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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, Subyek, dan Setting Penelitian  

Berikut ini akan dijelaskan tentang jenis, setting, dan subyek peneltian. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 

Menurut Aqib, dkk (2008:3) PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri malalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Klepu 5 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang pada semester II tahun ajaran 

2012/2013. Jumlah siswa kelas 5 ada 29 siswa yang terdiri dari 17 laki-laki dan 12 

perempuan dengan karateristik dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. 

Karakteristik siswa tersebut antara lain : 

1) Sebagian siswa berasal dari keluarga kurang mampu yang bermata 

pencaharian sebagai petani dan karyawan pabrik 

2) Motivasi belajar siswa kurang karena perhatian dari orang tua kurang 

terutama dalam hal mengerjakan PR 

3) Waktu belajar siswa di rumah kurang karena pada pukul 13.00-15.00 WIB, 

sebagian besar siswa yang beragama muslim ada kegiatan belajar di TPQ 

(Taman Pendidikan Al-Quran). 

3.1.3 Setting Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SD N Klepu 5 Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang.pemilihan lokasi penelitian di SDN Klepu 5 Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: 

1) Rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 5 semster II di SDN Klepu 5. 

2) Mendukungnya ketersedian sarana dan prasarana penelitian di SDN Klepu 5. 

3) Kondisi SDN Klepu 5 yang  nyaman untuk kegiatan pelaksanaan penelitian. 
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4) Model pembelajaran yang peneliti terapkan belum pernah diterapkan di SDN 

Klepu 5. 

 Sedangkan waktu penelitian yakni dari tahap proposal hingga pelaporan 

hasil penelitian yang telah dijadwalkan seperti pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 

 

No. 
Pelaksanaan 

Penelitian 

Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Proposal PTK                 

2 

Siklus I 

Perencanaan                 

Tindakan                 

Observasi                 

Refleksi                 

3 

Siklus II 

Perencanaan                 

Tindakan                 

Observasi                 

Refleksi                 

4 Pelaporan                 

 

3.2 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, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 

2007:2). 

Pada penelitian ini ditetapkan dua variable yang digunakan. Variabel-variabel 

tersebut, antara lain yaitu: 

a. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel atau variabel X 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
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variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah model kooperatif tipe TPS (Think Pair Share). 

b. Variabel dependen atau variable terikat atau variabel Y merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus. Konsep 

pokok penelitian tindakan ini menggunakan empat tahap perencanaan tindakan 

seperti yang dikemukakan oleh Kemmis & Mc. Taggart (1998) yang meliputi 

perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi 

(reflecting). Berikut ini dikutipkan model visualisasi bagan yang disusun oleh 

Kemmis & Mc. Taggart. 

 

 

Bagan 3.1 PTK Model Spiral dari Kemmis & Mc.Taggart 

 

Berdasarkan pada bagan 3.1, dijabarkan sebagai berikut: 

a) Perencanaan (planning) merupakan kegiatan menyusun rancangan tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan penelitian. Perencanaan 

dilaksanakan oleh peneliti sebelum tahap pelaksanaan tindakan diterapkan. 

Kegiatan dalam tahap ini seperti: penyusunan skenario pembelajaran, 

pembuatan istrumen pengamatan, dan pembuatan media/alat peraga. 
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b) Tindakan (acting), yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan. Hal yang 

perlu diingat pada tahap 2 ini adalah pelaksana tindakan harus sesuai dengan 

apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Dalam penelitian ini tindakan 

yang diterapkan adalah kooperatif tipe think pair share dengan berbantu alat 

peraga dan peneliti sebagai observer tindakan. 

c) Observasi (observing), yaitu kegiatan mengamati dampak atas tindakan yang 

dilakukan. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat tindakan diterapkan 

dalam kelas, sehingga antara pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

berlangsung dalam waktu yang sama. Penelitian tindakan ini dilakukan dalam 

bentuk kolaborasi. Pelaksana adalah guru kelas sedangkan peneliti yang 

mengobservasi. 

d) Refleksi (reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi 

atau hasil yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai bentuk dampak 

tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dan dilakukan telaah mengapa, bagaimana, dan 

sejauhmana tindakan yang ditetapkan mampu mencapai perubahan atau 

mengatasi masalah secara signifikan.  

Untuk lebih memperjelas prosedur tindakan yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas, berikut ini akan dirincikan prosedur tindakannya. 

Siklus I 

1) Perencanaan 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah: 

a. Menyusun RPP dengan materi Cahaya dan Sifat-Sifatnya 

b. Merencanakan membagi kelompok-kelompok siswa 

c. Menyiapkan materi ajar berupa buku paket IPA kelas 5 

d. Menyiapkan alat-alat serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran  

e. Menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk melihat 

bagaimana suasana belajar mengajar di kelas ketika pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe think pair share melalui alat peraga 

dilaksanakan 
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f. Menyiapkan instrument penilaian hasil belajar lembar evaluasi untuk 

melihat apakah materi IPA telah dikuasai oleh siswa 

2) Pelaksanaan 

Sesuai dengan standar proses bahwa pembelajaran dilaksanakan 

dalam tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dalam 

kegiatan inti masih dijabarkan lagi ke dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi. Untuk lebih jelasnya tahap pelaksanaan tindakan pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pendahuluan  

- Guru membuka pelajaran dengan doa, presensi, dan apersepsi 

- Guru menyampaikan rumusan masalah 

- Merumuskan hipotesis 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari 

b. Kegiatan Inti  

Eksplorasi  

- Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya. 

- Guru menggali pemahaman siswa dengan menyampaikan beberapa 

pertanyaan. (think) 

Elaborasi  

- Guru membagi siswa ke dalam tujuh kelompok diskusi, masing-

masing kelompok terdiri dari empat siswa. (teman sebangku) 

- Guru menyampaikan aturan dan tugas dalam berdiskusi. 

- Guru mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam 

eksperimen yaitu karton, lilin, senter, benda dengan permukaan kasar 

dan licin, benda yang bening, gelap, dan bewarna. 

- Guru membagikan lembar tugas kelompok. 

- Siswa melakukan eksperimen dan berdiskusi mengenai sifat-sifat 

cahaya dengan teman sebangku dan menuliskan hasil diskusinya di 

lembar tugas siswa secara bergantian. (pair) 

- Setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas dan 

kelompok lain menanggapi atau bertanya. (share) 
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Konfirmasi 

- Siswa bersama guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dipahami. 

- Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman dan memberikan 

penguatan. 

c. Penutup 

- Dengan bimbingan guru siswa diajak menarik kesimpulan dari 

pelajaran yang sudah dipelajari siswa. 

- Guru melakukan refleksi 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Tindak lanjut. 

3) Pengamatan (observing) 

 Tahap ini peneliti melakukan observasi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan kepada 

keterlaksanaan tindakan guru dalam pembelajaran sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan materi cahaya dan sifat-

sifatnya. Observasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan proses 

pembelajaran berlangsung dan terhadap hasil evaluasi. 

4) Refleksi (reflecting)  

Pada tahap ini peneliti melakukan refleksi terhadap proses kegiatan 

belajar. Refleksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebagai observer terhadap keterlaksanaan tindakan guru kelas 

sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share berbantu 

alat peraga dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Setelah tahap refleksi dan 

siklus I selesai dilaksanakan, maka akan diketahui hasilnya. Hasil tersebut 

akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belun, serta 

kelemahan-kelemahan apa saja yang menghambat proses pembelajaran. 

Apabila hasil yang diperoleh belum mencapai ketuntasan belajar yang 

diharapkan, maka dilanjutkan pada siklus II. 
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Siklus II 

Pada siklus II pun kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti 

pada siklus I hanya saja yang berbeda terletak pada waktu pelaksanaan yang akan 

disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia dan kompetensi dasar yang 

berbeda. Siklus II ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang terjadi 

pada siklus I. 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis data, teknik pengumpulan 

data, dan instrumen pengumpulan data. 

 

3.4.1 Jenis Data 

Menurut Slameto (2012:198) Berdasarkan jenisnya secara umum, data 

statistik dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:  

a) Data kualitatif adalah data yang digunakan untuk bahan analisis yang 

dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Hasil penilaian kinerja guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share)  yang dilakukan guru. 

b) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Hasil 

belajar siswa kelas IV melalui tes tertulis pada setiap akhir pertemuan, siklus 

I dan siklus II.  

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan agar dapat diolah dan disajikan sesuai dengan masalah yang 

dihadapi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam 

penelitian tindakan ini adalah teknik tes dan non tes yang terdiri dari: 

a. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002:127). Tes yang 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar adalah dengan menggunakan tes 

tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda digunakan untuk mengukur 
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kemampuan siswa setelah diberi model pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share berbantu alat peraga. 

 

b. Non Tes 

Non tes dalam penelitian ini berupa observasi dan dokumentasi. 

1) Observasi digunakan untuk mendapat data tentang pengajaran guru 

didalam kelas serta aktifitas siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat tindakan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

berbantu alat peraga diterapkan di dalam kelas dan yang melakukan 

pengamatan adalah observer/pengamat. Pengamat hanya perlu memberi 

skor pada lembar observasi sesuai keadaan yang terjadi pada saat 

penerapan tindakan di kelas. Peneliti menggunakan rating-scale dalam 

lembar observasi. Menurut Sugiyono (2010:141), dengan rating-scale 

data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif. Skor 4 diartikan sangat baik, skor 3 diartikan baik, 

skor 3 diartikan cukup baik, dan skor 1 diartikan kurang baik.  

2) Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Peneliti menggunakan metode ini 

untuk memperoleh data awal tentang nama siswa dan nilai hasil ulangan 

IPA kelas 5 di SD Negeri Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang.  

 

3.4.3  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah butir-butir soal, lembar 

observasi dan implementasi RPP. Adapun kisi-kisi instrumen pengumpulan data 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share disajikan dalam tabel 3.2, 3.3, dan 3.4 berikut ini: 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru  

 

No  Aspek  Indikator Nomor 

soal 

1 Pra pembelajaran 

(mengkondisikan 

kelas). 

Kegiatan awal 

Membuka pelajaran. 

1. Guru memeriksa kesiapan siswa 

2. Guru membuka pelajaran meliputi 

berdoa dan presensi 

3. Guru menyampaikan sebuah 

apersepsi sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan 

4. Merumuskan hipotesis 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

1, 2, 3, 4, 

5 

2 Kegiatan inti. 

Pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe think 

pair share berbantu 

alat peraga 

1. Guru menyampaikan materi 

tentang cahaya dan sifat-sifatnya 

2. Guru bertanya jawab sesuai 

dengan materi 

3. Guru memberikan suatu 

pertanyaan/permasalahan kepada 

semua siswa  

4. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memikirkan 

jawaban dari soal (think) 

5. Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok (satu kelompok terdiri 

dari 4 siswa). Kelompok tersebut 

bersifat heterogen. (pair) 

6. Guru membagikan lembar kerja 

kepada setiap kelompok dengan 

beberapa permasalahan yang 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15 
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berbeda. 

7. Masing-masing anggota kelompok 

secara bergantian menjawab 

pertanyaan / permasalahan yang 

dihadapi. Setiap anggota 

kelompok harus mengutarakan 

jawabannya. (share) 

8. Selanjutnya jawaban tersebut 

ditulis di sebuah kertas yang sudah 

disediakan 

9. Setiap kelompok maju untuk 

mempresentasikan hasil dari kerja 

kelompok di depan kelas. (share)  

10. Guru menarik kesimpulan atas 

diskusi tersebut, kesimpulannya 

bersifat global 

 

3 Kegiatan akhir. 

Menutup pelajaran. 

1. Refleksi pembelajaran. 

2. Memberikan pertanyaan berkaitan 

dengan materi yang sudah 

dijelaskan. 

3. Melakukan evaluasi diakhir 

pertemuan. 

16, 17, 18 

 

Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi aktivitas guru yang 

telah diuraikan sesuai dengan standar proses dan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share. 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

 

No Aspek Indikator Nomor 

soal 

1 Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pelajaran 

1. Membawa alat pelajaran lengkap 

2. Membawa buku sumber 

3. Bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

4. Sudah mempelajari materi pelajaran 

di rumah. 

1, 2, 3, 4 

2 Kemampuan siswa 

dalam mengerjakan 

lembar kerja 

1. Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan kerja 

2. Mengerjakan lembar kerja sesuai 

dengan petunjuk yang ada 

3. Dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan dalam kerja. 

4. Tidak melihat jawaban dari 

kelompok lain. 

5, 6, 7, 8 

3 Aktif mengajukan 

pertanyaan dalam 

pembelajaran 

1. Bertanya jika mengalami kesulitan 

dalam pemecahan masalah 

2. Memiliki inisiatif untuk bertanya 

tanpa ditunjuk oleh guru. 

3. Pertanyaan yang diajukan sesuai 

dengan materi yang sedang 

dipelajari. 

4. Mengajukan pertanyaan lebih dari 

satu kali. 

9, 10, 11, 

12 
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4 

 

 

 

 

Bekerjasama dalam 

kelompok 

 

1. Bertukar pikiran dalam 

memecahkan masalah 

2. Antusias untuk bekerjasama dengan 

teman 

3. Menghargai pendapat teman 

4. Merespon pendapat teman dengan 

positif 

13, 14, 

15, 16 

5 Keberanian 1. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas. 

2. Menanggapi/bertanya kepada 

kelompok lain. 

17, 18 

 

Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi lembar observasi aktivitas 

siswa yang telah diuraikan sesuai dengan standar proses dan sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Lembar Soal Siswa  

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator Nomor 

soal 

6. Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya/model 

 

 

6.1 Mendeskripsi

kan sifat-

sifat cahaya 

 

6.1.1 Menyebutkan 

benda-benda 

yang termasuk 

sumber cahaya. 

6.1.2 Membuktikan 

sifat cahaya yang 

merambat lurus. 

6.1.3 Membuktikan 

sifat cahaya yang 

mengenai 

berbagai benda 

1, 7, 13, 

19, 25 

 

 

2, 8, 14, 

20, 26 

 

3, 9, 15, 

21, 27 
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(bening, 

berwarna, dan 

gelap serta 

membuktikan 

pemantulanya). 

6.1.4 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

yang mengenai 

cermin datar dan 

cermin lengkung 

(cembung atau 

cekung). 

6.1.5 Memberikan 

contoh peristiwa 

pembiasan 

cahaya dalam 

kehidupan sehari-

hari melalui 

percobaan. 

6.1.6 Membuktikan 

bahwa cahaya 

putih terdiri atas 

berbagai warna. 

 

 

 

 

 

4, 10, 16, 

22, 28 

 

 

 

 

 

5, 11, 17, 

23, 29 

 

 

 

 

 

6, 12, 18, 

24, 30 

 

3.5 Indikator Kinerja 

  Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 80% siswa berhasil 

memperoleh nilai ≥ 65, yaitu skor standar ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut 

ini. 
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Tabel 3.5  

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar IPA 

 

No Ketuntasan Skor ketuntasan Persentase (%) 

1 

2 

Tuntas 

Belum tuntas 

≥ 65 

< 65 

≥ 80  

< 80 

 

3.6 Analisis  Data Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bahwa tindakan yang 

dilaksanakan dapat menimbulkan adanya perbaikan peningkatan dan perubahan 

kearah yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Setelah 

data diperoleh dan dikumpulkan maka langkah selanjutnya dalam proses 

penelitian adalah menganalisis data. Perhitungan dalam analisis data dilakukan 

menggunakan teknik statistik. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan diagram garis yang disusun berdasarkan kategori tertentu sehingga 

menghasilkan prosentase pencapaian yang selanjutnya diinterpretasikan dengan 

kalimat. Data yang dianalisis menggunakan diagram bertujuan untuk melihat 

perkembangan suatu kondisi. Perkembangan tersebut bisa naik ataupun turun. 

3.6.1 Uji Validitas Tes 

Menurut Sugiyono (2010: 172), hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas adalah teknik korelasi 

product moment. Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,00. Dasar 

pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Masrun (Sugiyono, 

2010:188) bahwa suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki 

koefisien corrected item total correlation  > 0,3 dengan jumlah responden 29 

orang. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan apakah item valid atau 

tidak.  

Pengujian instrument soal pada siklus I dan Siklus II, digunakan siswa 

kelas 6 SDN Klepu 5, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Hasil uji 
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validitas pada siklus I diketahui dari 30 item soal yang diujikan, ada 23 item soal 

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, dan 

30) yang dinyatakan valid, dan 7 item soal (2, 7, 14, 16, 22, dan 24) yang 

dinyatakan tidak valid. Sedangkan hasil uji validitas pada siklus II diketahui 30 

item soal yang diujikan, ada 24 item soal (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29 dan 30) yang valid dan 6 item soal (5, 10, 13, 

20, 25, dan 28) yang tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas Tes 

Menurut Sugiyono (2011:137), hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama.  

Rumus reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha. Uji reliabilitas 

dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen.  Uji reliabilitas dilakukan oleh 

bantuan SPSS 16,00. Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrument 

digunakan pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery dalam Wardani 

NS (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 

Pada siklus I Instrumen soal setelah dikurangi item yang tidak valid diuji 

tingkat reliabilitasnya dengan Cronbach’s Alpha sebesar 0,896  dari 23 item yang 

diuji. Menurut George dan Mallery (dalam Azwar, 2005:29), Cronbach’s Alpha 0, 

896 termasuk memiliki tingkat reliabilitas yang bagus. Ini berarti bahwa 

instrumen reliabel sudah dapat digunakan untuk penelitian. Hasil pengujiannya 

disajikan pada tabel 3.6 berikut ini. 
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Tabel 3.6 

 

 

 

 

 

Pada siklus II Instrumen soal setelah dikurangi item yang tidak valid diuji 

tingkat reliabilitasnya dengan Cronbach’s Alpha sebesar 0,881dari 24 item yang 

diuji. Menurut George dan Mallery (dalam Azwar, 2005:29), Cronbach’s Alpha 

0,881 termasuk memiliki tingkat reliabilitas yang bagus. Ini berarti bahwa 

instrumen reliabel sudah dapat digunakan untuk penelitian. Hasil pengujiannya 

disajikan pada tabel 3.7 berikut ini. 

Tabel 3.7 

 

 

 

 

 

3.6.3 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Setelah dilakukan pengujian reliabilitas, langkah berikutnya adalah 

menguji tingkat kesukaran instrument. Untuk menguji tingkat kesukaran 

instrument (soal), digunakan persamaan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

TK = tingkat kesukaran 

∑B = jumlah siswa yang menjawab benar 

∑P = jumlah siswa peserta tes. 

Kategori tingkat kesukaran soal meliputi sukar, sedang dan mudah. Untuk 

mengetahui kategori tingkat kesukaran soal, berikut adalah koefisien tingkat 

kesukaran soal, sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.896 30 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.881 30 

   
∑ 

∑ 
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0,00 ≤ P < 0,30 = item soal sukar 

0,30 ≤ P < 0,70 = item soal sedang 

0,70 ≤ P < 1,00 = item soal mudah. 

Berikut ini disajikan tabel 3.8 tingkat kesukaran instrumen soal pada siklus I. 

 

Tabel 3.8 

Tingkat Kesukaran Instrumen Soal pada Siklus I 

 

Kategori Tingkat 

Kesukaran 

Jumlah 

soal 

No. Soal 

 

Sukar 4 4, 8, 19, 23 

Sedang 21 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 

18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 

Mudah 5 2, 13, 14, 21, 25 

Jumlah 30  

 

Berdasarkan pada tabel 3.8 dapat diketahui bahwa instrumen soal pada 

siklus I yang berada pada kategori sukar berjumlah 4 soal yaitu soal nomor 4, 8, 

19, dan 23. Soal yang berada pada kategori sedang berjumlah 21 soal yaitu soal 

nomor 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, dan 30. 

Sedangkan soal yang berada pada kategori mudah berjumlah 5 soal yaitu 2, 13, 

14, 21, dan 25.  

Berikut ini disajikan tabel 3.9 tingkat kesukaran instrumen soal pada siklus II. 

Tabel 3.9 

Tingkat Kesukaran Instrumen Soal pada Siklus II 

 

Kategori Tingkat 

Kesukaran 

Jumlah 

soal 

No. Soal 

 

Sulit 4 13, 19, 25, 28 

Sedang  20 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 

Mudah 6 1, 3, 8, 10, 14, 22 

Jumlah 30   

 

Berdasarkan pada tabel 3.9 dapat diketahui bahwa instrumen soal pada 

siklus II yang berada pada kategori sukar berjumlah 4 soal yaitu soal nomor 13, 
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19, 25, dan 28. Soal yang berada pada kategori sedang berjumlah 20 soal yaitu 

soal nomor 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, dan 

30. Sedangkan soal yang berada pada kategori mudah berjumlah 6 soal yaitu 1, 3, 

8, 10, 14, dan 22. 

 

 


