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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis, Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas menurut Tampubolon  (Tampubolon, 2014):8) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

pendidik/calon pendidik dikelasnya sendiri secara kolaboratif/partisipasif untuk memperbaiki 

kinerja pendidik menyangkut kualitas proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, baik dari aspek akademik maupun non akademik, melalui tindakan reflektif berbentuk siklus 

(daur ulang). PTK menurut Tampubolon (Tampubolon, 2014):10) mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

a) Permasalahan yang akan dipecahkan harus berasal dari masalah praktis 

pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik serta harus bersifat kontekstual, spesifik, 

fleksibel, inkuiri reflektif, siklus, dan terlokalisasi. 

b) Tujuan utamanya adalah berfokus pada perbaikan kinerja pendidik melalui 

perbaikan kualitas pembelajaran, inovasi pembelajaran, perbaikan hasil belajar baik 

dari aspek akademik maupun non akademik dan peningkatan mutu pendidikan pada 

lembaga pendidikan. 

c) Lingkup penelitian berdifat mikro, dilakukan untuk satu kelas, dan tidak 

menggangu proses pembelajarandimana pendidik tetap menjalankan tugas 

pembelajaran secara rutin, ini semua karena hasilnya bukan untuk digeneralisasikan 

atau bukan menguji teori dan hipotesis, melainkan memecahkan masalah secara 

benar. 

d) PTK merupakan penelitian kolaboratif, kooperatif, dan partisipatoris dalam 

merancang (setting) penelitian yang dianjurkan dengan merencanakan tindakan 

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

(evaluasi atau self-evaluiation dan pengambilan keputusan) yang dilakukan 

bersama tim kolaborasi. 

Selain karakteristik, menurut Tampubolon (Tampubolon, 2014):19) PTK juga mempunyai tujuan 

umum, antara lain: 
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a) Memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah praktis dan 

pengembangan keprofesionalan pendidik sebagai agen pembelajaran (standar 

kompetensi pedagogik, standar komeptensi kepribadian, standar kompetensi 

profesional, dan standar kompetensi sosial). 

b) Memperbaiki kinerja pendidik melalui kualitas pembelajaran, dan 

meningkatkan hasil belajar perserta didik baik akademik maupun nonakademik. 

3.1.2 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD N Tingkir Tengah 01 Salatiga. Sekolah ini terletak 

di Tingkir dan berada di tempat yang tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang, tepat berada di 

kompleks warga yang sepi. Alasan yang utama adalah subjek penelitian yang sesuai dengan target 

peneliti. 

3.1.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N Tingkir Tengah 01 Salatiga dengan 

jumlah siswa sebanyak 33 siswa. Karakteristik siswa kelas ini adalah pasif .  

 

3.1.4 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 2018/2019 pada kelas IV SD 

Negeri Tingkir Tengah 01 Salatiga. Penelitian ini akan dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan 

masing-masing dua kali pertemuan. Jadwal penelitian dilakukan seperti berikut: 

Wawancara : 14 Februari 2019 

Observasi  : 18 Februari 2019 

Siklus 1 : 05 Agustus 2019 

Siklus 2 : 07 Agustus 2019 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Peneltian 

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu  yang akan menjadi objek pengamatan 

dalam penelitian yang akan diamati untuk mengumpulkan informasi  sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. Variabel juga dapat didefinisikan sebagai faktor yang apabila diukur memberikan 

nilai yang bervariasi. Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi 2 macam: 

a) Variabel Bebas (X) 
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Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan variabel 

terikat. Variabel bebas untuk penelitian ini adalah TTW (think talk write). 

b) Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi akibat adanya pengaruh variabel 

terikat. Variabel terikat untuk penelitian ini adalah hasil belajar  dan berfikir kritis 

siswa. 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Untuk memberikan makna dalam variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka secara operasional dapat diartikan sebagai: 

1) Metode TTW (think talk write) 

Model pembelajaran think talk write adalah model pembelajaran ini dimulai d engan 

berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan solusi), hasil bacaannya 

dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan kemudian buat laporan hasil 

presentasi. 

2) Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan sikap dan tingkah laku manusia yang diperoleh 

dari kegiatan pembelaaran yang melibatkan aspek kognitif, afektif,maupun 

psikomotorik. Hasil belajar dan bsrfikir kritis Sditandai dengan proses tidak tahu 

menjadi tahu. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini 

dilakukan dalam 2 siklus dimana masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan tersebut dapat diihat dari 

bagan seperti dibawah ini: 
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Gambar 3.1Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc.Taggart (Ari 

kunto 2007:16) 

 

Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat 2 siklus. 

Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu membuat perencanaan tentang apa yang akan 

dilakukan dan diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran 

terdapat pula refleksi untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada 

siklus 1. Setelah menemukan kekurangan-kekurangan maka dilakukan perbaikan dalam siklus 2 

dengan tahapan yang sama dengan siklus 1. 

Perencanaan  

Tindakan SIKLUS I 

Refleksi  Tindakan  

Refleksi  

Observasi  

Observasi  

SIKLUS II 

Perencanaan  
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Rencana Siklus 1 

a) Perencanaan 

Kegiatan yang meliputi dalam perencanaan adalah sebagai berikut: (a) membuat 

RPP (b) menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

menggunakan model TTW, (c) membuat lembar observasi untuk mengetahui 

aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan tindakan, (d) membuat tes akhir untuk 

silkus 1 untuk mengetahui indeks hasil belajar siswa. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan tindakan antara lain: (a) guru 

menyiapkan bahan ajar sesuai dengan RPP yang telah disusun, (b) guru membagi 

siswa dalam kelompok untuk diskusi (c) observer dengan guru kelas juga 

mengamati jalannya diskusi, (d) guru mengehentikan diskusi ketika selesai 

pembelajaran  (e) guru menjelaskan tujuan  siswa diskusi dan guru menarik 

kesimpulan dalam pembelajaran, (f) pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

c) Observasi 

Kegiatan yang termasuk dalam tahap obseravsi adalah sebagai berikut: (a) observer 

berkerjsama dengan guru dalam  melakukan observasi, (b) observer melihat dan 

menilai ketrampilan guru dalam mengkondisikan kelas dan aktivitas siswa selama 

kegiatan belajar berlangsung, (c) obsever mengisi lembar observasi siswa dan guru 

berdasarkan kegiatan belajar yang diihat observer. 

d) Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi adalah menganalisis data-data berupa 

catatan dalam lembar observasi baik guru maupun siswa serta penilaian yang didapat 

melalui tes individu siswa yang telah didapat selama pengamatan kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam melakukan analisis,dapat 

dicari kekurangan-kekurangan selama berlangsungnya siklus 1,setelah mengetahui 

kekurangan-kekurangan tersebut dapat dicari pemecahan dari masalah kekurangan 

tersebut sehingga dalam menjalankan siklus 2 akan ada perbaikan. 

Rencana Siklus 2 

a) Perencanaan 
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Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan adalah sebagai berkut: (a) 

berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus 2, kemudian mengidentifikasi masalah 

yang ada pada siklus 1 dan mulai membuat perencanaan pembelajaran di siklus 2 

dengan lebih mengembangkan langkah-langkah dalam melaksanakan metode TTW, 

(b) membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa pada siklus 2, (c) membuat 

tes untuk siswa pada siklus 2. 

b) Pelaksanan Tindakan 

Tahapan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan tindakan adalah: (a) guru 

menyiapkan bahan ajar yang telah dirancang dalam RPP (Rencana Pelaksanan 

Pembelajaran) pada siklus 2, (b) guru mengulang materi sebelunya, (c) guru 

menjelaskan bahwa metode yang akan dipakai adalah metode TTW, (d) guru 

membentuk siswa ke dalam kelompok, (e) guru mengamati dan mengarahkan 

jalannya kegiatan agar sesuai dengan metode TTW, (f) guru mengajak siswa 

berdiskusi dan memecahkan masalah dengan kelompok yang sudah dibuat (g) salah 

satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan kelas 

dan kelompok lain menanggapi, (h) guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan tentang pembelajarn hari ini, (i) siswa diminta untuk menyelesaikan soal 

tes pada siklus 2 di akhir pembelajaran. 

c) Observasi 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap observasi adalah observer melakukan 

pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan mencatat aktivitas guru 

maupu siswa didalam lembar observasi siklus 2 yang telah dibuat. 

d) Refleksi 

Berdasarkan data-data yang telah diambil yang berupa lembar observasi siswa dan 

guru serta tes formatif yang telah dilakukan oleh siswa, jika masih ditemukan siswa 

yang belum tuntas maka harus dicari penyebabnya untuk kemudian guru mencari 

cara alternatif agar seluruh siswa dapat mencapai batas tuntas. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam peneitian ini terdiri dari 3 teknik, yaitu: 

a. Tes 



 

23 

 

Menurut Suharsini (Arikunto, 2007):29) Teknik tes adalah pengumpul informasi yang 

berupa pernyataan atau latihan yang dapat digunakan  untuk mengukur kemampuan 

pengtahuan, intelegasi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh setiap indidual tau 

kelompok. Tes digunakaan untuk mengetahu implikasi dari sebuah tindakan yang telah 

dilakukan terhadap tingkat penguasaan berfkir kritis. Pada tes akan dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh siswa mengausai materi.  

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan 

secara sistematis. Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan dengan jenis 

partisipasif, dengan maksud melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran peneitian 

tanpa menggangu kegiatan atau akivitas sasaran penelitian yang bersangkutan. 

Lembar Observasi Guru Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Model 

Pembelajaran TTW(Think,Talk,Write) 

Siklus I  

Nama Sekolah  : SD Negeri Tingkir Tengah 01 

Kelas / Semester : IV / I 

Tema   : I (Indahnya Kebersamaan)  

Subtema  :I (Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran  : I dan 4 

Materi Pokok  : 

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu penyartaan “YA” atau “TIDAK” sesuai pernyataan-

pernyataan berikut 
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No 
ASPEK YANG DIAMATI 

DILAKSANAKAN 

YA TIDAK 

I Think    

1. Guru menyiapkan alat dan media pembelajaran   

2. Guru mempersiapkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
  

3. Guru menstimulus pengetahuan awal siswa   

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

berkaitan dengan pembelajaran 
  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa 
  

II Talk   

6. Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang 

materi sebagai Keragamaan. 
  

 

8. Guru membagi siswa dalam bentuk kelompok    

9. Guru menjelaskan bagaimana berdiskusi 

sebagai bahan ajar 
  

10. Guru mengawasi jalan pembelajaran dalam 

kelompok 
  

III Write   

11.  Guru mengarahkan siswa untuk menulis hasil 

belajar kelompok 
  

12. Guru mengamati presentasi yang dilakukan 

siswa 
  

13. Guru menilai presentasi siswa   

14. Guru memberikan soal evaluasi   

15. Guru mengajak siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran 
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Lembar Observasi Guru Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Model 

Pembelajaran TTW(Think,Talk,Write) 

Siklus II  

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tingkir Tengah 01 

Kelas / Semester : IV / I 

Tema   : I (Indahnya Kebersamaan)  

Subtema  :II (Kebersamaan dalam Keberagaman) 

Pembelajaran  : I dan 4 

Materi Pokok  : 

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu penyartaan “YA” atau “TIDAK” sesuai pernyataan-

pernyataan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

No ASPEK YANG DIAMATI 
DILAKSANAKAN 

YA TIDAK 

I Think    

1. Guru menyiapkan alat dan media pembelajaran   

2. Guru mempersiapkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
  

3. Guru menstimulus pengetahuan awal siswa   

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

berkaitan dengan pembelajaran 
  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa 
  

II Talk   

6. Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang 

materi sebagai Keragamaan. 
  

 

8. Guru membagi siswa dalam bentuk kelompok    

9. Guru menjelaskan bagaimana berdiskusi 

sebagai bahan ajar 
  

10. Guru mengawasi jalan pembelajaran dalam 

kelompok 
  

III Write   

11.  Guru mengarahkan siswa untuk menulis hasil 

belajar kelompok 
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Lembar Observasi Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Model 

Pembelajaran TTW(Think,Talk,Write) 

Siklus I  

Nama Sekolah  : SD Negeri Tingkir Tengah 01 

Kelas / Semester : IV / I 

Tema   : I (Indahnya Kebersamaan)  

Subtema  :I (Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran  : I dan 4 

Materi Pokok  : 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu penyartaan “YA” atau “TIDAK” sesuai pernyataan-

pernyataan berikut 

 

12. Guru mengamati presentasi yang dilakukan 

siswa 
  

13. Guru menilai presentasi siswa   

14. Guru memberikan soal evaluasi   

15. Guru mengajak siswa menarik kesimpulan 

pembelajaran 
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No ASPEK YANG DIAMATI 
DILAKSANAKAN 

YA TIDAK 

I Think    

1. Siswa menjawab salam yang 

disampaikan guru. 
  

2. Siswa memperhatikan langkah 

pembelajaran TTW 

(Think,Talk,Write) 

  

3. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. 
  

4. Siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok.  
  

II Talk   

6. Siswa melakukan diskusi mengenai 

sutu teks. 
  

8. Siswa melakukan interaksi timbal 

balik dari temannya  
  

9. Siswa mampu menemukan informasi 

baru yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diberikan. 

  

10. Siswa mampu menganalisis  

permasalahan yang diberikan. 
  

11.  Siswa mampu menemukan solusi 

untuk penyelesaian masalah.  
  

12. Siswa mampu menyelesikan 

masalah. 
  

III Write   

13.  Siswa mampu menuliskan hasil 

diskusi pada lembar kerja siswa.  
  

12. Siswa mampu membuat catatan kacil dari 

teks,sesuai Bahasa sendiri. 
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Lembar Observasi Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Model 

Pembelajaran TTW(Think,Talk,Write) 

Siklus II 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tingkir Tengah 01 

Kelas / Semester : IV / I 

Tema   : I (Indahnya Kebersamaan)  

Subtema  :I (Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran  : I dan 4 

Materi Pokok  : 

 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu penyartaan “YA” atau “TIDAK” sesuai pernyataan-

pernyataan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ASPEK YANG DIAMATI 
DILAKSANAKAN 

YA TIDAK 

I Think    

1. Siswa menjawab salam yang disampaikan guru.   

2. Siswa memperhatikan langkah pembelajaran 

TTW (Think,Talk,Write) 
  

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru. 
  

4. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok.    

II Talk   

6. Siswa melakukan diskusi mengenai sutu teks.   

8. Siswa melakukan interaksi timbal balik dari 

temannya  
  

9. Siswa mampu menemukan informasi baru yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. 
  

10. Siswa mampu menganalisis  permasalahan yang 

diberikan. 
  

11.  Siswa mampu menemukan solusi untuk 

penyelesaian masalah.  
  

12. Siswa mampu menyelesikan masalah.   

III Write   

13.  Siswa mampu menuliskan hasil diskusi pada 

lembar kerja siswa.  
  

12. Siswa mampu membuat catatan kacil dari 

teks,sesuai Bahasa sendiri. 
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Kisi-kisi soal Evalusi siklus I  

 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kongnitif 

Nomor 

soal 

Jumlah 

soal 

3.6  Menerapkan sifat-sifat bunyi 
dan keterkaitannya dengan 
indera pendengaran. 
 

3.6.1  Menjelaskan cara 
menghasilkan bunyi. 
 

C4 11,13, 
14,15,20. 
9 

7 

4.6  Menyajikan laporan hasil 
pengamatan dan/atau 
percobaan tentang  
sifatsifat bunyi. 
 

4.6.1  Menyajikan laporan 
pengamatan tentang cara 
menghasilkan bunyi. 

C4 12,17,,19, 
20,15 

4 

3.2  Mengidentifikasi keragaman 
sosial, ekonomi, budaya, etnis, 
dan agama di provinsi setempat 
sebagai identitas bangsa 
Indonesia; serta hubungannya 
dengan karakteristik ruang.. 
 

3.2.1  Mengidentifikasi keragaman 
budaya, etnis, dan agama dari 
teman- 
teman di kelas sebagai identitas 
bangsa Indonesia 
 

C4 16,23,26, 
27,28 

5 

4.2  Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai keragaman sosial, 
ekonomi, budaya, etnis, dan 
agama di provinsi setempat 
sebagai identitas bangsa  
Indonesia; serta hubungannya 
dengan karakteristik ruang 

4.2.1  Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan keragaman budaya, 
etnis, dan agama dari teman-teman 
di kelas sebagai identitas bangsa 
Indonesia. 

C4 16,28,27, 
26,5 

5 

3.1  Mencermati gagasan pokok 
dan gagasan pendukung yang 
diperoleh dari teks lisan, tulis, 
atau visual. 
 

3.1.1. Mengidentifikasi gagasan 
pokok dan gagasan pendukung 
setiap paragraf dari teks tulis.  

C5 7,8,9,10 4 

4.1  Menata informasi yang 
didapat dari teks berdasarkan 
keterhubungan antargagasan ke 
dalam kerangka tulisan 

4.1.1 Menyajikan gagasan utama 
dan gagasan pendukung setiap 
paragraf dari teks tulis dalam 
bentuk peta pikiran. 

C5 7,8,19,10 4 

 

 



 

30 

 

Kisi-kisi soal Evalusi siklus I I 

 

Kompetensi Dasar Indikator Rana 

Kongnitif 

Nomor 

soal 

Jumlah 

soal 

3.2  Memahami keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

 

3.2.1  Mengidentifikasi 

keragaman budaya, etnis, dan 

agama dari teman- 

teman di kelas sebagai identitas 

bangsa Indonesia  

C4 1,2,5,10,16, 
21,23 

7 

4.2  Menceritakan keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia. 

4.2.1  Mengomunikasikan secara 

lisan dan tulisan keragaman 

budaya, etnis,  

dan agama dari teman-teman di 

kelas sebagai identitas bangsa 

Indonesia 

C4,C5 1,2,5,10, 
16,21,23 

7 

3.2  Mengidentifikasi 
keragaman sosial, ekonomi, 
budaya, etnis, dan agama di 
provinsi setempat sebagai 
identitas bangsa Indonesia; 
serta hubungannya dengan 
karakteristik ruang.. 
 

3.2.1  Mengidentifikasi keragaman 
budaya, etnis, dan agama dari 
teman- 
teman di kelas sebagai identitas 
bangsa Indonesia 
 

C4,C5 8,27,28,4 4 

3.6  Memahami sifat-sifat 

bunyi dan keterkaitannya 

dengan indera pendengaran. 

 

3.6.4 Mengidentifikasi sumber 

bunyi. 

C4,C5 17,18,19,20 4 

4.6  Menyajikan laporan hasil 

pengamatan percobaan 

tentang sifat-sifat bunyi. 

4.6.3 Menyajikan laporan 

percobaan tentang sumber bunyi. 

C4 17,19,20 3 
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3.1  Menunjukkan gagasan 

pokok dan gagasan 

pendukung yang diperoleh 

dari teks lisan, tulis, atau  

visual. 

 

3.1.2  Mengidentifikasi gagasan 

pokok dan gagasan pendukung 

setiap paragraf dari teks tulis 

C4 1,2,3,4 4 

4.1  Menata informasi yang 

didapat dari teks berdasarkan 

keterhubungan antar gagasan 

ke dalam kerangka tulis. 

3.1.2  Menyajikan gagasan 

utama dan gagasan pendukung 

setiap paragraf dari teks tulis 

dalam bentuk peta pikiran. 

C4 1,4 2 

 

c. Studi dokumen 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data subyek 

penelitian. Data-data tersebut dapat berupa jumlah siswa, daftar nama siswa, dan daftar nilai siswa SD 

N Tingkir Tengah 01 Salatiga. Data lain yang digunakan antara lain RPP ( Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran ) selama penelitian berlangsung serta foto-foto yang membuktikan terjadinya proses 

selama siklus 1 maupun siklus 2. 

 

 

3.5   Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari lembar observasi untuk 

mengukur kegiatan guru, hasil belajar  siswa, dan butir soal tes yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa siswa. 

3.6 Validitas dan Reliabilitas  

3.6.1 Uji Validitas  

Uji validitas merupakan pengujian soal sebelum diujikan bertujuan untuk mengetahui 

apakah butir-butir soal tersebut layak dalam instrument penelitian. Menurut (Sugiyono, 2010):267)  

validitas  adalah derajad ketetapan antara data yang terjadi pada oabjek penelitian dengan daya 

yang dapat dilaporkn oleh peneliti. Sedangkan sudjono dalam (Wardani , 2012):342) ketepatan 

mengukur yang dimiliki oleh sebutir item untuk mengukur apa yang seharusnya. Validitas dalam 

penelitian adalah derajat ketepatan alat ukur peneliti terhadapa isi sebenarnya diukur. Validitas 
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adalah uji yang digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu 

mengukur apa yang diukur. Dalam menguji hasil validitas instrument  mengunakan aplikasi SPSS, 

agar soal instrument dapat dinilai kevaliditannya dan dapat digunakan sebagai tes evaluasi di siklus 

penelitian, ketika tidak valid sebuah instrument harus dibandingkan dengan r table agar dapat 

melihat nilai korelasi setiap item, jika nilai korelasi setiap item dibandingkan dengan r table dengan 

N = menunjukan nilai tinggi maka dapat disimpulkan bahwa item tersebut valid. Untuk 

mengetahui nilai validitas mengunakan aplikasi SPSS dapat dilakukan dengan cara memasukan 

semua skor item  dari setiap variable → klik Analyze→ Correlate → Bivarlate. Ini bawah ini 

adalah hasil validitas soal . 

Tabel 3.8 

Validitas soal Tes Formatif 

No. Kriteria Nomor soal 

 

 

Siklus I 

Valid 1,4,5,6,8,9,111,12,18, 

20,21,22,23,24,25,26,27 

,28,29,30 

Tidak valid 2,3,7,10,13,14, 

15,16,17,19 

 

 

Siklus II 

Valid 1,2,4,9,11,12,13,14, 

22,23,24,25,26,28, 

29,30 

Tidak Valid 3,5,6,7,8,10,15,16, 

17,18,19,20,21,27 
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3.6.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Wardani, dkk( (Wardani , 2012):344)  realibitas adalah kemampuan alat ukur 

untuk memberi hasil pengukuran yang konstan. Tujuan utama menghitung realibitas adalah 

untuk mengetahui tingkat ketepatan (precision) dan keajegan (consistency). Sedangkan menurut 

(Usman, 2009):287) reliabilitas adalah mengukur instrumn terhadap ketepatan (konsisten). 

Konfensien relibitas selalu berbeda dalam rentangan 0 sampai 1 yang menunjuk peresentase 

varian error dengan sumber variasi yang berbeda.semakin tinggi koefisien realibitas suatu tes, 

makin tinggi pula keajengan/ketetapannya.koefisien alfa dapat diinterpretasikan sebagai berikut:   

Nilai Reliabilitas 

No. Indeks Intrepretasi 

1. 0,80 – 1,00 Sangat reliabel 

2. <0,80 – 0,60 Reliabel 

3. <0,60 – 0,40 Cukup reliabel 

4. <0,40 – 0,20 Sedikit reliabel 

5. <0,20 Kurang reliabel 

Sumber: Wardani, dkk (2012:346) 

Berdasarkan hasil pengujan realibitas soal maka diperoleh hasil uji realibitas sebagai 

berikut: 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabitas Siklus II  

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.908 .928 20 

 

  

 

 

 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.880 .889 16 

 

Berdasarkan table di atas , maka dapat di ketahui  realibitas instrument pada siklus I dan 

II berada pada kategori realibitas dapat diterima. Hal ini dapat kita lihat  pada pada Cronbach’s 

Alpha yaitu 908 pada siklus I, 880 pada siklus II.  Hal tersebut menunjukan bahwa soal evaluasi 

yang akan digunakan sudah reliable dan dalam bentuk kategori reliable yang baik.  

3.6.3 Indikator Keberhasilan  

 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek keaktifan 

siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian ini dapat dikatakan berhasil jika 80% siswa berhasil tuntas 

melebihi KKM yang ditetapkan dalam hasil belajar. Nilai KKM yang terdapat di SD Negeri 

Tingkir Tengah 01 adalah 75 untuk semua mata pelajaran. Nilai ketuntasan dapat dihitung dengan 

cara berikut: 

Ketuntatasan = 
jumlah siswa yang tuntas

Jumlah siswa
 X 100% 
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3.6.4 Indikator Proses  

Indikator proses dalam penelitian ini merupakan indikator ketercapaian dalam proses 

pembelajaran kegiatan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran kagiatan guru dan siswa 

terhadap penerap model TTW (Think, Talk, Write). Model pembelajaran TTW (Think, Talk,Write) 

ini tercapai jikakegiatan guru dan kegiatan siswa 100%  terlaksaan.  

 

3.7 Tingkat Kesukaran Soal  

Hasil belajar yang didapat dari sebuah tes yang dilakukan selama penelitian perlu di uji 

tingkat kesukarannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kesukaran sebuah 

soal tersebut. Menurut (Sudjana, 2012):137) kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah jika indeksnya semakin kecil maka semakin sulit soalnya dan jika 

indeksnya membesar maka soal tersebut semakin mudah. Berikt rumus untuk menentukan tarat 

kesukaran soal: 

 P=
𝐵

𝑁
 

 Keterangan: 

 P= Proporsi siswa yang menjawab benar 

 B= Jumlh siswa yang menjawab benar 

 N= Jumlah seluruh siswa 

 

Kriteria indeks kesukaran soal 

No Interval Klasifikasi 

1 0,00-0,30 Sukar 

2 0,31-0,70 Sedang  

3 0,71-1,00 Mudah  

 

3.8 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data memuat tentang penggambaran tentang hasil belajar dan berfiki kritis  

yang didapat selama peneliti. Dalam peneliti ini terdapat dua jenis data yang berasal dari hasil 

observasi gurudan siswa serta hasil belajar siswa dan berfikir kritis siswa yang dilakukan 

dengan cara tes. Untuk membuktikan seluru data yang didapat selama peneliti, maka seluruh 
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data dianalisa dan dibandingkan antara siklus I dan siklus II dapat dilihat peningkatan yang 

terjadi didalam peneliti.  

 

 

 


