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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di ruang kelas IV di SD Negeri 

Dukuh 01 Salatiga pada mata pelajaran IPA tentang Gaya semester II tahun 

pelajaran 2011/2012, yang diikuti oleh 35 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-

laki dan 19 siswa perempuan yang rata-rata berumur 10 – 11 tahun. Terdapat 

perbedaan siswa–siswi dalam kemampuan menangkap materi yang diajarkan, ada 

yang pintar, sedang dan kurang dalam memahami materi pelajaran. Banyak 

penyebab yang membuat perbedaan tersebut, antara  lain sebagian dari orang tua 

mereka khususnya ibu hanya sebagai ibu rumah tangga dan banyak berada di 

rumah, sehingga mempunyai waktu yang lebih banyak untuk membantu siswa-

siswi dalam belajar, tetapi banyak dari latar belakang orang tua yang 

berpendidikan rendah sehingga orang tua kesulitan dalam membantu siswa-siswi 

yang kurang memahami pelajaran.  

 Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, sasaran kajian dalam 

penelitian ini adalah upaya meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa 

pada pelajaran IPA tentang gaya yang dilakukan dengan menggunakan metode 

demonstrasi. 

3.2 Variabel yang Diselidiki 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Dalam 

hal ini objek penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen (bebas): 

1. Variabel Independen atau variabel bebas 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Metode demonstrasi merupakan variabel independen atau 

variabel bebas dalam penelitian ini. Metode demonstrasi merupakan tipe 

pembelajaran yang menerapkan peragaan langsung dari guru maupun instruktur 
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lain dengan memperhatikan setiap langkah yang dilakukan dalam kegiatan 

demonstrasi, kemudian siswa memperagakan langsung kegiatan mengguunakan 

metode demonstrasi. Metode demonstrasi yang digunakan adalah materi gaya 

pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. 

2. Variabel Dependen atau variabel bebas 

 Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Hasil belajar 

dan motivasi belajar siswa kelas 4 merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 

 Setelah menerapkan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA kelas 4, 

maka akan diperoleh hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku ke 

arah yang lebih baik, dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang dapat diketahui 

melalui tes tertulis pilihan ganda yang diberikan pada akhir pembelajaran atau 

setelah proses pembelajaran selesai. Pencapaian hasil belajar dapat diketahui 

dalam bentuk nilai yang diperoleh siswa. 

 Sedangkan motivasi belajar disini diartikan sebagai sikap yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar mengguunakan metode demonstrasi. 

Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat siswa untuk berubah kearah 

yang lebih baik, ketertarikan siswa suatu materi baru, maupun suatu inovasi 

pembelajaran yang baru untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Pencapaian kepemimpinan siswa diukur menggunakan angket dengan skala likert. 

3.3  Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dilakukan dengan 2 siklus yakni siklus 

1 dan siklus 2. Adapun alur tahapan pada setiap siklus melalui 4 hal sebagai 

berikut: perencanaan (planning), pelaksanaan (implementation) dan observasi 

(observation), refleksi (reflection). 

SIKLUS   I 

1. Perencanaan  

Tahap perencanaan ini meliputi: 



27 
 

 
 

a. Memberikan pre-test untuk mengukur pemahaman siswa pada kondisi awal 

mengenai materi. 

b. Merancang skenario pembelajaran sebanyak 2 siklus. 

c. Menentukan SK, KD dan indikator yang akan diajarkan. 

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

e. Menyiapkan sumber, alat dan bahan yang digunakan dalam PBM. 

2. Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan/ tindakan meliputi: 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan 

c. Apersepsi untuk memotivasi siswa 

d. Kegiatan eksplorasi untuk menggali pengetahuan peserta didik tentang materi 

yang akan diajarkan. 

e. Kegiatan elaborasi/ masuk kedalam kegiatan inti. 

f. Kegiatan konfirmasi dengan memberikan umpan balik positif dan tanggapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Tahap Siklus 1 dan 2 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan Tindakan  
dan Observasi SIKLUS 1 

Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS 2 Pelaksanaan Tindakan 

dan Observasi 

Refleksi 
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3. Pengamatan 

  Pengamatan/ observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA 

tentang gaya. Observer menggunakan lembar observasi untuk mencatat kegiatan 

pembelajaran. 

4.  Refleksi   

 Pada tahap refleksi, peneliti bersama guru dan observer menganalisa 

pelaksanaan PTK setelah pembelajaran berakhir. Untuk mengetahui apa sajakah 

hambatan/ kekurangan yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi. Selanjutnya dengan permasalahan yang 

ditemui pada siklus 1 diadakan pemantapan pada tahap selanjutnya sampai hasil 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

SIKLUS  II 

1.  Perencanaan 

Tahap perencanaan ini meliputi: 

a. Menentukan KD dan indikator yang akan diajarkan. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

c. Menyiapkan sumber, alat dan bahan yang digunakan dalam PBM. 

2.   Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan/ tindakan meliputi: 

a. Pengkondisian kelas 

b. Menyampaikan tujuan dari materi yang akan diajarkan 

c. Apersepsi untuk memotivasi siswa 

d. Kegiatan eksplorasi untuk menggali pengetahuan peserta didik tentang materi  

yang akan diajarkan. 

e. Kegiatan elaborasi/ masuk kedalam kegiatan inti. 

f. Kegiatan konfirmasi dengan memberikan umpan balik positif dan tanggapan. 

3.  Pengamatan    

 Pengamatan/ observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA 
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tentang gaya. Observer menggunakan lembar observasi untuk mencatat kegiatan 

pembelajaran. 

4.  Refleksi   

 Pada tahap refleksi, peneliti bersama guru dan observer menganalisa 

pelaksanaan PTK setelah pembelajaran berakhir. Untuk mengetahui apa sajakah 

hambatan/ kekurangan yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi. Diharapkan pada siklus 2 terjadi peningkatan 

dibandingkan dengan siklus 1 dan mencapai hasil yang sudah ditentukan. 

3.4   Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data. Ketiga teknik 

tersebut adalah tes, observasi, dan angket. 

a. Teknik Tes 

 Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa selama proses belajar, 

sehingga peneliti dapat merencanakan tindakan yang akan diambil dalam 

memperbaiki pembelajaran. Dalam penelitian ini tes dilakukan dengan dua cara 

yaitu pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk diawal pembelajaran 

(sebelum materi disajikan) sedangkan post-test dilakukan diakhir pembelajaran 

(sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran). 

b. Observasi 

 Dalam menggunakan tekhnik observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapi dengan format atau blanko pengamat sebagai instrumen. Observasi 

dilakukan mulai kegiatan sampai metode demonstrasi selesai diterapkan 

(Lampiran 4). 

c.  Angket 

 Angket digunakan untuk mengumpulkan  data mengenai motivasi belajar 

siswa yang dinilai dari aspek dan indikator yang telah ditentukan. Angket yang 

digunakan diadopsi dari angket Amrih Yuwana Adi Putra (2010). Peneliti 

menggunakan angket tertutup dan langsung, dikatakan tertutup karena dalam 

angket ini sudah disediakan alternatif jawaban dan siswa tinggal memilih salah 

satu jawaban, dan dikatakan langsung karena individu yang diberi angket adalah 
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orang yang diinginkan langsung datanya yaitu siswa. Angket ini terdiri dari 20 

pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 4 tingkatan yang pembuatannya 

mengacu pada Skala Likert. Dalam penelitian ini untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran IPA maka digunakan teknik nontes yaitu 

pengisian angket (Lampiran 5). 

Tabel 3.1 

Skor Jawaban Angket 

Jawaban            Skor 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak Pernah 

4 

3 

2 

1 

 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti: selalu, sering, kadang-

kadang, tidak pernah. 

 Sedangkan interval yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar 

siswa adalah sebagai berikut:  

68 – 80 = Sangat Tinggi  32 – 43 = Rendah 

56 – 67 = Tinggi   20 – 31 = Sangat Rendah 

44 – 55 = Sedang 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Butir Soal Tes 

 Butir-butir soal tes merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini. Butir soal yang digunakan untuk menguji 

hasil belajar siswa baik pada siklus I maupun siklus II. Pada siklus 1 terdapat soal 

dalam bentuk pilihan gabda dan soal isian, sedangkan pada siklus 2 terdapat soal 

dalam bentuk pilihan ganda, isian, dan uraian. Adapun kisi-kisi soal siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi soal untuk mengukur hasil belajar siswa 

Standar Kompetensi : 

7. Memahami beragam gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda. 

Kompetensi dasar   : 

7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah gerak suatu benda. 

7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat 

mengubah bentuk suatu benda. 

Indikator No. Item 

PG 

No. Item 

Isian 

7.1.1 Menjelaskan tentang pengertian gaya 

7.1.2 Menyebutkan macam-macam gaya 

 

 

7.1.3 Menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi gerak benda 

 

7.1.4 Menyebutkan contoh gaya dapat 

memengaruhi gerak benda dalam kehidupan 

sehari-hari 

1, 5, 7 

2, 6, 8, 10, 

14, 16, 18 

 

3, 12, 13, 

17, 20 

 

4, 9, 11, 

15, 19 

1, 8 

6, 7, 10 

 

 

2, 3, 4, 5 

 

 

9 

Skor PG = 1, Isian = 1 

Jumlah item soal    = 30 

maka total skor PG  = 1 x 20 = 20 

          total skor Isian   = 1 x 10 = 10 

Nilai =  

 

 

 

Indikator No. Item 

PG 

No. Item 

Isian 

No. Item 

Uraian 

7.2.1 Menyebutkan pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

7.2.2 Menyebutkan contoh gaya 

dapat memengaruhi bentuk 

benda dalam kehidupan 

sehari-hari 

7.2.3 Mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memengaruhi benda jika 
dimasukkan kedalam air. 

1, 2, 3, 5, 8 

 

4, 6, 7, 9 

 

 

 

10 

1, 6, 8 

 

4, 7, 9, 10 

 

 

 

2, 3, 5 

1, 2 

 

3 

 

 

 

4, 5 

jumlah skor 

       3 
x 10 

     30 

                3 

         =          100 

Nilai max     =     x 10 



32 
 

 
 

Skor PG = 1 

Skor Isian = 1 

Skor Uraian = 3 

Jumlah item soal = 25 

maka total skor PG       = 1 x 10 = 10 

         total skor isian     = 1 x 10 = 10 

         total skor uraian =  5 x 3  = 15 

Scoring:                

                              

 

 

Interval =         

 =   30 : 30 x 100    

        5 

Rentang nilai: 

100 – 80 = Sangat Tinggi  40 – 20 = Rendah 

80 – 60 = Tinggi   20 – 0  = Sangat Rendah 

60 – 40 = Sedang 

 

b. Lembar observasi 

 Lembar pengamatan digunakan mulai kegiatan awal sampai dengan 

metode demonstrasi selesai diterapkan. Dalam hal ini untuk menilai penggunaan 

metode demonstrasi pada siswa dan juga guru dalam pembelajaran IPA di kelas 4. 

Pengamatan/ observasi berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap ini, guru kelas 2 selaku observer melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar 

instrumen observasi yang telah disusun. Termasuk pengamatan secara cermat 

terhadap pelaksanaan skenario pembelajaran dari waktu ke waktu dan dampaknya 

terhadap hasil belajar siswa.  

Adapun kisi-kisi observasi kegiatan belajar mengajar terdapat pada tabel 3.3 

berikut ini: 

 

 

Jumlah benar 

Jumlah Soal 
 

Jumlah benar : Jumlah Soal x 100 

  5 
 

 

x 100 

Nilai  =  skor x 2 
       7 

Nilai max = 35 x 2   

               7 

      = 100 

x 10 

x 10 

=   100 

       5 

=    20 
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Tabel 3.3  

Kisi-kisi Observasi Penerapan Metode Demonstrasi 

1. 

Guru 

Kegiatan Inti 

a. Melakukan kegiatan 

demonstrasi 

 

b. Respon kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

demonstrasi 

 

 

d. Mengkonfirmasikan 

kesimpulan yang 

benar dari siswa 

Kegiatan Akhir 

a. Memberikan tindak 

lanjut kegiatan 

demonstrasi 

 

 

 

 

b. Memberikan evaluasi 

dan menutup 

pembelajaran 

c. Mengelola waktu 

pembelajaran secara 

efisien 

 

a. Melaksanakan demonstrasi dengan 

memberikan apersepsi terlebih dahulu 

b. Keterampilan mendemonstrasikan alat 

c. Meyakinkan seluruh siswa untuk 

berperan aktif 

d. Menanggapi pertanyaan dan respon 

siswa 

e. Memperhatikan keadaan siswa, apakah 

semua mengikuti demonstrasi dengan 

baik 

f. Keterampilan menjawab berbagai 

pertanyaan dari siswa 

g. Ketenangan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran 

h. Membimbing siswa saat pelaksanaan 

demonstrasi 

i. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan secara mandiri 

kegiatan demonstrasi 

j. Memberikan kesimpulan dari proses 

demonstrasi 

 

 

a. Memberikan penjelasan mengenai 

peristiwa yang terjadi pada saat 

berlangsungnya proses demonstrasi 

b. Menghubungkan materi dengan hasil 

demonstrasi 

c. Guru dan siswa bersama-sama 

merefleksi kegiatan pembelajaran 

d. Memberikan evaluasi 

e. Menutup proses belajar mengajar 

f. Mengelola waktu pembelajaran secara 

efisien 
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2. 

Siswa 

Kegiatan Inti 

a. Semangat dalam 

pembelajaran 

b. Antusias dalam 

mengikuti kegiatan 

demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

c. Aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

d. Merangkum informasi 

dari kegiatan 

demonstrasi 

e. Mendapat kesempatan 

untuk melakukan 

demonstrasi 

 

Kegiatan Akhir 

a. Berdiskusi dan 

membuat kesimpulan 

(Tindak lanjut kegiatan 

demonstrasi) 

 

 

 

 

b. Mengerjakan soal 

evaluasi 

 

a. Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan dengan serius materi 

pelajaran 

b. Siswa antusias dalam mengikuti 

kegiatan demonstrasi 

c. Siswa merasa tertarik dengan metode 

pembelajaran yaitu metode demonstrasi 

d. Siswa memperhatikan dan mengamati 

kejadian yan terjadi dalam proses 

demonstrasi 

e. Siswa memperhatikan dengan seksama 

langkah-langkah demonstrasi 

f. Siswa aktif dalam mengikuti proses 

belajar mengajar 

g. Siswa aktif mengajukan pertanyaan 

h. Siswa mencatat hasil pengamatan dari 

metode demonstrasi 

i. Siswa membuat rangkuman dari 

informasi yang diperoleh 

j. Siswa antusias untuk melakukan 

demonstrasi secara individual 

a. Siswa mendiskusikan dengan teman 

satu bangku tentang hasil demonstrasi 

b. Siswa melaporkan hasil pengamatan 

dari proses demonstrasi kepada guru 

c. Siswa aktif menghubungkan hasil 

demonstrasi dengan materi yang sedang 

dipelajari 

d. Siswa secara aktif menarik kesimpulan 

e. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari 

guru dengan baik 

 

(Sumber, Vita Asti: 2011). 

 

c. Lembar Angket 
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 Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka angket 

digunakan sebagai alat pengumpulan data. Angket digunakan untuk 

mengumpulkan data motivasi belajar siswa (Lampiran 5). 

 Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada kondisi awal, siklus 1 dan 

siklus 2 maka dilakukan scoring pada angket, yaitu sebagai berikut: 

Skor tertinggi : 4 x 20 = 80 

Skor terendah : 1 x 20 = 20 

Interval = Skor tertinggi – Skor terendah 

   5 

   = 80 – 20 

            5 

Rentang nilai: 

68 – 80 = Sangat Tinggi  32 – 43 = Rendah 

56 – 67 = Tinggi   20 – 31 = Sangat Rendah 

44 – 55 = Sedang 

 Berikut ini merupakan kisi-kisi angket motivasi belajar siswa, terdapat 25 

butir soal sebelum diuji, setelah dianalisis menggunakan SPSS 16.0 maka 

didapatkan hasil 20 butir soal yang valid dan semuanya termasuk dalam favorabel. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi angket Motivasi Belajar Siswa 

No Aspek Indikator No. 

Item 

No. Soal 

Setelah 

diuji 

1 Intrinsik  

a) Perasaan 

Senang 

- Senang mengikuti pelajaran IPA 10*, 

11*, 14 

1 

- Senang terhadap guru IPA 9, 19 2, 3 

b) Kemauan - Kemauan siswa mengerjakan soal IPA 3 4 

- Kemauan siswa mengerjakan PR IPA 16, 21 5, 6 

- Keinginan untuk memperoleh nilai baik 15, 17 7, 8 

c) Kecerdasan - Kesadaran siswa untuk belajar IPA 24 9 

 - Kesadaran siswa untuk mendalami 

materi 

5, 7, 18 10, 11, 12 

 d) 

Kemandirian 

- Kesadaran siswa untuk mengerjakan 

sendiri/ mandiri 

1, 2 13, 14 

2 Ektrinsik   

  

Dorongan dari 

- Dorongan dari orang tua 12, 25* 15 

- Dorongan untuk berprestasi 13, 20, 16, 17, 18, 

= 12 
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lingkungan 

sekitar 

22, 23 19  

- Keinginan untuk mendapatkan hadiah/ 

pujian 

4, 6*, 

8* 

20 

Keterangan: * = butir soal yang gugur/ tidak valid 

3.5   Indikator Kinerja  

 Indikator kinerja adalah harapan terjadinya kenaikan hasil belajar dan 

motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai peserta 

didik sesuai dengan target nilai dan kenaikan tingkat motivasi belajar siswa. 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah: 

1.  Hasil belajar siswa: 

 85% dari jumlah siswa mendapatkan nilai ≥ 61. 

2.  Skor motivasi belajar: 

 70% siswa memperoleh skor angket motivasi ≥ 56 (minimal kategori 

tinggi). 

3.6  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

 Sebelum memberikan soal maupun angket terlebih dahulu harus diuji 

untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas soal. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

instrumen. Instrumen dapat dikatakan valid bila mempunyai tingkat validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen akan dikatakan tidak valid apabila mempunyai 

tingkat validitas yang rendah. 

 Instrumen tes dan angket diujikan terlebih dahulu di SD Negeri Dukuh 03 

Salatiga dengan jumlah 20 siswa. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

SPSS 16,0 untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada 

Corrected Item Total Correlation. Teknik yang digunakan untuk menguji 

kesahihan indikator adalah Corrected Item Total Correlation yang dinotasikan 

dengan (r) semua indikator dikatakan valid apabila mempunyai nilai koefisien 

korelasi positif ≥ 0,40 (Sugiyono, 2010). 

 Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16,0 diketahui N=37 pada 

(r) ≥ 0,40 menunjukkan bahwa dari 50 item soal yang dianalisis terdapat 37 soal 
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yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50 

(Lampiran 11). Dari 37 item soal yang valid sudah mewakili semua indikator 

yang akan digunakan pada soal evaluasi pada siklus 1 dan siklus 2.  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Suatu instrumen dikatakan reliabel bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek sama akan mempunyai hasil data yang sama. Salah satu metode 

pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach, 

apabila pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Alpha-

Cronbach maka (r) hitung diwakili oleh nilai Alpha. Apabila Alpha hitung > r 

tabel dan Alpha hitung bernilai positif, maka instrumen dapat dikatakan reliabel 

(Sugiyono, 2010). 

Berikut ini merupakan tabel tingkat Korelasi Alpha Cronbach. 

Tabel 3.5 

Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s/d 0,20 

> 0,20 s/d 0,40 

> 0,40 s/d 0,60 

> 0,60 s/d 0,80 

> 0,80 s/d 1,00 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

3.6.3 Taraf Kesukaran Soal 

 Teknik penghitungan taraf kesukaran butir soal adalah menghitung 

prosentase yang menjawab benar untuk tiap-tiap item. 

Untuk mendapatkan nilai taraf kesukaran soal pilihan ganda dan isian singkat 

digunakan rumus sebagai berikut:  

I =  Keterangan:  I = Indeks kesukaran soal 

          B= Banyaknya siswa yang menjawab benar 

    N= Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

 Sedangkan rumus untuk menghitung taraf kesukaran soal uraian adalah 

sebagai berikut: 

B 

N 



38 
 

 
 

 

Mean=  

 

Tingkat Kesukaran=  

 

Kriteria tolak ukur kesukaran soal adalah:  

Interval Klasifikasi 

0,00 – 0,29 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Soal sukar 

Soal sedang 

Soal mudah 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah membuat siswa tidak terangsang untuk 

mempertinggi usaha dalam memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena diluar jangkauan pemahamannya. Jadi kriteria soal yang 

ideal adalah soal yang memiliki kriteria tolak ukur kesulitan soal 0,31-0,70 yaitu 

soal dengan kategori sedang (Sudjana, 2010). 

3.7  Analisis Data 

 Pada saat melakukan penelitian juga dilakukan analisis data karena analisis 

data merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini perlu 

dilakukan karena analisis data yang memberikan arti penting diperoleh pada 

penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif. 

Digunakannya analisis deskriptif komparatif sebab untuk membandingkan nilai 

tes antar siklus dan indikator kerja. 

 Analisis data dilakukan sejak awal sampai akhir proses penelitian. Karena 

hal ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan antara tahap pengumpulan dan 

analisis data. Dalam menganalisis data dilakukan juga dengan metode deskriptif 

prosentase. Sedangkan data hasil observasi dianalisis dengan analisis deskriptif 

komparatif dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi.  

Untuk menghitung prosentase hasil belajar siswa dilakukan dengan cara  

menjumlahkan semua nilai siswa kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan 

Juml.skor siswa peserta tes 

Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 

           Mean 

Skor max yang ditetapkan 
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siswa yang diteliti kemudian dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan hasil 

prosentase hasil belajar. Sedangkan untuk menghitung prosentase tiap kriteria 

motivasi belajar siswa dilakukan dengan menghitung jumlah frekuensi siswa pada 

kriteria motivasi tertentu dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa kemudian 

dikalikan 100% maka akan didapatkan hasil prosentase tiap kriteria motivasi, 

kemudian dilakukan komparasi untuk menghitung perbandingan hasil belajar 

maupun motivasi belajar siswa pada kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2. 


