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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan.Karakteristik.Subjek.Penelitian  

3.1.1 Jenis.Penelitian 

Menurut Slameto ( 2015:148 ) .penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

praktis yang .dilaksanakan untuk .memperbaiki pembelajaran .di kelas. Penelitian 

ini merupakan salah satu upaya .guru atau praktisi dalam .membentuk. berbagai 

kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas. Sependapat. dengan Slameto, .Arikunto ( 2014: 129 ) juga 

berpendapat. yang sama bahwa .penelitian tindakan kelas adalah salah satu 

strategi pemecahan masalah yang .memanfaatkan tindakan nyata dalam .bentuk 

proses .pengembangan .inovatif yang “dicoba sambil jalan” dalam mendeteksi 

masalah. 

Dari beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran 

di kelas. Memberikan tindakan yang nyata dan inovatif untuk meningkatkan atau 

memperbaiki pembelajaran di kelas. 

3.1.2 Setting dan karakteristik penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SDN Watuagung 01. 

Pemilihan lokasi inididasarkan pada permasalahan di kelas V SDN Watuagung 

01 hasil belajar dalam mata .pelajaran IPA. 

b. Waktu.Penelitian 

Penelitian tindakan.kelas dilaksanakan pada.semester I tahun.pelajaran 

2019/2020 di kelas V SDN Watuagung 01. Penentuan waktu penelitian mengacu 

pada kalender akademik.sekolah dan menggunakan.penelitian.akan.dilakukan 

pada: . 

1. Siklus.I : Jumat, 04 Oktober 2019 

2. Siklus II : Rabu, 09 Oktober 2019 

3.1.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian .ini adalah siswa kelas V SDN Watuagung 01 

Kecamatan Tuntang, Kabupaten.Semarang dengan jumlah 25.siswa yang terdiri 
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dari 14 siswa.perempuan dan 11 siswa.laki-laki. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada semester I tahun ajaran 2019/2020. Peneliti dan .guru kelas sebagai .pelaku 

tindakan.sedangkan siswa sebagai.pembelajar. Peneliti sebagai.subjek yang 

melaksanakan. perencanaan, .mengumpulkan data, menganalisi.data, dan 

membuat kesimpilan penelitian. . 

3.2 Variabel.penelitian 

Variabel penelitian.yang akan digunakan.dalam penelitian.tindakan kelas 

V SDN.Watuagung 02 Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang ada dua macam, yakni 

variabel bebas dan variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

  Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait menurut Sugiyono 

(2010 : 61). Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel bebas yaitu Problem Based 

Learning (PBL). Aspek yang diukur dalam pembelajaran meliputi aspek 

persiapan, penyampaian materi, pelatihan, serta pengmbilan hasil. Untuk 

mengukur variabel bebas maka peneliti harus menggunakan lembar observasi. 

3.2.2 Variabel Terkait 

  Menurut.Sugiyono (2010: .61) variabel terikat merupakan.variabel yang 

dipengaruhi.atau yang.menjadi.akibat, karena adanya variabel.bebas. Dalam 

penelitian.ini.terdapat.1.variabel.terkait, yaitu. kreativitas. belajar siswa.  

Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat membuat 

siswa aktif di dalam kelas. Kreativitas belajar merupakan kegiatan yang 

melibatkan fisik dan mental yang selalu berkaitan, terdapat unsur pengalaman dan 

dialog yang dialami siswa secara langsung. dalam hal ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah peningkatan keaktifan belajar siswa. 

3.3 Prosedur Penelitian 

  Prosedur Penelitian dilakukan dengan melakukan perencanaan, pelaksanan 

tindakan, pengamatan/ observai dan refleksi sesuai dengan prosedur penelitian 

tindakan kelas yang digunakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Dalam pelaksanaan 

siklus II merupakan lanjutan dan perbaikan berdasarkan refleksi dari siklus I. 

Siklus I dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dan siklu II dilakukan 2 kali 

pertemuan. Untuk dapat mengetahui hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 
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Watuagung 02 Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang maka setelah dilakukan proses 

pembelajaran diberikan soal evaluasi dan hasilnya dijadikan sebagai skor dasar. 

Setelah itu barulah dilakukan mengisi invontori. Adapun bentuk dari inventoris 

dapat berupa angket untuk mengukur tingkat kreativitas belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

Skema prosedur PTK 

3.3.1 Perencanaan 

Dalam penelitian tahap perencanaan meenentukan fokus yang akan 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati. Pada.tahap ini guru dan. peneliti 

membuat .rancangan penelitian. yang dilaksanakan sebanyak .2 siklus. 

Siklus I 

Pada pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan 

untuk mengaasi permasalahan yang timbul pada kondisi awal. 

a. Perencanaan pada siklus I meliputi: 

1. Menyiapkan Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2. Menyiapkan beberapa pertanyaan untuk apersepsi diawal pembelajaran. 

3. Menyiapkan teks “buah dan manfaatnya” 

4. Menyiapkan gambar dan nama-nama gangguan system pencernaan. 

5. Menyiapkan meja dan kursi untuk berdiskusi.  

6. Menyiapkan jam dinding sebagai acuan waktu.  

7. Menyiapkan pertanyaan untuk melakukan investigasi. 

Perencanaan  

Refleksi  

Implementasi 

dan Observasi 

Perencanaa

  

? 

Refleksi  

Implementasi 

dan Observasi 

SIKLUS I  

SIKLUS II 
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8. Menyiapkan kertas karton unruk menggambar system pencernaan 

9.  Menyiapkan lembar soal evaluasi 

b. Tindakan dan Pengamatan 

Penelitian.tindakan kelas ini.merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai.dengan perencanaan yang.ada yaitu pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran Project Based Learning. 

Pelaksanaan pada siklus I terdiri dari 1 pertemuan dengan alokasi waktu 5 x 

35 menit. Langkah-langkah. pembelajaran dengan.menggunakan pembelajaran 

Project. Based .Learning .sebagai berikut: . 

1. Memberikan masalah yang kompleks kepada masing-masing sisiwa. 

2. Merencanakan cara yang akan di lakukan untuk membuat proyek. 

3. Menyusun jadwal pembuatan proyek. 

4. Melakukan investigasi proyek yang dirancang. 

5. Memonitor kemajuan proyek. 

6. Mempresentasikan proyek yang  dibuat. 

7. Penilaian proyek. 

8. Evaluasi proyek. 

c. Refleksi 

Refleksi ditujukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran 

dari siklus I. Menggunakan data yang diperoleh untuk.menemukan 

keberhasilan dan.kegagalan dari pelaksanaan.tindakan pembelajaran. .Hasil 

refleksi.dapat digunakan untuk.perencanaan tindakan.pada siklus selanjutnya. . 

Siklus II 

Kegiatan.pada siklus II dirancang untuk.memperbaiki kekuarangan pada 

proses.pembelajaran di siklus I, .apabila dalam pelaksanaan siklus I belum 

berhasil.mencapai indikator keberhasilan yang.ditentukan maka, dalam.siklus II 

hal.tersebuat akan.diperbaiki. 

a. Perencanaan 

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2. Menyiapkan beberapa pertanyaan untuk apersepsi 

3. Menyiapkan video system pencernaan 

4. Menyiapkan meja dan kursi untuk berdiskusi.  
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5. Menyiapkan jam dinding sebagai acuan waktu.  

6. Menyiapkan pertanyaan bagi siswa untuk membuat laporan 

7. Menyiapkan kertas karton dan malam untuk membuat replika system 

pencernaan manusia. 

8. Menyiapkan lembar soal evaluasi 

b. Tindakan dan Pengamatan 

Pelaksanaan pada.siklus II terdiri dari 1.pertemuan dengan.alokasi 

waktu 5 x 35.menit. Langkah-langkah.pembelajaran dengan.menggunakan 

pembelajaran.Project Based.Learning sebagai.berikut: 

1. Memberikan masalah yang kompleks kepada masing-masing sisiwa. 

2. Merencanakan cara yang akan di lakukan untuk membuat proyek. 

3. Menyusun jadwal pembuatan proyek. 

4. Melakukan investigasi proyek yang dirancang. 

5. Memonitor kemajuan proyek. 

6. Mempresentasikan proyek yang  dibuat. 

7. Penilaian proyek. 

8. Evaluasi proyek. 

c. Refleksi. 

Refleksi dilakukan.untuk mengevaluasi.pembelajaran IPA kelas.V 

dengan.model PjBL yang telah.dilaksanakan pada siklus II. .Guru 

mengumpulkan.nilai untuk mengetahui.kelebihan dan kekuarangan.dari 

tindakan.pembelajaran yang.telah dilakukan dengan.menggunakan model 

PjBL, .hambatan serta tindakan.hasil tindakan dalam.pembelajaran IPA. Hasil 

refleksi.berguna untuk menentukan.keberhasilan dari tindakan.pembelajaran 

yang.dilakukan sebelunya.yaitu pada siklus.I. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan.data berfungsi sebagai.alat untuk.mengukur 

kompetensi.siswa klas V dalam mata.pelajaran IPA setelah melalui proses 

pembelajaran menggunakan model PjBL. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes Tertulis  

 Pilihan Ganda 
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Tes tertulis yang digunakan.untuk mengukur.pencapaian siswa setelah 

mempelajari.materi yang.diajarkan adalah berupa soal pilihan ganda yang 

diberikan di akhir penelitian siklus I dan siklus II. 

b. Non Tes 

Non tes dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan 

untuk mengamati perilaku dan aktivitas guru dan siswa. Teknik pengumpulan 

data dengan cara non tes ini berupa : 

 Observasi 

Observasi dilakukan unruk mengamati perilaku dan aktivitas 

guru dan siswa sebelum dilakukannya siklus I dan silus II. 

 Angket 

Angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui peningkatan 

kreativitas yang dialami siswa setelah dilakukannya penelitian 

tindakan siklus I dan siklus II 

 Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan peneliti sebagai bukti bahwa telah 

dilaksanakannya penelitian siklus I dan siklus II. 

3.4.2 Teknik Analisis Data. 

Instrument penelitian berupa butir-butir.hasil belajar untuk.mengetahui 

tingkat.penguasaan materi dari.siswa kelas.V SDN.Watuagung 01. 

a. Tes  

1. Pilihan ganda 

Tes yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dilakukan 

setelah terjadi tindakan siklus I dan siklus II dengan menggukanakan butiran 

soal pilihan ganda. 

b. Non Tes 

Non.tes dilakukan untuk.mengukur tingkat kreativitas.siswa selama 

penelitian siklus I dan siklus II berlangsung. Teknis non tes ini dilakukan 

dengan berikut ini : 

1. Observasi 
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Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati pelaksanaan 

tindakan. Observasi ini berupa pencatatan sistematik aktivitas guru dan 

siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. 

2. Angket kreativitas belajar 

Angket diberikan dengan tujuan untuk mengukur kreativitas belajar 

siswa mengalami peningkatan atau tidak.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi diambil dengan tujuan sebagai bukti bahwa peneliti 

melakukan penelitian tindakan siklus I dan siklus II. 

3.4.3 Instrumen Pengumpulan Data 

a. Tes  

Adapun kisi-kisi butiran soal evaluasi IPA adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Penilaian Hasil Belajar Siklus I 

No. 

 
Kompetensi dasar TK 

Ranah Kognitif 
Jumlah No soal 

C1 C2 C3 

1 Menjelaskan organ 

pencernaan dan 

fungsinya pada hewan 

dan manusia serta cara 

memelihara kesehatan 

organ pencernaan 

manusia  

MD 3 1 3 7 1,2,7,10,12,17,22, 

SD 5 4  11 3,4,6,13,15,18,21, 

23,24 

SK 6 3  7 5,8,9,11,12,14,16, 

19,20,25 

Jumlah  25 25 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Penilaian Hasil Belajar Siklus II 

No. 

 
Kompetensi dasar TK 

Ranah Kognitif 
Jumlah No soal 

C1 C2 C3 

1 Menjelaskan organ 

pencernaan dan 

fungsinya pada hewan 

dan manusia serta cara 

memelihara kesehatan 

organ pencernaan 

manusia 

MD 3 1 3 7 1,2,7,10,12,17,22, 

SD 5 4  11 3,4,6,13,15,18,21, 

23,24 

SK 6 3  7 5,8,9,11,12,14,16, 

19,20,25 

Jumlah  25 25 

 

b. Lembar Observasi. 

Lembar.observasi digunakan untuk.mengetahui kinerja dari guru.dan siswa 

selama proses.pembelajaran berlangsung sebagai pedoman apakah pembelajaran 

yang.berlangsung sudah sesuai.dengan Program Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Observasi Mengajar Guru 

Tahap 

Kegiatan 

Aspek yang 

diamati 
Indikator  

Kegiatan 

awal 

Pembukaan 

pembelajaran 

a. Memberikan salam 

b. Mengecek kehadiran siswa  

c. Menyampaikan tema pembelajaran  

d. Menyampaikan tujuan pembelajran yang 

ingin dicapai 

e. Memberikan apersepsi yang sesuai dengan 

tema dan subtema pembelajaran  

f. Memberikan penguatan setelah melakukan 

apersepsi 

Kegiatan inti Ekspolrasi  a. Menayangkan video pembelajaran tentang 

system pencernaan manusia. 

b. Menunjuka salah satu siswa untuk 

menjelaskan isi dari video pembelajaran. 

c. Memberikan penguatan setelah 

menayangkan video 

d. Membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

 Elaborasi  a. Memberkan tugas untuk melakukan survey 

dan menggambar system pencernaan secara 

sederhana 

b. Mendampingi menentukan narasumber  

c. Mendamingi siswa dalam berdiskusi 

menentukan langkah-;angkah yang akan 

dilakukan 

d. Memandu siswa untuk tidak terlalu jauh 

dari lingkungan sekolah 

e. Memonitir kemajuan survey dan 

menggambar system pencernaan manusia 

 Konfirmasi  a. Memandu setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil survey dan 

memperesentasikan hasil gembar setiap 

kelompok  

b. Menilai setiap presentasi yang dilakukan 

setiap kelompok. 

c. Memberikan soal evaluasi kepada setiap 

siswa 

Kegiatan 

akhir 

Mengakhiri 

pembelajaran 

a. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

b. Memberikan kesempatan kepada asiswa 

untuk bertanya jika masih ada hal uang 

masih belum jelas 

c. Memberikan reward kesetiap siswa 

d. Berdoa bersama siswa sebelum mengakhiri 

pebelajaran 

 
Kategori 

Ya = 100 

Tidak = 0 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Observasi Kegiatan Siswa 

Tahap awal 
Aspek yang 

diamati 
Indikator  

Kegiatan awal Pembukaan 

pelajaran 

a. Siswa siap menerima pealajaran 

b. Siswa mendapat pertanyaan apersepsi 

c. Siswa memahami tujuan pembelajaran 

Kegiatan inti Eksplorasi  a. Siswa memperhatikan video pembelajaran 

yang ditayangkan 

b. Menetima penguatan dari guru setelah 

menyaksikan video pembelajaran 

c. Membentuk kelompok sesuai dengan 

arahan guru 

d.  

 Elaborasi  a. Melakukan survey dan membuat gambar 

sederhana system pencernaan manusia 

b. Berdiskusi menentukan narasumber dan 

langkah-langkah dan narasumber untuk 

melakukan seurvey yang akan dilakukan. 

c. Didampingi guru dalam melakukan survey 

 Konfirmasi  a. Mempresentasikan hasil survey dan 

gambaran sedernahan system pencernaan 

manusai 

b. Mendapatkan nilai dari guru dan kelompok 

lain 

c. Mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru 

Kegiatan akhir Mengakhiri 

pembelajaran 

a. Menarik kesimpilan bersama dengan guru 

setelah pembelajaran berlangsung 

b. Bertanya kepads aguru tentang materi yang 

belum dipahami 

c. Mendapat reward dari guru 

d. Berdoa bersama sebelum menutup 

pembelajaran 

 

Kategori 

Ya = 100 

Tidak = 0 

 

 

c. Angket  

Angket diberikan kepada siswa dengan tujuan dapat dengan mudah 

memperoleh data kreativitas dalam mengikuti pembelajaran. 
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Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Inventori dari Kreativitas Belajar Siswa  

dalam Pembelajaran Tematik 

No 
Aspek 

Kreativitas 
Indikator 

No 

Item 

1 Keterampilan 

Berpikir Lancar 

saya merasa tertantang untuk menyelesaikan soal-soal 

yang sulit tentang system pencernaan manusia 

1 

Saya selalu mengajukan pertanyaan dan pendapat 

tentang system pencernaan manusai 

2 

Saya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang 

oentingnya menjaga sumber daya alam 

3 

Saya senang.memikirkan dan mencoba cara.baru yang 

saya anggap praktis.untuk memahami pembelajaran. . 

4 

Saya mampu mencentuskan gagasan tentang menjaga 

system pencernaan manusia 

5 

Saya mampu.belajar meskipun tidak.dibimbing.oleh 

guru. 

6 

2 Keterampilan 

Berpikir Luwes 

Saya senang mencari pengalaman baru dalam menjaga 

keseimbangan lingkungan untuk menjaga keberadaan 

hewan 

7 

Saya mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru 8 

Saya menggunakan alat peraga yang berbeda dari guru 

dalam memahami pembelajaran 

9 

Saya selalu memperhatikan pendapat orang lain 10 

Saya selalu mendiskusikan dahulu dengan teman 

dalam menyampaikan ide atau pendapat 

11 

Jika ada PR, .saya langsung mencari buku-buku 

sumber tanpa lebih.dahulu berusaha.mengerjakannya. 

12 

3 Keterampilan 

berpikir orisinil 

Saya tidak malu menyampaikan pendapat, meskipun 

dianggap lucu oleh teman 

13 

Saya membuat kombinasi atau variasi yang berbeda 

dalam pembuatan gambar system pencernaan manusia 

14 

Saya memiliki cara berfikir yang lain dari pada yang 

lain dalam memahami system pencernaan manusia 

15 

Saya bertanya lebih dari dua kali apabila belum 

memahami menjaga system pencernaan manusia 

16 

Jika guru.memberi soal, saya tidak.dapat menduga 

dengan.cepat kemungkinan.jawabannya. 

17 

Dalam membahas.atau mendiskusikan.suatu masalah, 

saya. selalu mempunyai.tanggapan yang.berbeda 

dengan .apa yang diungkapkan .oleh teman saya 

18 

4 Keterampilan 

Mengelaborasi 

mengumpulkan 

data 

Saya berani mengambil resiko dalam melakukan 

kegiatan menjaga system pencernaan manusia 

19 

Saya dapat menerima kritik dan saran orang lain 20 

Saya senang dengan pembelajaran dengan metode 

yang baru 

21 

Saya mampu mengembangkan pengetahuan yang saya 

terima 

22 

Saya selalu mencatat materi yang dijelaskan atau 

dipresentasikah oleh guru atau teman 

23 
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Saya tidak senang jika belum menanggapi pertanyaan 

guru maupun pertanyaan teman 

24 

5 Keterampilan 

menilai 

Saya memiliki rasa kepercayaan diri sendiri yang 

tinggi 

25 

Saya mampu menerima materi yang disampaikan oleh 

guru 

26 

Saya memiliki alasan yang dapat dipertanggung 

jawabkan 

27 

Saya mampu mencetuskan ide dan melakukannya 

dalam kegiatan menjaga system pencernaan manusia 

28 

Saya berusaha menyelesaikan sendiri tugas-tugas 

sekolah. 

29 

Walaupun saya sudah menjawab dengan benar soal-

soal latihan, saya tetap meneliti kembali. 

30 

 

d. Dokumentasi  

Merupakan kegiatan.yang dikaukan dalam rangka memperoleh.informasi 

dalam.kegiatan yang sudah dilakukan, dalam hal ini.peneliti akan.menggunakan 

dokumentasi.berupa foto saat.proses penelitian.berlangsung. 

1.5 Indikator Kinerja 

Dalam penelitian.ini indicator keberhasilan penelitian ditandai dengan 

terjadinya peningkatakn kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran jika 

mencapai 80% dari keseluruhan siswa. 

3.6 Validitas dan Reliabelitas Instrumen 

3.6.1 Validitas 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen yang sudah disusun dapat digunakan dalam penelitian atau tidak.Uji 

validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan umtuk mengetahui apakah 

alat ukur yang sudah dibuat dalam bentuk butir soal pilihan ganda ini dapat 

menjalankan fungsinya.Untuk mengetahui validitas, instrumen terlebih dahulu diuji 

cobakan di kelas 6 SD Negeri Watuagung 01. Validitas.berkenaan dengan 

ketepatan.alat penilaian terhadap.konsep yang dinilai.sehingga betul-betul.menilai 

apa yang.seharusnya dinilai. .Untuk mengetahui tingkat.validitas dengan melihat 

angka pada. (Corrected Item To Total.Correlation). .Menurut Sugiyono (2010:267) 

jika.semua item mencapai.keefisien korelasi minimal ≥ 0,30 daya.pembedanya 

dianggap kuat/memuaskan. .Jadi bila harga korelasi dibawah.0,30 maka dapat 

disimpulkan.bahwa butir instrumen.tersebut tidak valid, .sehingga harus diperbaiki 
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atau.dibuang. Hasil perhitungan validitas di kelas 6 SD Negeri Watuagung 01 

sebagai SD uji coba, menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Berdasarkan hasil uji 

validitas menunjukakan bahwa ada 23 butir soal yang tidak valid atau kurang dari 

0.30 dari keseluruhan 50 butir soal. Adapun beberapa nomor yang tidak valid dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

a. Uji validitas Soal 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Soal Hasil Belajar Dalam Pembelajaran Tematik 

 Menggunakan Model Pembelajaran Project Based Leraning 

No Item Valid No Item Tidak Valid 

1, 2,3, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 

46 

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 17, 23, 24, 

25, 26, 33, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 

50 

Jumlah Item: 23 Jumlah Item : 27 

Terdapat 27 butir soal yang dinyatakan valid yaitu >30. Peneliti 

menggunakan 25 soal untuk mengukur kemampuan kreativitas belajar siswa. 

3.5.2 Reliabilitas 

Uji.reliabilitas digunakan untuk.mengetahui konsistensi.alat ukur, apakah 

alat ukur.yang digunakan.dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. .Untuk pengujian biasanya menggunakan.batasan tertentu 

seperti 0,6. Reliabilitas .sering disebut dengan keterpercayaan, keterandalan, 

keajegan, konsistensi, .kestabilan, dan sebagainya. .Untuk menentukan tingkat 

reliabilitas.instrumen menggunakan.kriteria yang dikemukakan.oleh.Sekaran 

dalam.Priyatno (2010: .98). 

a. Reliabelitas Soal 

Tabel.3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Hasil Siswa  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.998 .999 50 
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