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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Seting Penelitian 

1.1.1 Tempat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 33 WaimnirDistrik 

Bonkawir Kabupaten Raja Ampat. 

1.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015, 

dimulai pada pertengahan Januari 2014. 

1.1.3 Subjek Penelitian. 

Subjek yang digunakan adalah siswa kelas 5 SDN 33 Waimnir  yang 

berjumlah 26 perician 14 laki-laki dan 12 perempuan.Peneliti memilih 

tempat ini dengan pertimbangan : 

1. Kurang berhasilnya dalam mata pelajaran IPA 

2. Belum pernah ada penelitian yang sama di skolah tersebut. 

3. Peneliti menjumpai masalah dalam pembelajaran pokok bahasan 

  Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi dengan guru 

kelas,yang membantu  dalam  pelaksanaan observasi dan refleksi selama 

penelitian berlanjut. Sehingga kegiatan penelitian ini terkontrol. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian  

  Oja dan Sumarjan (entra,2009) mengelompokkan penelitian tindakan 

menjadi empat macam yaitu, (a) guru sebagai peneliti; (b) penelti tindakan 

kolaboratif; (c) stimultan terintegratif; (d) administrasi social 

eksperimental.Dalam peneliantindakan ini menggunakan bentuk penelitian 

kolaboratif guru dan peneliti bekerja sama dalam memecahkan masalah. Tujuan 

utama dari penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.Dalam penelitian ini, peneliti 

bekerjasama dengan guru kelas , kehadiran peneliti dan guru dikelas dilakukan 
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seperti biasa, sehingga siswa tidak tahu kalau di teliti. Dengan cara ini diharapkan 

memperoleh data yang subjectif mungkin demi kevalidan yang diperlukan. 

Kegiatan penelitian ini diawali dari permasalahan yang dijumpai guru di dalam 

kelas pada saat pembelajaran. Adanya permasalahan tersebut direfleksikan oleh 

guru dalam suatu tindakan yang terencana dan terukur untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

3.3 Model Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian Kemmis dan 

MC Teggart, yang termasuk dalam gambar bagan berikut. 

 

 
Observasi awal Perencanaan 

Tindakan 
Siklus I Refleksi 

Observasi 

Perencanaan 

Tindakan 
Siklus II Refleksi 

Observasi 

…….? 

Gambar 3.1 

Alur PTK menurut Kemmis dan MC Teggart 
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Bagan tahap siklus penelitian tersebut dapat dilihat bahwa model penelitian yang 

dilakukan meliputi : 

 Perencanaan 

 Pelaksanaan 

 Observasi 

 Analisis dan refleksi 

Berikut pendeskripsian tahap-tahap model penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Tahap perencanaan. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus.Tiap siklus akan 

dilaksanakan sesuai dengan perbaikan yang ingin dicapai selama proses belajar 

mengajar. Pada tahap ini hal yang perlu dipersiapkan adalah RPP, Media, 

Instrumen penelitian, dan gambar. 

2) Tahap pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada setiap tindakan adalah dengan intervensi 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas guru sehari-hari. Pada tahapan ini 

merupakan pelaksanaan tindakan dari persiapan pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Biasanya pembuatan rencana belum sepenuhnya 

dapat menggunakan dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tindakan, 

mungkin saja tahap pelaksaan ada hal-hal yang terfikirkan dan akan berbeda 

dengan rencana. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan,guru dapat 

menggunakan intervensi atau memberiakn tindakan uyang belum atau tidak 

tercantum dalam perencanaan sebelumnya. Selanjutnya dalam upaya 

meningkatkan dan melihat keberhasilan dalam setiap siklus, maka selama 

kegiatan tindakan dilakukan pengamatan dan evaluasi. 

3) Observasi. 

Pada tahapan ini secara operasional adalah untuk mengenal, merekam dan 

mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengann hasil dari proses 

pelaksanaan tindakan ataupun dampak dari pelaksaan tindakan tersebut. Fungsi 

dari observasi ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan 

sudah mengarah pada terjadinya tindakan perubahan kearah positif dalam 

kegiatan belajar mengajar. 
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4) Analsis dan refleksi. 

Data yang diperoleh lalu dianalisis untuk kemudian selanjurnya direfleksikan 

sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki siklus tersebut. Dan juga untuk 

menentukan kesimpulan atau hasil dari penelitian. Pada tahap refleksi, peneliti 

bersama observer mendiskusikan hasil tindakan pada setiap akhir pelaksanaan 

tindakan. Hasil kemudian direfleksikan, dan bila perlu merevisi kegiatan 

sebelumnya, apakah kegiatan yang dilakukan mengenai sasaran atau belum. 

Temuan yang diperoleh kemudian dijadikan acuan bagi perumusan rencana 

pembelajaran untuk dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya. 

 

3.4  Rencana tindakan 

 Setiap siklus tediri dari perencanaan, tindakan, penerapan tindakan, 

observasi, refleksi. 

Siklus I 

1) Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan maka perlu tindakan persiapan. 

Kegiatan pada tahap ini  adalah : 

 Penyusunan RPP dengan model pembelajaran yang direncanakan dalam 

PTK. 

 Penyusunan lembar masalah/lembar kerja siswa sesuai dengan indikator 

pembelajaran yang ingin dicapai 

 Membuat  soal test yang akan diadakan untuk mengetahui hasil 

pemebelajaran siswa. 

 Membentuk kelompok yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan 

akademis, jenis kelamin,maupun etnis. 

 Memberikan penjelasan pada siswa mengenai teknik pelaksanaan model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2) Pelaksanaan Tindakan  

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat. Dalam pelaksanaan penelitian guru menjadi fasilitator selama 

pembelajaran, siswa dibimbing untuk belajar IPA secara kooperatif 
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learning dengan model CLIS. Adapun langkah – langkah yang dilakukan 

adalah 

 Kegiatan penutup 

Di akhir pelaksanaan pembelajaran pada tiap siklus, guru memberikan test 

secara tertulis untuk mengevalausi hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

3) Observasi 

 Pengamatan dilakukan selama proses proses pembelajaran berlangsung 

dan hendaknya pengamat melakukan kolaborasi dalam pelaksanaannya. 

 Pada tahap ini dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Hasil analisis 

data yang telah  ada dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap 

proses dan hasil yang ingin dicapai. 

4) Refleksi  

 Refleksi daimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah 

atau belum terjadi, apa yang dihasilkan,kenapa hal itu terjadi dan apa yang 

perlu dilakukan  selanjutnya.  Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan 

langkah selanjutnya dalam upaya unttuk menghasilkan perbaikan pada siklus 

II. 

 

SiklusII 

 Kegiatan pada siklus dua pada dasarnya sama dengan pada siklus I  hanya 

saja perencanaan kegiatan mendasarkan pada hasil refleksi pada siklus I sehingga 

lebih mengarah pada perbaikan pada pelaksanaan siklus I. 

Langkah -langkah yang dirancang meliputi 2 (dua) siklus. 

Siklus I aktivitas dalam PTK meliputi : 

1. Observasi. 

Guru melaksanakan observasi terhadap kelas 5 SDN 33 Waimnir  yang akan 

dijadikan objek. 

2. Perencanaan Tindakan. 

Persiapan guru dalam PTK meliputi : 

a. Membuat dan mempersiapkan RPP 
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b. Membuat Lembar kerja 

c. Membuat lembar soal, kunci jawaban soal dan skor nilai. 

d. Mempersiapkan lembar daftar nilai. 

e. Menyediakan alat dokumentasi. 

3. Tindakan  

a. Guru melaksanakan yang terdiri dari 2 pertemuan KBM yang meliputi 

kegiatan awal apersepsi, kegiatan inti, kegiatan penutup dilnjutkan 

evaluasi. 

b. Siswa mengerjakan tugas guru yaitu lembar kerja. 

c. Hasil dibahas antara guru dan antar siswa sendiri. 

d. Guru menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang aktif kreatif dan 

menyenangkan. 

4. Observasi 

a. Peneliti berdiskusi dengan guru kelas mengungkapkan peristiwa yang 

terjadi selama pembelajaran. 

b. Peneliti merangkum dan mencatat apa yang sudah tercapainya hasil 

pembelajaran untuk melakukan perbaikan pada siklus I. 

Setelah semua di data oleh peneliti, maka peneliti membuat rencana perbaikan 

pada siklus II. 

Siklus II 

Aktivitas siklus dalam PTK meliputi : 

1. Perencanaan tindakan (planniing) 

Persiapan peneliti dalam PTK meliputi : 

a. Membuat RPP 2. 

b. Membuat lembar kerja 2. 

c. Membuat lembar soal, kunci jawaban soal dann skor nilai. 

d. Mempersiapkan lembar daftar nilai. 

2. Tindakan 

a. Guru melaksanakan pembelajaran yang terdiri dari 2 pertemuan KBM yang 

meliputi kegiatan awal apersepsi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 

dilanjutkan evaluasi. 
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b. Siswa mengerjakan lembar kerja. 

c. Hasil dibahas bersama dengan guru dan antar siswa. 

d. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

3. Refleksi 

Dalam refleksi yang dilakukan guru dalam hal ini sebagai peneliti adalah : 

a. Peneliti berdiskusi dengan guru kelas mengungkap tentang peristiwa yang 

terjadi pada pembelajaran 

b. Peneliti merangkum dan mencatat apa yang sudah tercapai dan apa yang 

belum tercapai dalam KBM. 

c. Peneliti menganalisis penyebab kurang tercapainya hasil pembelajaran 

untuk melakukan perbaikan selanjutnya. 

Setelah semua didata oleh peneliti dan didokumentasikan, maka selanjutnya 

peneliti membuat laporan hasil penelitian. 

 

3.5  Variabel Penelitian  

 Variable penelitian adalah sebuah atributatau sifat nilai dari orang,objek 

atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurutt hubungann antar satu 

variabel dengann variable yan lainmaka macam-macam penelitian dapat 

dibedakan menjadi variable independen dan variable dependen.  

Maka dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu Model pembelajaran CLIS 

sebagai variable( X) dan Hasil belajar sebagai variable (Y). 

Variabel adalah sesuatu yang memiliki variasi nilai. Variable yang akan diteliti 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Penggunaan Model Pembelajaran “X” 

Yaitu dengan melihat apakah tingkat kemampuan dan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan  gravitasi bumi Siswa dapat mencari gagasan dari 

pembelajaran. 

2. Hasil Belajar ”Y” 

Yaitu dengan memperhatikan bagaimana siswa belajar IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran CLIS 

 Y X 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi soal pembelajaran CLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indicator Item Soal 

No item Jmlh 

Item PG Isian 

Memahami 

hubungan 

antara 

gaya, 

gerak, dan 

energi, 

serta 

fungsinya. 

Mendeskripsikan 

hubungan antara 

gaya, gerak dan 

energi melalui 

percobaan (gaya 

gravitasi, gaya 

gesek, gaya 

magnet) 

1. Membandingkan 

kecepatan jatuh dua 

buah benda ( yang 

berbeda berat, bentuk 

dan ukuran ) dari 

ketinggian tertentu. 

 

1,3 5 3 

  2. Menyimpulkan bahwa 

gaya gravitasi 

menyebabkan benda 

bergerak ke bawah. 

2,3,4,7 1,2 6 

  3. Menyimpulkan 

bahwa gaya 

gravitasi 

menyebabkan 

benda bergerak ke 

bawah tertentu 
 

9,10 3,4 4 

Jumlah Soal   15 
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Table 3.2 

Kisi-kisi Tindakan Pembelajaran CLIS 
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Aspek Yang Diamati No.  

A. Kegiatan Awal 

Apersepsi   

 

(1) Persiapan mengajar, memberi salam, melaksanakan presensi 

(2) Memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan 

(3) Pengetahuan prasyarat dengan mengajukan pertanyaan 

(4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingi di capai 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

B. Kegiatan Inti 

a. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan Eksplorasi: 

(1) Mengajukan Tanya jawab tentang gaya gravitasi 

(2) Bertanya jawab seputar kartu-kartu yang dibawanya 

(3) Melalui tanya jawab guru menjelaskan tentang materi 

(4) Melibatkan siswa menerapkan model pembelajaran CLIS 

 Elaborasi : 

Dalam kegiatan Elaborasi guru: 

(1) Menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan 

(2) Dengan tanya jawab disertai contoh, guru menjelaskan 

materi yang disampaikan 

(3) Menjelaskan cara melakukan percobaan. 

(4) Membagikan lembar kerja siswa 

(5) Siswa melakukan percobaan 

(6) Guru menyiapkan alat dan bahan dalam melakukan 

percobaan 

(7) Guru mengamati kegiatan siswa 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan Konfirmasi: 

(1) Memberi kesempatan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang belum dipahami siswa 

(2) Melalui tanya jawab guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

(3) Guru memberikan siswa soal evaluasi 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

 

14 

 

 

15 

16 

17 

 

18 

C. Kegiatan Penutup 

(1) Guru bersama siswa bertanya jawab dan menentukan gagasan dan 

melakukan tanya jawab untuk memantapakan gagasan baru 

 

19 
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No Aspek Yang Diamati Skor 

I PRA PEMBELAJARAN  1 2 3 4 

1.  Menentukan indicator yang akan dilaksakan dalam 

pembelajaran 

  60  

 

2.  Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam pembelajaran 

 40  

 

 

3.  Kesesuaian rencana dengan kegiatan pembelajaran  40   

4.  Menentukan alokasi waktu kegiatan pembelajaran   60  

5.  Mempersiapkan perlengkapan belajar sesuai    60  

II  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN     

 Kegiatan Awal     

6.  Membuka pelajaran dengan member i salam    80 

7.  Melaksanakan apersepsi pembelajaran seputar 

materi gaya 

20    

8.  Apersepsi yang dilaksanakan sesuai dengan materi  40   

9.  Memberi motivasi kepada siswa  40   

 Kegiatan Inti     

10.  Mengajukan Tanya jawab kepada siswa seputar 

materi 

20    

11.  Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan 

materi 

  60  

12.  Melibatkan peserta didik aktif bertanya dan 

menyampaikan pendapat 

  60  

13.  Melibatkan siswa untuk melakukan percobaan 

tentang materi yang dipelajari 

 40   

14.  Siswa memiliki pemahaman tentang materi yang 

disampaikan 

   80 



32 
 

15.  Melaksanakan pembelajaran sesuai tujuan yang 

ingin dicapai 

  60  

16.  Menggunakan media secara efektif dan efisien  40   

17.  Melibatkan siswa dalam menggunakan media 20    

18.  Melaporkan hasil percobaan 20    

19.  Menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-

hari 

20    

 Kegiatan Akhir     

20.  Meyimpulkan bersama tentang materi yang telah 

dipelajari 

  60  

21.  Member kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaaan yang berkaitan dengan 

materi 

   80 

III PENUTUP     

22.  Melakukan penilaian akhir    80 

23.  Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

  60  

24.  Menutup pembelajaran  40   

 JUMLAH 100 280 480 320 

 

 

1.5 Uji Coba Instrumen Penilaian 

1.5.1 Validitas Tes  

 Sebelum dilakukan tindakan untuk mengukur hasil belajar siswa dengan 

menyelesaikan soal maka sebelumnya di lakukan uji validitas sehingga nantinya 

akan didapatkan butir soal yang valid. Ari Kunto (2006:168) menyatakan bahwa “ 

suatu instrument yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah”. Maka dapat 

disimpulkan instrument yang dapat di gunakan pada penelitian ini adalah validitas 

tinggi dan sedang. 

Tingkat validitas dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor 

padaTingkat validitas suatu instrument dapat diketahui dengan cara 
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mengkorelasikan setiap skor pada butir instrument dengan total skor setelah 

dikurangi skor butirnya sendiri(corrected item to total correlation). 

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 

 Menurut Sugiyono (2010: 173) bahwa instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Tes YangValid  
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

VAR00002 15.8462 11.095 .311 .618 

VAR00004 15.5385 11.538 .293 .623 

VAR00006 16.1154 10.506 .578 .589 

VAR00007 15.9231 11.034 .330 .616 

VAR00008 16.1154 11.146 .349 .615 

VAR00009 15.5769 11.454 .291 .623 

VAR00010 15.7692 10.665 .461 .600 

VAR00012 15.5769 11.534 .260 .626 

VAR00016 15.5385 11.538 .293 .623 

VAR00017 15.6154 11.206 .353 .615 

VAR00019 15.5385 11.058 .495 .605 

VAR00020 15.7692 11.145 .307 .619 
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VAR00021 15.8077 10.082 .647 .575 

VAR00022 15.5000 11.540 .343 .621 

VAR00023 15.7308 10.685 .469 .599 

 
 

    

 

Hasil uji validitas seperti yang terdapat pada tabel 3.1 dari 25 item soal 

yang diujikan didapat 15 item soal yang valid sedangkan yang tidak valid ada 10 

soal. Selanjutnya dari 15 item soal yang valid tersebut 15 soal yang akan 

dipergunakan dalam penelitian untuk soal pada siklus I dan 2. 

 

1.5.2 Uji Validitas 

 Arikunto (2006: 178) menyatakan bahwa “apabila data memang 

benarbenarsesuai dengan kenyataanya, maka beberapa kali pun diambil, tetap 

akansama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel 

artinya,dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan”. Sedangkan menurut 

Muhidin(Karinaningsih, 2010:31) dinyatakan bahwa, “suatu 34iagnostic 

pengukurandikatakan realiabel jika pengukurannya konsisten dan cermat 

akurat”.Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrument digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery (1995) sebagai berikut : 

 

 

a  ≤   0,7   :Tidak dapat diterima 

0,7  <  a   ≤   0,8  : Dapat diterima 

0,8 <  a  ≤  0,9  : Reliabilitas bagus 

a   >  0,9   : Reliabilitas memuaskan 

 

1.6 Tingkat Kesukaran 

 Penting dalam penelitian untuk melihat indeks kesukaran soal dalam rangka 

menyediakan  berbagai macam alat 34iagnostic siswa ataupun dalam rangka 

meningkatkan penilaian berbasis kelas. Akan sangat sulit menentukan mengapa 

sebuah soal lebih sukar di bandingkan soal yang lainya. Rumus untuk mendapat 

tingkat kesukaran adalah : 
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(Arikunto, 2003:208) 

Keterangan :  

P = tingkat kesukaran 

B= banyaknya siswa yang menjawab dengan betul 

JS= jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Klasifikasi indeks kesukaran yang digunakan adalah : 

Tabel 3.4  

Kriteria Indeks Kesukaran 

 

Koefisien korelasi Interpretasi 

IK = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < IK < 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu Mudah 

(Erman, 2003: 170) 

 

1.7 Indikator Kinerja 

 Penelitian tindakan kelas ini direncanakan pelaksanaannya melalui 2 siklus 

tindakan siklus 1 dan 2. Dengan harapan pencapaian hasil evaluasi pada siklus 2 

paling sedikit 80 % siswa telah mencapai nilai sesuai dengan KKM 65, maka 

siklus selanjutnya tidak di laksanakan karena indikator keberhasilan dicapai. 

 

1.8 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.8.1  Teknik Pengumpulan Data. 

A. Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti 

menempuhh langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Guru melakukan wawancara langsung dengan siswa. 

P= 
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b. Membuat catatan pribadi. 

c. Memberi soal-soal latihan. 

d. Melaksanakan tes formatif. 

e. Melakukan perbaikan dan pengayaan. 

B. Tehnik pengolahan data hasil Tes 

a) Scoring  

Perscoran terhadap jawaban yang diberikan siswa. Tiap-tiap butir soal 

yang dijawab oleh siswa diberi skor sesuai dengan lengkap tidaknya 

jawaban yang diberikan, dengan rumus : 

 Nilai= 
                  

                 
      

b) Menghitung rata-rata 

Rata-rata hitung hasil belajar (post tes ), dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus 

 

1.9 Teknik analisis data. 

 Data yang telah diperoleh diproses dan dianalisis berdasarkan nilai 

perolehan hasil belajar peserta didik dan dibandingkan KKM mata pelajaran IPA 

yang telah ditentukan oleh sekolah dengan KKM 65. Analisis data yang 

digunakan sesuai dengan metode dan jenis data yang dikimpulkan. Diperoleh dari 

data kualitatif menggunakan analisis deskriptif yaitu membandingkan nialai tes 

kondisi awal, nilai tes setelah siklus 1 dan nilai tes siklus 2. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi bentuk cek untuk kemampuan berinteraksi dalam 

kegiatan . 

1) Scoring 

Kriteria penilaian pada post tes siklus I dan siklus II adalah berupa isian yang 

berjumlah 10 soal, dimana setiap soal memiliki bobot skor 10 apabila siswa 

dapat menjawab dengan benar sehingga skor maksimum yang dapat diperoleh 

adalah 100. 

2) Nilai Rata-rata 

Hasil akhir post tes (nilai rata-rata) dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 
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Table 3.5 

Kategori nilai rata-rata siswa 

No Nilai Kategori 

1 90-100 Sangat baik 

2 70-89 Baik 

3 50-69 Cukup 

4 30-49 Kurang 

5 0-29 Kurang sekali 

Sedangkan untuk presentase KKM dapat dikelompokkan menurut kategori 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Kategori Perolehan Prosentase KKM Siswa 

NO PRESENTASI KATEGORI 

1 65≥ Tuntas 

2 65< Belum Tuntas 

 

 

 

 


