dan alat evaluasi 

berupa tes tertulis. 

 

2. Tahap Implementasi dan Observasi 

Pada siklus 1, rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut. 

a. Kegiatan awal, menyampaikan materi sebagai pengantar. 
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b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Membagikan LKS pada setiap bangku (2 orang). 

d. Guru mendemonstrasikan materi melalui media pendukung dengan 

mengamati apakah seluruh siswa memperhatikan. 

e. Siswa mencatat hal-hal penting pada materi sesuai yang  didemonstrasikan 

guru pada LKS. 

f. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi. 

g. Kelompok pemeran mulai memainkan perannya. 

h. Mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

disimulasikan. 

i. Siswa memberikan tanggapan terhadap proses pelaksanaan pembelajaran. 

j. Merumuskan kesimpulan. 

k. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan dengan adanya satu observer 

yang mengamati ketika proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan berfokus 

pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Observasi selain diarahkan pada 

proses pembelajaran, juga diarahkan pada penilaian akhir proses pembelajaran. 

Penilaian akhir proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar IPA kelas 6. 

 

3. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan antara peneliti dengan 

observer berkaitan dengan pembelajaran yang telah selesai dilaksanakan. 

Kegiatan tersebut meliputi: berdiskusi tentang kekurangan dan kelebihan guru 

dalam mengimplementasikan RPP, mendiskusikan hasil evaluasi siklus 1. Dalam 

refleksi diungkapkan kelebihan-kelebihan, sedangkan kekurangan-kekurangan 

tersebut harus diperbaiki pada siklus 2. 

 

3.4.2 Siklus 2 

Pada siklus kedua pembelajaran yang dilakukan sama dengan siklus pertama, 

hanya materi yang berbeda dengan melanjutkan Kompetensi Dasar berikutnya. 
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1. Tahap Perencanaan 

Merencanakan perbaikan siklus 1 dan menyiapkan siklus 2, meliputi: 

a. Membuat rencana pelasanaan pembelajaran 

b. Merancang skenario pembelajaran dengan materi gerhana bulan dan gerhana 

matahari melalui metode demonstrasi dan bermain peran 

c. Menentukan topik dan memilih peran siswa secara berkelompok. 

d. Menyiapkan media atau peraga, peralatan, dan sumber belajar. 

e. Membuat LKS, lembar observasi siklus 2 dan tes evaluasi siklus 2. 

 

2. Tahap Implementasi dan Observasi 

Rencana kegiatan pada siklus 1 tahap ini akan dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Tanya jawab untuk mengingatkan materi di KD sebelumnya. 

b. Membagikan LKS pada setiap bangku (2 orang). 

c. Guru mendemonstrasikan materi melalui media atau peraga. 

d. Guru dan siswa bertanya jawab seputar materi yang didemonstrasikan secara 

lisan dan siswa mencatat hal-hal penting atau pokok-pokok materi pada LKS. 

e. Kelompok yang belum bermain peran, mendapat giliran memainkan perannya. 

f. Siswa lain mencocokkan catatan dengan mengamati simulasi yang dilakukan 

oleh temannya. 

g. Siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang telah disimulasikan. 

h. Guru memotivasi siswa lain untuk menanggapi atau bertanya. 

i. Merumuskan kesimpulan. 

j. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II secara mandiri. 

Observasi dilakukan sama seperti pada siklus I yaitu fokus pengamatan 

ditunjukkan pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Observasi selain 

diarahkan pada proses pembelajaran, juga diarahkan pada penilaian akhir proses 

pembelajaran. Penilaian akhir proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar IPA kelas 6. 
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3. Tahap Refleksi 

Data yang telah dicatat dalam lembar pengamatan dan penilaian tes 

evaluasi dianalis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil analisis dicatat apakah 

pada setiap siklus sudah menunjukkan peningkatan atau belum. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan acuan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik : 

1) Observasi 

Untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa dilakukan teknik 

observasi. Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan penilaian 

melalui pengisian lembar aktivitas siswa dan kegiatan mengajar guru pada 

setiap pertemuan. Observasi dilakukan di kelas 6 SD N 2 Getas 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora oleh peneliti. 

2) Dokumentasi 

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan berbagai dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Peneliti menggunakannya untuk memperoleh data 

awal tentang nama siswa, no induk, nilai hasil ulangan siswa kelas 6 SDN 

2 Getas, serta foto-foto kegiatan pembelajaran setiap pertemuan.  

3) Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar 

mengajar. Tes dilaksanakan pada akhir kegiatan tiap-tiap siklus (post tes) 

dengan memberikan sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam 

pengumpulan data, alat yang digunakan berupa soal tes sesuai dengan 

materi. 

4) Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada 

orang-orang yang dapat memberikan informasi/penjelasan tentang hal-hal 

yang dianggap perlu pada penelitian ini. Narasumber yang diwawancara 
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adalah kepala sekolah, guru dan beberapa siswa kelas 6 tentang proses 

belajar mengajar mata pelajaran IPA selama ini. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan yaitu untuk mengukur keberhasilan tindakan 

dari dua sisi (sisi proses dan sisi hal yang diamati). Instrumen yang digunakan 

adalah tes dan observasi. Dalam hal ini penulis menggunakan lembar observasi 

guru dan siswa dan tes hasil belajar jenis tertulis. Sebelum instrumen dibuat, 

penulis terlebih dahulu membuat komponen dari kedua variabel, yaitu variabel 

penerapan metode demonstrasi dan metode bermain peran serta variabel 

peningkatan hasil belajar IPA. Kisi-kisi observasi dapat dilihat pada lampiran, 

sedangkan kisi-kisi wawancara dan tes dapat dilihat pada tabel 3.5, 3.6, dan 3.7. 

 

Kisi-kisi untuk Penerapan Metode Demonstrasi 

Dan Metode Bermain Peran 

 

Kisi-kisi observasi dapat dilihat pada lampiran, sedangkan kisi-kisi 

wawancara dan tes terangkum sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Wawancara 

 

No Objek Indikator 

1 Kepala Sekolah Gambaran Kegiatan Belajar Mengajar 

  Sarana dan Prasarana di sekolah 

2 Guru Kelas 6 Jumlah siswa kelas 6 

  Karakteristik siswa kelas 6 

  Metode yang sering digunakan pada mata 

pelajaran IPA 

  Penggunaan media pembelajaran dalam mata 

pelajaran IPA 

  Hasil belajar IPA siswa kelas 6 

3 Siswa Kelas 6 Kegiatan belajar di kelas 

  Pemahaman konsep materi pelajaran 
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Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil  Belajar 

Siklus 1 
 

Kelas/ Semester : 6 (Enam)/ 2 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi : Rotasi dan Revolusi 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 

 

Indikator 

 

No.Item 

9.2 Mendeskripsikan 

peristiwa rotasi 

bumi, revolusi 

bumi dan 

revolusi bulan 

 

 

 

 

 

Rotasi bumi, 

revolusi bumi, 

dan revolusi 

bulan 

 Menjelaskan 

peristiwa rotasi dan 

revolusi bumi. 

 Menjelaskan 

peristiwa rotasi dan 

revolusi bulan. 

 Menyimpulkan 

akibat peristiwa 

rotasi revolusi bumi 

dan bulan. 

1, 2, 3, 4, 7, 

9, 10, 11, 16 

 

18, 19. 20, 

22, 23, 25 

 

5, 6, 8, 12, 

13, 14, 15, 

21, 24 

 

 

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

    Siklus 2 

 
Kelas/ Semester : 6 (Enam)/ 2 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi : Gerhana  

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

 

Indikator 

 

No.Item 

9.3 Menjelaskan 

terjadinya 

gerhana bulan 

dan gerhana 

matahari 

 

 

 

 

 

Gerhana bulan 

dan gerhana 

matahari 

 Mendemonstrasikan 

terjadinya gerhana 

bulan. 

 Menyimpulkan 

macam-macam 

gerhana bulan. 

 Mendemonstrasikan 

terjadinya gerhana 

matahari. 

 Menyimpulkan 

macam-macam 

gerhana matahari. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 17 

 

9, 10, 11, 12, 

25 

 

13, 14, 15, 16 

 

 

18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 
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3.7 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah harapan terjadinya kenaikan hasil belajar yang 

ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai rata-rata kelas. Penerapan metode 

demonstrasi dan metode bermain peran pada mata pelajaran IPA dikatakan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa apabila nilai rata-rata siswa sudah menunjukkan 

ketuntasan dan sesuai dengan nilai KKM yang ditetapkan di sekolah yaitu 65. 

Keterangan: 

1. Ketuntasan individual : jika 100% siswa mencapai ketuntasan nilai ≥65. 

2. Ketuntasan klasikal  : jika 100% siswa mencapai ketuntasan nilai rata-rata ≥65. 

Kriteria keberhasil adalah untuk mengetahui keberhasilan pencapaian nilai 

rata-rata siswa dapat dilihat pada kriteria keberhasilan sebagai berikut. 

Sangat kurang : jika rata-rata nilai siswa antara 0 – 20 

Kurang  : jika rata-rata nilai siswa antara 21 - 40 

Cukup   : jika rata-rata nilai siswa antara 41 – 60 

Baik   : jika rata-rata nilai siswa antara 61 – 80  

Sangat baik  : jika rata-rata nilai siswa antara 81 – 100 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi syarat-syarat 

validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Uji coba instrumen dilakukan 

terlebih dahulu untuk selanjutnya data tersebut diolah guna mengetahui seberapa 

instrumen tersebut bisa digunakan sebagai instrumen penelitian. Berikut ini akan 

dijelaskan syarat-syarat tersebut. 

 

3.8.1 Uji Validitas 

Instrumen 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 (Sugiyono, 2010). Instrumen tersebut 

harus sesuai dengan topik yang digunakan untuk mengukur. 

Sebelum dibagikan kepada peserta didik, terlebih dahulu soal evaluasi 

tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Validitas 
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menunjukkan sejauhmana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Untuk 

menghitung uji validitas soal adalah dengan menggunakan SPSS 16.0. Sedangkan 

untuk mengetahui hasil uji soal yang telah diujikan adalah dengan melihat hasil 

output dari pengolahan data tersebut yaitu dilihat dari Corrected Item-Total 

Correlation dimana hasil 𝑁ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka dinyatakan valid, sedangkan 

apabila 𝑁ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka dinyatakan tidak valid. Tingkat validitas suatu 

instrument dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir 

instrument dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (corrected 

item to total correlation). Kriteria validitas instrument dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.8 

Kriteria Tingkat Validitas Instrumen 

 

Indeks Validitas Keterangan 

r <  0,20 Tidak ada validitas 

0,20  ≤ r < 0,40 Validitas rendah 

0,40≤  r < 0,60 Validitas sedang 

0,60≤ r <0,80 Validitas tinggi 

0,80≤  r < 1,00 Validitas sempurna 

   

Berdasarkan hasil uji validitas soal yang berjumlah 25 soal dan berbentuk 

pilihan ganda, pada siklus 1 yang dinyatakan valid sebanyak 20 soal dan yang 

tidak valid sebanyak 5 soal yaitu nomer 7, 13, 17, 20, dan 22. Sedangkan pada 

siklus 2 dari soal 25 berbentuk pilihan ganda yang dinyatakan valid sebanyak 20 

dan yang tidak valid sebanyak 5 soal yaitu pada nomer 2, 6, 17, 23, dan 25. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa  

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2010). Kuder dan Richardson (dalam Sudijono, 2011: 252-259) 

mengemukakan bahwa cara untuk menentukan reliabilitas tes itu lebih tepat 
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apabila dilakukan secara langsung terhadap butir-butir item tes yang 

bersangkutan. Ketentuan setiap butir item soal, untuk jawaban salah memperoleh 

skor 0, sedangkan untuk jawaban betul memperoleh skor 1. Kemudian untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas instrument atau tingkat keajegan jawaban siswa 

terhadap pernyataan-pernyataan dalam item instrumen digunakan metode Alpha 

(Cronbach’s). Menurut Sudijono (2011:208), rumus alpha yang dimaksud adalah : 

r 11  = ( 
𝑛

𝑛−1
 ) ( 1-  𝑆 

2

1
  / 𝑆𝑡

2 ) 

Keterangan: 

r 11        = Koefisien reliabilitas instrumen 

n            = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1 = Bilangan konstan 

 𝑆 
2

1
 = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

 𝑆𝑡
2    = Varian total 

 

Skala Alpha  dalam penelitian ini adalah Reliability Coefficient Alpha 

menggunakan program SPSS menurut George dan Mallery sebagai berikut. 

 

Tabel 3.9 

Skala Alpha Reliabilitas Instrumen 

 

Skala Alpha Keterangan 

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 

 

Langkah-langkah untuk menghitung koefisien reliabilitas tes 

menggunakan SPSS  16.0 adalah sebagai berikut. 

1. Ketik data skor setiap butir soal pada microsoft excel.  

2. Buka program SPSS for 16.0  
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3. Copy data skor tersebut pada SPSS. 

4. Klik menu Analyze, Scale, Reliability Analysis.  

5. Blok semua items, lalu pindahkan ke kotak items dengan mengklik tanda 

panah. 

6. Pada menu Model, pilih salah satu, misalnya Alpha. 

7. Pilih statistic, item, scale, scale if item deleted, none, continue. 

8. Klik OK. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah diolah dengan menggunakan 

spss 16.0 maka hasil yang diperoleh yaitu dengan melihat hasil outpunya pada 

Cronbach’s Alpha diperoleh sebagai berikut. 

 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabilitas Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No. Item Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan 

1 0,905 0,367 Siklus 1 

2 0,907 0,367 Siklus 2 

 

Dari hasil nilai Hitung r dengan nilai di atas maka dinyatakan nilai koefisien 

reliabilitasnya tinggi atau reliabilitas memuaskan. 

 

3.9 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Uji tingkat kesukaran suatu soal bertujuan mengetahui tingkat kesulitan 

soal yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran. Instrumen perlu diuji 

tingkat kesukaran dengan menggunakan rumus: 

T =   
𝑩

𝑱𝑺
 

Keterangan : 

T  = angka indeks kesukararan item 

B = banyaknya peserta tes yang menjawab dengan benar terhadap butir 

item yang bersangkutan 

JS = jumlah peserta tes yang mengikuti tes 



48 
 

Ada tiga kategori tingkat kesukaran soal, yaitu soal kategori sukar, soal 

kategori sedang, dan soal kategori mudah. Kriteria tingkat kesukaran suatu item 

soal dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.11 

Kriteria Tingkat Kesukaran Soal  

 

Indeks Kesukaran Keterangan 

≤ 0,30 Item soal berkategori sukar 

0,30-0,70 Item soal berkategori cukup 

≥ 0,70 Item soal berkategori mudah 

Sumber: Arikunto, 2003:210 

 

Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran soal menurut Arikunto pada tabel 

3.11 diatas diperoleh hasil hitung pada setiap soal. Jumlah soal yang diujikan pada 

siklus 1 dan siklus 2 sama yaitu 25 soal. Hasil hitung menggunakan Microsoft 

Exell diketahui bahwa pada siklus 1 dari 25 soal pilihan ganda terdiri dari 3 

kategori soal, yaitu terdapat 2 soal kategori sukar, 16 soal kategori sedang dan 7 

soal kategori mudah. Sedangkan untuk siklus 2 yaitu terdapat 10 soal kategori 

sukar, 14 sedang, dan 1 dalam kategori mudah. 

 

Siklus 1 tentang materi rotasi dan revolusi bumi serta rotasi dan revolusi 

bulan yang menyajikan 25 soal untuk diujikan serta diketahui tingkat kesukaran 

setiap soal. Setelah diperoleh hasilnya, soal kategori sedang paling banyak yaitu 

16 soal. Soal kategori mudah terdapat 7 soal. Sedangkan soal kategori sukar 

paling sedikit yaitu hanya 2 soal. Hasil uji tingkat kesukaran soal pada siklus 1 

dapat disajikan pada tabel 3.12 sebagai berikut. 
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Tabel 3.12 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Siklus 1 

 

Tingkat 

Kesukaran 

No. Soal Jumlah 

Mudah 1,4,7,10,13,22,25 7 

Sedang 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23 16 

Sukar 19,24 2 

Total 25 

 

Siklus 2 tentang materi gerhana bulan dan gerhana matahari yang 

menyajikan 25 soal untuk diujikan serta diketahui tingkat kesukaran setiap soal. 

Setelah diperoleh hasilnya, soal kategori sedang masih paling banyak yaitu 14 

soal. Namun soal kategori sukar meningkat dari siklus 1 menjadi 10 soal. 

Sedangkan soal kategori mudah hanya 1 soal saja. Hasil uji tingkat kesukaran soal 

pada siklus 2 dapat disajikan pada tabel 3.13 sebagai berikut. 

 

 

 Tabel 3.13 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Siklus 2 

 

Tingkat 

Kesukaran 

No. Soal Jumlah 

Mudah 2 1 

Sedang 1,3,4,5,7,8,9,10,14,15,17,19,20,21 14 

Sukar 6,11,12,13,16,18,19,22,23,24,25 10 

Total 25 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah berupa observasi kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan analisis data kuantitatif  yaitu membandingkan hasil 

evaluasi atau nilai tes kondisi awal (prasiklus/pretes) dan nilai tes kondisi akhir 

(postes) yang berupa angka. Tindakan yang dilakukan terhadap hasil belajar 

dengan bantuan program SPSS For Windows Versi 16.0. 

 


