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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas V  SD Negeri Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten  Magelang 

Dengan Metode Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran Matematika 

Dengan Materi Pecahan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan di dalam kelas pada saat 

itu. 

Pelaksanaan penelitian ini bersifat kolaboratif yaitu peneliti bekerja sama 

dengan guru kelas dalam pelaksanaan tindakan yang direncanakan. Selain itu 

penelitian juga bersifat partisipatif, yaitu peneliti membantu secara teknis 

pelaksanaan pembelajaran tetapi secara keseluruhan proses pembelajaran 

dilaksanakan oleh guru. Tindakan yang direncanakan berupa penerapan 

problem based learning guna meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Jati 3 Magelang. 

 

3.2 Setting Penelitian 

Setting dalam penelitian ini menggunakan setting kelas di mana data 

yang diperoleh berasal dari pengamatan saat proses pembelajaran 

berlangsung di dalam kelas. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 

Jati 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Jati 3 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sedangkan objek penelitiannya 

adalah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan problem based learning 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa. 
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3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian tindakan meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

 

Gambar 3.1 Tahap Penelitian Tindakan Kelas dari Hopkins 

Pelaksanaan penelitian didesain dalam 2 siklus dan masing-masing siklus 

dilaksanakan melalui 4 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

1.   Perencanaan 

Kegiatan perencanaan menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di 

mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. 

Rancangan harus dilakukan bersama antara guru yang akan melakukan 

tindakan dan peneliti yang akan mengamati proses jalannya tindakan.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan meliputi: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang materi yang akan 

diajarkan sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan.  

b. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi mengenai keaktifan  siswa.  

c. Menyusun pedoman wawancara dan lembar angket untuk siswa. 

d. Mempersiapkan sarana pembelajaran yang akan digunakan. 

e. Menyusun Lembar Soal sebagai latihan siswa. 

f. Menyusun soal tes hasil belajar untuk siswa. 

Perencanaan 

http://3.bp.blogspot.com/-N8NeHJ82rTY/T1r-UFJUIwI/AAAAAAAAASM/Bv3YqcZG66A/s1600/Tahap+PTK.jpg
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2.   Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan problem based learning sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah direncanakan, sedangkan peneliti 

berlaku sebagai observer partisipatif saat proses pembelajaran dengan problem 

based learning berlangsung. Peneliti mengamati aktivitas yang sedang 

berlangsung dan membantu terlaksananya proses pembelajaran. 

3.   Observasi  

Observasi merupakan upaya mengamati pelaksanaan tindakan. Observasi 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan seorang pengamat lain. 

Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi 

bertujuan untuk mengamati kemandirian belajar siswa saat proses 

pembelajaran. 

4.   Refleksi 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan. Data yang diperoleh pada tahap observasi dianalisis, 

kemudian dilakukan refleksi untuk melakukan penilaian proses yang terjadi, 

masalah yang muncul, dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang 

dilakukan. Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan baik secara proses maupun hasil. Proses 

berkaitan dengan melihat kemandirian belajar siswa dalam proses 

pembelajaran melalui lembar observasi dan angket kemandirian belajar siswa, 

sedangkan hasil penguasaan konsep lewat lembar soal dan hasil tes pada tiap 

akhir siklus. Analisis dari proses dan hasil ini kemudian didiskusikan dengan 

guru sehingga menghasilkan masukan-masukan yang digunakan untuk 

perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 

3.4 Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian  

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembar Soal yang disusun oleh 
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peneliti bersama guru. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat untuk 

merencanakan proses pembelajaran dengan problem based learning yang akan 

dilakukan, sedangkan Lembar Soal berfungsi untuk memberikan latihan-

latihan kepada siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembar Soal bertujuan agar 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan karakteristik problem based 

learning. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman 

wawancara, lembar angket, dan tes.  

1.   Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

observasi atau pengamatan guna memperoleh data penelitian. Lembar 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

kemandirian belajar siswa. Lembar observasi kemandirian belajar siswa 

digunakan untuk mengamati aktivitas-aktivitas kemandirian yang dilakukan 

siswa di kelas saat pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati pada 

lembar observasi tersebut adalah merancang belajar sendiri, inisiatif, percaya 

diri, motivasi, dan tanggung jawab.  

2.   Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara disusun sebagai pedoman untuk melakukan 

wawancara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pelaksanaan 

tindakan tercapai. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa yang akan 

dan telah melaksanakan tindakan. Pedoman wawancara ini bersifat bebas, 

sehingga peneliti dapat mengembangkan sendiri pertanyaan yang ingin 

diajukan guna memperoleh data selengkap-lengkapnya. 

3.   Lembar angket 

Lembar angket yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lembar 

angket kemandirian belajar siswa dan lembar angket respon siswa setelah 

mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan problem based 

learning. 
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4.   Tes 

Tes disusun untuk mengetahui penguasaan konsep matematika siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika dan berfungsi untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Bentuk tes yang digunakan 

berupa soal berbentuk tes objektif dan uraian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengamatan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan 

mengandalkan indera mata. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah: 

1.   Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas serta perilaku dan aktivitas 

kemandirian yang ditunjukkan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. 

Observer terdiri dari dua orang, observer pertama adalah peneliti sendiri 

sedang observer kedua adalah rekan peneliti. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

2.   Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menanyakan hal-hal 

yang tidak dapat diamati pada saat pengamatan berlangsung dan dilakukan 

berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan 

terhadap siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran. Selain 

itu wawancara juga dilakukan terhadap guru yang melaksanakan tindakan 

untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika dengan problem 

based learning. 

3.   Angket 

Ada dua macam angket dalam penelitian ini yaitu angket kemandirian 

belajar siswa dan angket respon siswa. Kedua macam angket yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa angket tertutup menggunakan skala Likert dan 
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menggunakan alternatif jawaban yaitu Selalu (SL), Sering (S), Kadang-kadang 

(K), dan Tidak Pernah (TP). Pernyataan pada kedua angket ini berupa 

pernyataan positif (+) dan pernyataan negatif (-). Adapun pedoman penskoran 

pernyataan (+) untuk Selalu diberi skor 4, Sering dengan skor 3, Kadang-

kadang dengan skor 2, dan Tidak Pernah dengan skor 1.  Sedangkan pedoman 

penskoran pernyataan (-) untuk Selalu diberi skor 1, Sering dengan skor 2, 

Kadang-kadang dengan skor 3, dan Tidak Pernah dengan skor 4.  

Angket dibagikan kepada semua siswa. Data dari angket ini digunakan 

untuk memperkuat data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara dan 

lembar observasi mengenai kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dan mengenai respon siswa terhadap pembelajaran matematika  

melalui problem based learning.  

4.   Tes 

Tes disusun untuk mengetahui penguasaan konsep matematika siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika dan berfungsi untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Tes diberikan pada akhir 

tiap siklus. 

5.   Catatan lapangan  

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk 

menggambarkan seluruh kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran. 

6.   Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen yang digunakan berupa Lembar Soal dan daftar 

nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai kegiatan 

siswa digunakan dokumen berupa foto-foto siswa selama proses 

pembelajaran. Dokumen digunakan untuk melengkapi analisis data kualitatif. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil catatan 

lapangan, data hasil observasi dalam proses pembelajaran, dokumentasi 

berupa foto dan Lembar Soal, hasil angket, hasil wawancara dengan guru dan 

siswa yang dilaksanakan pada akhir tindakan, serta hasil tes. Teknik analisis 

data ini melalui beberapa tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

1.   Reduksi data 

Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan data atau 

uraian singkat, dan pengelolaan data ke dalam pola yang lebih terarah. 

2.   Penyajian data 

Penyajian data merupakan penyusunan informasi secara sistematik dari 

hasil reduksi data mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi pada masing-masing siklus sehingga mempermudah dalam 

membaca data. 

3.   Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data 

maupun penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang 

dari data yang dianalisis. 

Berikut teknik analisis data yang digunakan. 

1.     Pelaksanaan Pembelajaran 

Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran digunakan catatan 

lapangan, hasil wawancara dan dokumen berupa foto-foto. Data-data tersebut 

dianalisis secara deskriptif untuk setiap siklus.  

2.     Kemandirian Belajar Siswa  

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kemandirian belajar 

siswa ada dua macam yaitu dengan menggunakan lembar observasi dan 

angket kemandirian belajar siswa serta dilengkapi dengan hasil wawancara.  
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a. Analisis Data Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas-aktivitas 

kemandirian yang dilakukan siswa di kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Isi lembar observasi didiskusikan peneliti kemudian digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil pengamatan tentang aktivitas kemandirian belajar 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Aspek yang diamati pada lembar 

observasi tersebut adalah merancang belajar sendiri, inisiatif, percaya diri, 

motivasi, dan tanggung jawab. 

b. Analisis Angket Kemandirian Belajar Siswa 

Hasil angket mengenai kemandirian belajar siswa dianalisis dengan 

langkah sebagai berikut: 

1) Masing-masing butir pernyataan angket dikelompokkan sesuai 

dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu merancang belajar sendiri, 

inisiatif, percaya diri, motivasi, dan tanggung jawab. 

2) Berdasar pedoman penghitungan angket yang telah dibuat, 

kemudian dihitung jumlah skor tiap-tiap butir pernyataan sesuai 

dengan aspek yang diamati. 

3) Jumlah skor yang diperoleh pada setiap aspek selanjutnya dihitung 

persentasenya.  

Cara menghitung: 

     0
0100        

aspek setiap maksimalskor Jumlah 

aspek setiapskor Jumlah 
       P   

 

Dari perhitungan di atas, kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria 

dalam tabel yaitu termasuk dalam kriteria tidak baik, kurang baik, cukup, 

atau baik. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Hasil Persentase Skor Angket Keaktifan Belajar 

Siswa 

Persentase Kategori 

P ≥ 75%  Baik 
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50% ≤ P < 74,99% Cukup 

25% ≤ P < 49,99% Kurang Baik 

  0% ≤ P < 24,99% Tidak Baik 

     P = persentase skor hasil angket. 

 

3. Penguasaan Konsep Matematika Siswa 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep 

siswa digunakan tes siklus I dan tes siklus II. Hasil pekerjaan siswa pada tes 

siklus I dan tes siklus II masing-masing diberi nilai sesuai dengan pedoman 

penilaian pada masing-masing tes, sehingga dapat diperoleh nilai untuk 

masing-masing siswa dan dihitung pula nilai rata-rata kelas untuk setiap tes. 

Setelah diperoleh skor rata-rata kemudian peneliti menentukan kriteria 

skor rata-rata yang diperoleh siswa. Pemberian kriteria bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan penguasaan konsep matematika siswa. 

 

Tabel 3.2. Kriteria Penguasaan Konsep Matematika Siswa 

Berdasarkan Skor Rata-rata Tes 

Rentang Skor Kategori 

60 ≤ M < 100 Baik 

30 ≤ M < 59,99 Cukup 

0 ≤ M < 29,99 Kurang 

 M  :  skor rata-rata tes 

 

Berdasar skor rata-rata tes siklus I dan tes siklus II dapat diketahui 

persentase peningkatan penguasaan konsep matematika siswa melalui 

problem based learning. Untuk mengetahui persentase peningkatan 

penguasaan konsep matematika siswa digunakan perhitungan sebagai berikut 

: 

                0
0

21

21 100
MM

M  M





P  
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Keterangan :  P  :  persentase peningkatan penguasaan konsep 

matematika siswa 

      M1 :  skor rata-rata tes siklus I 

      M2 :  skor rata-rata tes siklus II 

    

 

4. Respon Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

digunakan angket dan wawancara. Selain itu wawancara juga dilakukan 

kepada guru untuk mengetahui respon guru terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. Analisis angket dilakukan dengan memberi skor pada masing-

masing butir pada lembar pengisian angket oleh siswa. Kemudian hasil dari 

pemberian skor tersebut dicari skor yang diperoleh siswa dalam setiap aspek 

dan dihitung persentasenya. Adapun persentase setiap aspek dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

     0
0100        

aspek  setiap  maksimalskor  Jumlah  

aspek  setiapskor  Jumlah  
       P   

 

Persentase hasil angket dapat dikategorikan berdasarkan kriteria dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.3. Kriteria Hasil Persentase Skor Angket Respon Siswa 

Persentase Kategori 

P ≥ 75%  Baik 

50% ≤ P < 74,99% Cukup 

25% ≤ P < 49,99% Kurang Baik 

  0% ≤ P < 24,99% Tidak Baik 

     P = persentase skor hasil angket. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Sebagai indikator keberhasilan yang dicapai siswa di dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Meningkatnya kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran 

matematika dengan menerapkan model problem based learning yang 

dilihat dari hasil observasi pada siklus satu ke siklus selanjutnya. Selain 

itu, dilihat dari meningkatnya persentase hasil angket kemandirian belajar 

siswa pada aspek-aspeknya dari siklus I ke siklus II dan telah mencapai 

kategori baik, yaitu:  

 

a. Mampu merancang belajar sendiri 

Mampu merancang belajar sendiri yang dimiliki siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran adalah siswa belajar matematika di rumah walaupun tidak 

ada pekerjaan rumah dan ulangan, siswa membaca terlebih dahulu materi 

yang akan dipelajari, siswa membaca kembali materi yang telah dipelajari, 

serta siswa mencari cara mudah dalam belajar.  

b. Mempunyai inisiatif  yang tinggi 

Siswa mempunyai inisiatif yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran 

adalah ketika siswa berani mengemukakan pendapat atau gagasan dalam 

kegiatan pembelajaran dalam wujud bertanya atau menjawab pertanyaan 

tanpa menunggu ditunjuk oleh guru. 

c. Mempunyai rasa percaya diri yang tinggi 

Saat kegiatan belajar-mengajar, rasa percaya diri yang dimiliki siswa 

adalah siswa mantab, tidak lagi merasa takut atau ragu-ragu untuk 

bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Siswa berani 

untuk tampil ke depan atau presentasi serta mengerjakan tes dan  ulangan 

tanpa melihat pekerjaan orang lain. 

d. Mempunyai motivasi yang tinggi 

Motivasi yang dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran adalah tidak 

adanya keluhan siswa ketika diminta mengerjakan tugas dan lembar 

kegiatan siswa, selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, 

serta tidak mudah putus asa dan selalu tekun dalam mengerjakan soal saat 

pembelajaran di kelas. 

e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi 
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Tanggung jawab yang dimiliki siswa saat kegiatan pembelajaran adalah 

siswa tidak membuat gaduh saat proses pembelajaran berlangsung serta 

berusaha segera menyelesaikan tugas dan tes dengan tuntas sesuai waktu 

yang ditentukan. 

2. Siswa mampu menguasai konsep matematika yang ditunjukkan dengan 

kenaikan nilai rata-rata tes pada setiap siklus dan mencapai kategori baik. 

 

3.8 Uji Prasyarat Instrumen Penelitian  

3.8.1 Uji Validitas Tes  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen.  Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat 

(Arikunto, 2006:168).  

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik 

korelasi product moment yang dikemukakan Pearson (Arikunto, 2006:170). 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar.  

 

Keterangan:  

 = koefisien korelasi pearson  

x = variabel bebas  

y = variabel terikat  

n = jumlah data  

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 19,0. 

Kriteria validitas intrumen menurut Azwar dalam Wardani (2010:35) 

menyatakan bahwa suatu item instrumen dianggap valid jika memiliki 

koefissien corrected item to total correlation ≥ 0,20.  

Sebelum instrumen tes formatif (siklus 1 dan siklus 2) diberikan, maka 

sebelumnya perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba instrumen tes 

formatif (siklus 1 dan siklus 2) dilakukan pada 32 siswa di SD Negeri Ketep 
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1, setelah selesai 40 ujii coba instrumen tes formatif dan didapatkan hasil 

(nilai dari pekerjaan siswa), dapat dilakukan penghitungan uji validitas 

instrumen hasil. Dari 30 item soal pilihan ganda, setelah dilakukan 

penghitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 19,0 diperoleh hasil item 

soal yang valid sebanyak 20 item soal dan yang tidak valid sebanyak 10 item 

soal dari 30 soal yang diuji cobakan. Pada item soal yang tidak valid dibuang 

dan tidak digunakan. Untuk lebih jelasnya penghitungan uji validitas 

instrumen tes formatif (siklus 1 dan siklus 2 )..  

 

3.8.2 Uji Reliabilitas Tes  

Menurut Sudjana (2011:16), reliabilitas alat penilaian adalah “ketetapan 

atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, 

kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang 

relatif sama”.  

“Uji reliabilitas tes yang digunakan dalam penelitian ini meliputi soal 

pilihan ganda untuk tes formatif (siklus 1 dan siklus 2). Untuk menentukan 

koefisien reliabilitas soal pilihan ganda menggunakan rumus KR.20. Rumus 

reliabilitas dengan KR.20” (Sugiyono. 2006:278) adalah:  

 

Keterangan:  

k = jumlah item dalam instrumen  

= proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1  

= 1-  

= varians total  

Uji reliabilitas tes dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 

19,0 dan kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery dalam Wardani 

(2010:35) sebagai berikut:  

      α ≤ 0,7 : tidak dapat diterima  

0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima  
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0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus  

α > 0,9 : reliabilitas memuaskan  

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 19,0. 

Untuk penghitungan reliabilitas instrumen tes formatif siklus 1 mendapatkan 

hasil penghitungan reliabilitas sebesar 0,859 dengan kategori reliabilitas 

bagus. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka instrumen tes tes 

formatif siklus 1 dapat digunakan untuk penelitian. Untuk penghitungan 

reliabilitas instrumen tes formatif siklus 2 mendapatkan hasil penghitungan 

reliabilitas sebesar 0,896 dengan kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil 

penghitungan tersebut maka instrumen tes tes formatif siklus 2 dapat 

digunakan untuk penelitian. Untuk penghitungan reliabilitas instrumen tes 

formatif siklus 3 mendapatkan hasil penghitungan reliabilitas sebesar 0,866 

dengan kategori reliabilitas bagus. Untuk lebih jelasnya penghitungan uji 

reliabilitas instrumen tes formatif (siklus 1 dan siklus 2) dapat dilihat di 

lampiran. 

 

3.8.3 Uji Tingkat Kesukaran Soal  

Tingkat kesukaran adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Tingkat 

kesukaran berkisar dari 0 sampai dengan 1. Makin besar tingkat kesukaran 

makin mudah soal tersebut begitu pula sebaliknya makin kecil tingkat 

kesukaran makin sukar soal tersebut (Zulaiha, 2008:14).  

Tingkat kesukaran soal pilihan ganda diperoleh melalui perhitungan 

dengan menggunakan rumus berikut (Zulaiha, 2008:14)  

 

Keterangan:  

TK = Tingkat kesukaran soal pilihan ganda  

JB = Banyak siswa yang menjawab benar  

n = Banyak siswa  
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Tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori yaitu soal sukar, soal sedang, 

dan soal mudah. Berikut ini adalah kriteria tingkat kesukaran soal (Zulaiha, 

2008:14).  

TK < 0, 3 = Sukar  

0,3 ≤ TK ≤ 0,7 = Sedang  

TK > 0,7 = Mudah  

Uji tingkat kesukaran soal dilakukan setelah instrumen tes formatif 

(siklus 1 dan siklus 2) dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah 

dilakukan tingkat kesukaran soal pada instrumen tes formatif siklus 1 dari 20 

soal yang valid tidak terdapat soal yang masuk dalam kategori sukar, terdapat 

17 soal pada kategori sedang, dan terdapat 3 soal pada kategori rendah. 

Setelah dilakukan tingkat kesukaran soal pada instrumen tes formatif siklus 2 

dari 20 soal yang valid tidak terdapat soal yang masuk dalam kategori sukar, 

terdapat 18 soal pada kategori sedang, dan terdapat 2 soal pada kategori 

rendah. Setelah dilakukan tingkat kesukaran soal pada instrumen tes formatif 

siklus 3 dari 20 soal yang valid tidak terdapat soal yang masuk dalam 

kategori sukar, terdapat 17 soal pada kategori sedang, dan terdapat 3 soal 

pada kategori rendah. Untuk lebih jelasnya penghitungan uji tingkat 

kesukaran soal instrumen tes formatif (siklus 1 dan siklus 2) dapat dilihat di 

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


