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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting Dan Subjek Penelitian 

   Penelitian Tindakan Kelas  ini akan dilakukan di SD N Kaliwinasuh 03 

yang terletak di desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok kabupaten 

Banjarnegara. Pemilihan tempat itu didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa 

kelas 4 di sekolah tersebut mengalami kesulitan belajar terutama pada mata 

pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil dari ulangan tengah semester (UTS) 

siswa yang menunjukkan bahwa masih ada 10 siswa yang belum mencapai KKM 

dari jumlah keseluruhan 24 siswa. 

   Subjek penelitian adalah siswa kelas 4, tahun ajaran 2012/2013 sejumlah 

24 siswa, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Dengan 

jenjang usia antara 10 sampai dengan 11 tahun. Latar belakang orang tua siswa 

rata-rata adalah petani dan pendidikan orang tua mereka rata-rata lulusan sekolah 

dasar. 

3.2  Variabel Penelitian  

      Menurut Sugiyono (2007 : 40), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

1. Variable Bebas (X)  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Yang menjadi variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran SAVI. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

3.3 Rencana Tindakan 

Dalam melaksanakan  Penelitian Tindakan Kelas ini ada beberapa tahapan 

yang harus dilakukan  agar bisa mencapai hasil yang diharapkan. Tahapan-

tahapan tersebut adalah: 
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1. Perencanaan dan persiapan 

 Pada tahap ini peneliti melaksanakan beberapa kegiatan perencanaan dan 

persiapan untuk melakukan penelitian yaitu: 

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada tahap ini, 

peneliti bekerjasama dengan guru kelas  yang sekaligus menjadi guru mata 

pelajaran IPA dalam menyusun RPP yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

b. Pembuatan  alat peraga untuk mendukung pembelajaran berdasar RPP. 

c. Penyusunan instrumen tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar. 

2. Penelitian 

3. Pelaksanaan (tindakan, monitoring dan evaluasi serta refleksi) 

4. Penyusunan laporan penelitian.  

 Bagan dari rencana tindakan untuk penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan rencana tindakan PTK menurut Kemis & Mc Taggart 

penerapan model pembelajaran SAVI 
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Penjelasan dari bagan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menyusun 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan membuat rencana tindakan. 

b. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan dalam 

kelas. Hal ini dimakudkan agar peneliti dapat memahami subjek yang akan 

dijadikan penelitian. Sehingga peneliti dapat mengamati permasalahan dan 

mencari jalan keluarnya.  

c. Perencanaan ini berupa identifikasi data yang didapat mealui proses 

pengamatan kelas dan dokumentasi yang dimiliki oleh guru. 

d. Pembelajaran pada siklus I terdiri dari 4 tahap, yaitu planning (rencana), 

acting (tindakan), observing (pengamatan) dan reflecting (refleksi) dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI. 

e. Pembelajaran siklus II dilaksanakan berdasarkan refleksi siklus I atas 

kinerja yang dilaksanakan pada proses pembelajaran, yang terdiri dari empat 

tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

3.4 Data Dan Cara Pengumpulannya  

 Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti melakukan pengumpulan 

data. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan peneliti meliputi pengamatan, wawancara atau diskusi dengan 

guru kelas, dan mengamati dokumen yang dimiliki oleh guru. 

a. Pengamatan  

 Pengamatan yang dilakukan peneliti dilakukan secara pasif.  Pengamatan 

dilakukan ketika guru kelas sedang melaksanakan proses belajar mengajar. 

Peneliti mengamati metode yang digunakan oleh guru tersebut dan bagaimana 

respon siswa ketika guru mengajar mereka menggunakan metode tersebut. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan mengambil tempat duduk paling 

belakang. (Hasil pengamatan terlampir) 

b. Wawancara atau diskusi dengan guru kelas 

  Wawancara atau diskusi dengan guru kelas dilakukan atas dasar 

pengamatan peneliti terahadap proses belajar mengajar di kelas. Wawancara ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait dengan proses belajar dan 
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pembelajaran ipa, permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar materi ipa 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Dalam diskusi ini 

peneliti dan guru mendiskusikan bersama-sama tentang hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti. Baik kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran. Dan bagaimana peneliti akan melakukan penelitian dan mencoba 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada.(Hasil wawancara atau diskusi 

terlampir) 

c. Mengamati dokumen yang dimiliki oleh guru 

     Pengamatan peneliti juga dilakukan terhadap dokumen yang dimiliki oleh 

guru. Seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh guru, 

Kurikulum, buku atau materi pelajaran dan, nilai siswa. 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen  

3.5.1 Uji Validitas 

 Ada beberapa pengertian tentang validitas menurut beberapa ahli yang 

disebutkan oleh M.Atwi Suparman (2012:216) diantaranya sebagai berikut: 

 “Validity is an evaluation of the adequacy and apptopriatenessn of the 

interpretations and uses of assessment result (Linn and Miller,p.68).” Validitas 

berkenaan dengan kecukupan dan kepantasan dari penginterpretasian dan 

penggunaan dari hasil penilaian. 

 “Validity is the term that refers to wheter the test measures what it was 

designed to measure (Wiersma dan Jurs).” Validitas adalah istilah yang mengacu 

pada konsep apakah tes itu mengukur sesuatu yang telah direncanakan untuk 

diukur. 

Selain pendapat di atas,Nana Sudjana juga menyebutkan bahwa validitas 

adalah tentang ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga 

betul-betul menilai yang seharusnya dinilai (2012: 12). Dari pernyataan tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan  bahwa uji validitas dimaksudkan untuk menguji 

instrumen tes yang akan diujikan kepada peserta didik, sehingga instrumen itu 

benar-benar valid. 

Oleh karena itu peneliti melakukan uji validitas instrumen soal sebelum 

diberikan kepada siswa. Uji validitas ini dilakukan dengan cara memberikan soal 
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evaluasi pada siswa kelas 5 SDN Kaliwinasuh 03 sebelum diberikan pada siswa 

kelas 4 SDN  Kaliwinasuh 03, kecamatan Purwareja Klampok kabupaten 

Banjarnegara. Validitas soal dihitung menggunakan SPSS for windows seri 16,0. 

Nilai korelasi tersebut dapat di lihat pada kolom Corrected Item Total 

Correlation..Peneliti memberikan 25 soal untuk uji validitas soal yang akan 

diberikan untuk evaluasi soal siklus I, dari 25 soal yang diujikan kepada siswa 

kelas 5, soal yang valid sebanyak 22 soal. Sedangkan soal yang diberikan pada 

siswa kelas 4 adalah sebanyak 20 soal. Sedangkan untuk siklus II, peneliti juga 

memberikan 25 soal, dan jumlah soal yang valid sebanyak 22 soal.Menurut 

Widoyoko(2009:128). Adanya instrumen yang valid, maka akan menghasilkan 

data yang valid. Suatu item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki 

skor lebih besar dari standar minimal (0,3).  

Tabel 3.1 Hasil Uji Validasi Siklus I 

Nomor Soal Nomor Soal yang Valid Nomor Soal yang 

Tidak Valid 

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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25  

2, 3, 12 

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validasi Siklus II 

Nomor Soal Nomor Soal yang Valid Nomor Soal yang 

Tidak Valid 

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 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 

1, 5, 6 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan alat penilaian dalam menilai yang dinilai, 

sehingga kapanpun alat penelitian tersebut digunakan, akan memberikan hasil 

yang relatif sama (Sudjana, 2012: 16). Uji reliabilitas dimaksudkan untuk 

mengetahui konsistensi instrumen tes, sehinnga instrumen tes tersebut tetap dapat 

digunakan. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada 

instrumen tes kepada siswa kelas 5 SDN  Kaliwinasuh 03, sebelum diberikan 

kepada siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kaliwinasuh. Reliabilitas soal dihitung 

menggunakan SPSS for windows seri 16,0. Indeks reliabilitas instrumen dapat 

dilihat dari output kotak reliability statistic pada kolom Cronbach’s Alpha 

dibawah ini.  

Tabel 3.3  Cronbach’s Alpha soal evaluasi Siklus I 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.898 25 

 

Dari kolom Cronbach’s Alpha Soal di atas dapat kita ketahui bahwa 

indeks reliabilitas alpha pada soal evaluasi Siklus I sebesar 0,898. Karena indeks 

nilai alpha lebih besar dari standar minimal (0,7) maka dapat disimpulkan bahwa 

tes tersebut merupakan reliabel. Sedangkan pada siklus II dapat diketahui bahwa 

indeks reliabilitas alpha nya sebesar 0,892. Sehingga dapat disimpulkan tes 

formatif pada siklus II adalah reliabel. 

Tabel 3.4 Cronbach’s Alpha soal evaluasi Siklus II 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 25 
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Setelah melalui uji validitas dan reliabilitas, instrumen tes yang valid dan 

reliabel saja yang diberikan kepada siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kaliwinasuh. 

 

3.6. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal dapat dikatakan baik ketika soal tersebut tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sulit. Soal yang baik adalah soal yang bervariasi. Soal yang terlalu 

mudah tidak dapat merangsang peserta didik untuk memperkaya usahanya dalam 

memecahkan permasalahan yang terdapat dalam soal tersebut.(Arikunto, 2007: 

211). Sudjana (2012: 135) menuliskan bahwa soal yang baik adalah soal yang 

tidak hanya memenuhi validitas dan reliabilitas, tetapi juga harus ada 

keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Sudjana juga menambahkan 

bahwa keseimbangan yang dimaksud adalah proporsionalnya soal-soal antara 

yang mudah, sedang dan sukar. Untuk menganalisis tingkat kesukaran soal, 

Sudjana menuliskan rumus sebagai berikut. 

 

I = indeks kesukaran tiap butir soal 

B = jumlah siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = jumlah siswa yang memberikan jawaban pada soal 

Sebelum diberikan kepada siswa, soal evaluasi untuk Siklus I ini diuji 

tingkat kesukarannya terlebih dahulu. Soal evaluasi untuk Siklus I ini terdapat 20 

butir soal. Dibawah ini adalah tabel tingkat kesukaran soal evaluasi pada Siklus I.  

Tabel 3.5 Tingkat kesukaran  soal evaluasi Siklus I 

KRITERIA SOAL JUMLAH 

Sukar 0 

Sedang 18 

Mudah 2 
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Sedangkan uji tingkat kesukaran untuk siklus II berjumlah 20 soal yang 

diberikan pada siswa kelas 4, dari 23 soal yang valid dan telah diuji tingkat 

kesukarannya. Di bawah ini merupakan keseluruhan tingkat kesukaran soal tes 

pada siklus II. 

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Soal Tes Siklus II 

KRITERIA SOAL JUMLAH 

Sukar 0 

Sedang 19 

Mudah 1 

3.7 Analisis Data 

Untuk menganalisis keberhasilan  hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPA menggunakan model pembelajaran SAVI, maka akan dilakukan evaluasi 

berupa soal tes tertulis pada setiap akhir Siklus. Analisis ini dihitung 

menggunakan statistik sederhana. Selain itu sebelum soal tersebut diujikan kepada 

siswa, soal diuji validitas dan reabilitasnya telebih dahulu. Sudjana (2012: 12) 

mengatakan bahwa alat penilaian dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila 

memenuhi 2 hal, yaitu ketepatan atau validitas dan ketetapan atau reliabilitas. 

Maka sebelum diberikan kepada peserta didik, peneliti melakukan uji validitas 

dan reliabilitas pada instrumen tes.  

3.8 Indikator Kinerja 

Penelitian Tindakan Kelas dalam meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI dianggap berhasil apabila siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 80% atau lebih dari jumlah siswa 

satu kelas.  

 

 


