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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Karakteristik Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Negeri I Tleter Kecamatan Kaloran

Kabupaten Temanggung. Subyek dari penelitian tindakan kelas adalah siswa

Kelas III SD Negeri I Tleter Kecamatan Kaloran Tahun Ajaran 2012/2013

dengan jumlah siswa 18 siswa, yang terdiri atas 6 siswa perempuan dan 12

siswa laki-laki. Siswa kelas III ini hasil belajarnya masih rendah dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada materi pokok “Menulis

Karangan Sederhana dengan Ejaan yang Tepat”. Dari 18 siswa terdapat 12

siswa mendapatkan nilai dibawah 75 atau belum mencapai KKM yang

ditentukan. Karakteristik siswa kelas III ini adalah berumur antara 8 tahun

sampai 10 yang merupakan menuju tahap berpikir konkrit/ nyata. Sebagian

besar orang tua siswa bekerja sebagai petani dan buruh tani.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian

tindakan kelas kolaboratif. Penelitian tindakan kelas jenis kolaborasi ini

adalah penelitian yang dilakukan pekerjasama dengan guru kelas. Peneliti

bertindak sebagai pemberi ide dan juga sebagai observer, sedangkan guru

kelas yang melaksanakan kegiatan pembelajaran.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi obyek penelitian, yaitu:

1.) Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) sebagai variabel bebas

atau variabel X yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain.
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2.) Hasil belajar sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau disebut

juga variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau

variabel X.

3.3.2 Definisi Operasional

Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) sebagai variabel bebas

atau variabel X sebagai model di dalam proses belajar mengajar. Metode

pembelajaran TPS (Think Pair Share) merupakan metode pembelajaran

yang memfasilitasi siswa untuk berpikir secara individual kemudian

berpasangan untuk mendiskusikan permasalahan dan berbagi hasil diskusi

tersebut.

Hasil belajar Bahasa Indonesia sebagai variabel terikat atau variabel

dependen atau variabel Y yang  merupakan bentuk perwujudan dari hasil

belajar pada proses kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar Bahasa

Indonesia ini diperoleh dari skor atau nilai tes formatif yang didapatkan

siswa setelah dilakukan pembelajaran baik pada siklus 1 dan siklus 2 dengan

metode pembelajaran yang digunakan.

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Perencanaan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus yang

dipergunakan adalah model Kemmis & Mc Taggart dalam Arikunto (2006)

terdapat tiga tahap rencana tindakan, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan

tindakan dan pengamatan/observasi dan refleksi. Rincian prosedur tindakan

dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:



22

Gambar 3.1
Bagan prosedur tindakan

Berdasarkan skema gambar 3.1 penelitian akan dilaksanakan melalui

Siklus I dan Siklus II, sebelum dilaksanakan penelitian menyusun suatu

perencanaan mengenai apa yang akan dilaksanakan dan diperlukan dalam

pelaksanaan pembelajaran. Setelah perencanaan akan dilaksanakan tindakan

dengan suatu pengamatan mengenai jalanya tindakan dalam pembelajaran,

setelah tindakan akan dilaksanakan refleksi berdasarakan hasil pengematan.

Hasil refleksi untuk menemukan kelemahan dan kekurangan yang

ditemukan pada tindakan Siklus I kemudian akan dilaksanakan dan

diperbaiki pada Siklus II yang pelaksanaanya sama pada Siklus I.

3.4.2 Siklus Tindakan

Prosedur dalam kegiatan penelitian ini ditempuh melalui langkah-

langkah sebagai berikut :

Permasalahan
baru

Perencanaan
tindakan II

Refleksi II

Jika masalah
belum
terselesaikan
dilanjutkan pada
siklus
selanjutnya

Siklus II

Pelaksanaan tindakan II Observasi dan
pengumpulan data IIPermasalahan

Perencanaan
tindakan I

Refleksi I

Siklus I

Pelaksanaan
tindakan I,
Observasi

dan
pengumpulan

data I
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a) Siklus I

I. Perencanaan dan Pesiapan

a) Peneliti  merancang dan merencanakan pembelajaran Bahasa Indonesia

kelas III dengan cara meyusun RPP pokok bahasan “Menulis Karangan

Sederhana dengan Ejaan yang Tepat”

b) Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan/soal yang akan dibagikan kepada

setiap keompok siswa

c) Menentukan lamanya waktu dalam kegiatan pembelajaran.

d) Menetapkan teknik pembelajaran.

e) Melakukan observasi dan pengamatan pendahuluan untuk

mengidentifikasi masalah pembelajaran.

f) Menyusun format pengamatan/ observasi pada siklus

II. Pelaksanaan

a) Membuka pelajaran dan memberikan apersepsi kepada siswa.

b) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.

c) Untuk merangsang kegiatan berpikir siswa, guru memberikan beberapa

kalimat yang tidak menggunakan ejaan yang benar.

d) Guru membagi siswa menjadi berpasangan.

e) Guru menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan

berlangsung.

f) materi pembelajaran tentang penggunaan ejaan yang tepat (titik, koma,

tanda tanya dan tanda seru/ tanda perintah).

g) Setiap pasangan siswa diberikan lembar kerja untuk didiskusikan.

h) Guru memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi menentukan jawaban

yang benar dari tiap-tiap soal yang diberikan oleh guru.

i) Guru memanggil siswa dari tiap pasangan untuk menyiapkan jawaban .

j) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh siswa di kelas.

III. Observasi

a) Aktivitas siswa dan guru

b) Perhatian siswa dalam mengerjakan tugas

c) Situasi dan Kondisi kelas
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d) Hambatan yang dialami siswa dan guru

e) Saran perbaikan untuk kegiatan berikutnya

IV. Refleksi

a) Kegitan refleksi yang dilakukan untuk menganalisis terhadap proses

dan tindakan dengan memanfaatkan hasil pengamatan.

b) Kegitan refleksi juga untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang

terdapat dalam pelaksanaan siklus I serta melihat perubahan yang

terjadi selama tindakan siklus I.

b) Siklus II

Pada siklus II pun kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti

pada siklus I hanya saja waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan alokasi

waktu yang tersedia di SD tempat dilakukannya penelitian sehingga terdapat

kemungkinan pembelajaran dilakukan kurang dari dua pertemuan. Siklus II

merupakan penyempurnaan dari kelemahan dan kekurangan pada siklus

sebelumnya.

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara

pengamatan, menggunakan panduan pengamatan, wawancara dan pemberian

tugas.

1) Observasi

Kegiatan observasi dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui

aktivitas belajar siswa serta kegiatan guru dalam mengajar pada setiap

pertemuan. Peneliti bertugas untuk melakukan pengamatan dan

penilaian melalui pengisian lembar aktivitas siswa dan kegiatan

mengajar guru pada setiap pertemuan. Hasil observasi ini digunakan

sebagai dasar untuk melakukan  refleksi pembelajaran yang sudah

dilakukan.
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2) Tes

Keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan akhir kegiatan

tiap-tiap siklus diukur menggunakan tes (post tes) dengan memberikan

sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam pengumpulan data

alat yang digunakan berupa soal test sesuai dengan materi. Soal tes

diberikan pada akhir tiap siklus. Dalam penilaian proses pembelajaran

peneliti menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 20 soal pada tiap

siklus. Penilaian hasil belajar individu siswa yang diamati adalah hasil

nilai pada setiap tes.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum soal tes diberikan kepada siswa, maka soal tersebut harus diuji

dahulu. Pengujian dilakukan untuk menguji valid dan tidaknya suatu item

menggunakan validitas instrument berkaitan dengan sejauh mana suatu

instrumen sesuai atau tepat untuk mengukur tujuan. Untuk menentukan suatu

item tertentu valid atau tidak digunakan pedoman dari Santoso (2003)

menggunakan SPSS. Suatu item instrument penelitian dianggap valid jika

memiliki koefisien corrected item total correlation ≥ 0,2.

Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keajegan

instrumen dari variabel yang akan diukur. Pengukuran reliabilitas instrument

dalam penelitian ini dengan menggunakan Sekaran (1992) sebagai berikut :

α ≥ 0,6 : batasan minimal diterima

α ≥ 0,7 : dapat diterima

0,8 <α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus

α > 0,9 : reliabilitas memuaskan

3.6.1 Uji Instumen Siklus I

Instrument yang digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa berupa

soal pilihan ganda. Soal yang akan diberikan sejumlah 20 soal dalam tiap

siklus dan setiap siklus mempunyai kisi-kisi soal. Kisi-kisi pada Tabel 3.1
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berikut merinci jumlah soal dan persebaran soal pada tiap indikator

pembelajaran.

Tabel 3.1
Kisi-kisi Siklus I

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat 8 indikator

keberhasilan pembelajaran. Masing-masing indikator terdapat 2 sampai 4 soal.

Soal yang akan diuji validitas dan reabilitasnya berjumlah 25 soal.

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar Indikator

Item soal
Soal

Nomor
Jumlah

soal
Menulis

Mengungkapk
an pikiran,
perasaan dan
informasi
dalam
karangan
sederhana dan
puisi.

8.1 Menulis
karangan
sederhana
berdasarkan
gambar seri
menggunakan
pilihan kata
dan kalimat
yang tepat
dengan
memperhatika
n penggunaan
ejaan, huruf
kapital, dan
tanda titik.

1) Menentukan urutan
dan maksud
gambar seri.

1,2, 21 3

2) Membuat kalimat
sederhana
berdasarkan
gambar.

3, 4, 23 3

3) Menggunakan kata
depan.

5, 24,
25

3

4) Melengkapi
kalimat dengan
kata depan.

6, 7 2

5) Menyusun kalimat
acak.

8, 9, 22 3

6) Menggunakan
tanda koma(,).

10,
12,11,

3

7) Menggunakan
tanda titik (.).

14,15
17, 19

4

8) Menggunakan
huruf kapital.

13, 18,
16, 20

4

Jumlah Soal 25
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Berikut adalah tabel hasil uji validitas dan rebilitas instrumen soal untuk siklus I.

Tabel 3.2
Reliability Statistics Siklus I

Cronbach's

Alpha N of Items

.794 25

Tabel 3.3
Item-Total Statistics Siklus I

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 17.96 18.998 -.250 .807
VAR00002 18.21 16.868 .344 .787
VAR00003 18.25 16.370 .462 .779
VAR00004 18.00 17.130 .435 .783
VAR00005 18.00 17.478 .308 .788
VAR00006 18.29 16.737 .357 .786
VAR00007 18.12 16.636 .452 .781
VAR00008 18.08 17.036 .366 .785
VAR00009 17.92 18.775 -.201 .802
VAR00010 18.17 16.667 .417 .782
VAR00011 18.08 16.514 .527 .777
VAR00012 17.96 17.520 .365 .787
VAR00013 18.29 16.824 -.335 .787
VAR00014 17.96 17.259 .479 .783
VAR00015 18.25 16.717 .371 .785
VAR00016 18.00 17.130 .435 .783
VAR00017 18.25 16.283 .485 .778
VAR00018 18.12 16.636 .452 .781
VAR00019 18.00 17.478 .308 .788
VAR00020 18.21 16.520 .437 .781
VAR00021 18.42 16.688 .364 .785
VAR00022 18.08 18.601 -.087 .807
VAR00023 18.25 16.370 .462 .779
VAR00024 18.08 17.210 .314 .788
VAR00025 18.04 18.563 -.075 .805
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Dari tabel 3.2 dapat diketahuai bahwa hasil uji reabilitas instrumen

mempunyai nilai α = 0.794. Hal ini berarti bahwa instrumen tersebut telah

melebihi batas minimal reliabilitas instrumen yakni 0,6 dan reliabilitas

instrumen dapat diterima.

Suatu soal dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item total

correlation ≥ 0,2. Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui pada tabel

3.3. Berdasarkan tabel hasil uji validitas terdapat beberapa soal yang memiliki

koefisien corrected item total correlation < 0,2. Pada tabel 3.3 terdapat lima

soal yang memiliki koefisien corrected item total correlation < 0,2 terdapat

pada soal nomor 1, 9, 13, 22 dan 25. Kelima nomor soal tersebut dinyatakan

tidak valid karena memiliki koefisien corrected item total correlation < 0,2.

Hasil uji reliabilitas instrumen setelah lima soal tersebut dihapus dapat

dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Reliability Statistics Siklus I

Cronbach's

Alpha N of Items

.840 20

Dari hasil uji reliabilitas yang kedua menunjukkan peningkatan

reliabilitas pada instrumen tersebut. Jika pada pengujian pertama nilai α =

0.794 sedangkan pada pengujian yang kedua α = 0.840. Hasil tersebut

manunjukkan bahwa setelah instrumen lebih reliabel.

Hasil uji validitas yang pertama terdapat lima soal yang tidak valid.

Kelima item soal tersebut dihapus dan kembali diuji. Hasil pengujian

disajikan pada tabel 3.5.
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Tabel 3.5

Item-Total Statistics siklus I

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00002 14.71 17.955 .376 .835

VAR00003 14.75 17.413 .500 .829

VAR00004 14.50 18.435 .405 .834

VAR00005 14.50 18.783 .282 .838

VAR00006 14.79 17.824 .387 .834

VAR00007 14.62 17.810 .460 .831

VAR00008 14.58 18.080 .417 .833

VAR00010 14.67 17.710 .460 .831

VAR00011 14.58 17.732 .521 .829

VAR00012 14.46 18.868 .316 .837

VAR00014 14.46 18.607 .425 .834

VAR00015 14.75 17.848 .390 .834

VAR00016 14.50 18.348 .436 .833

VAR00017 14.75 17.326 .523 .828

VAR00018 14.62 17.810 .460 .831

VAR00019 14.50 18.609 .343 .836

VAR00020 14.71 17.694 .444 .832

VAR00021 14.92 17.906 .362 .836

VAR00023 14.75 17.500 .478 .830

VAR00024 14.58 18.341 .341 .836

Berdasarkan hasil pengujian yang kedua dapat diketahui bahwa

koefisien corrected item total correlation yang terendah adalah 0,282. Seluruh

item soal untuk siklus I sudah memiliki nilai >0,2 yang menunjukkan bahwa

valid untuk digunakan menguji hasil belajar siswa pada siklus I. Kisi-kisi

untuk soal menjadi berubah mengikuti perubahan dari hasil uji validitas. Kisi-

kisi soal setelah diuji ditampilkan pada tabel 3.6.
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Tabel 3.6
Kisi-kisi Siklus I

Setelah mengalami pengujian, kisi-kisi soal siklus I mengalami

perubahan karena pengurangan jumlah soal. Setelah pengurangan jumlah soal

menyebabkan no soal menjadi acak. Pada tabel 3.6 nomor soal sudah diatur

kembali agar menjadi runtut tetapi jumlah yang digunakan hanya 20 item dan

sudah siap digunakan.

Standar

Kompetensi

Kompetensi

Dasar
Indikator

Item soal

Soal

Nomor

Jumlah

soal

Menulis

Mengungkapk

an pikiran,

perasaan dan

informasi

dalam

karangan

sederhana dan

puisi.

8.1 Menulis

karangan

sederhana

berdasarkan

gambar seri

menggunakan

pilihan kata dan

kalimat yang

tepat dengan

memperhatikan

penggunaan

ejaan, huruf

kapital, dan

tanda titik.

1) Menentukan urutan dan

maksud gambar seri.

1,2 2

2) Membuat kalimat

sederhana berdasarkan

gambar.

3, 4,5 3

3) Menggunakan kata

depan.

6,7 2

4) Melengkapi kalimat

dengan kata depan.

8,9 2

5) Menyusun kalimat acak. 10, 11 2

6) Menggunakan tanda

koma(,).

12, 13,

14

3

7) Menggunakan tanda titik

(.).

15, 16,

17

3

8) Menggunakan huruf

kapital.

18, 19, 20 3

Jumlah Soal 20
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3.6.2 Uji Instrumen Siklus II

Pembuatan soal tes siklus II menggunakan kisi-kisi pada tabel 3.7.

untuk penyebaran soal dan jumlah soal bisa diketahui melalui tabel 3.7

berikut.

Tabel 3.7

Kisi-kisi Siklus II

Kisi-kisi pembuatan soal pada siklus II yang disajikan dalam tabel 3.7

mempunyai 9 indikator. Setiap indikator soal mempunyai jumlah soal yang

berbeda. Soal yang sudah dibuat berdasarkan kisi-kisi akan diuji validitasnya

dan juga reliabelnya untuk mengetahui ada tidaknya soal yang tidak valid.

Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel  3.8 dan 3.9.

Setandar

Kompetensi

Kompetensi

Dasar
Indikator

Item soal

Soal

Nomor

Jumlah

soal

Menulis
Mengungkap
kan pikiran,
perasaan dan
informasi
dalam
karangan
sederhana
dan puisi.

8.1 Menulis
karangan
sederhana
berdasarkan
gambar seri
menggunakan
pilihan kata
dan kalimat
yang tepat
dengan
memperhatik
an
penggunaan
ejaan, huruf
kapital, dan
tanda titik.

a) Membuat kalimat
berita.

b) Membuat kalimat tanya.
c) Membuat kalimat

perintah.
d) Menggunakan tanda

hubung (-) untuk
menulis kata ulang.

e) Membuat kalimat yang
di dalamnya terdapat
kata ulang.

f) Membuat kalimat
berdasarkan gambar.

g) Menggunakan tanda
koma (,).

h) Menggunakan tanda
titik.

i) Menggunakan huruf
kapital.

1, 15

3, 16,
20, 6,
11, 25
9, 4,

2, 19

8, 18

10, 13,
21
5, 12,
23
7, 14,
22, 24

2

3
4

2

2

2

3

3

4
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Tabel 3.8

Hasil Uji Reliabilitas I Siklus II

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.750 25

Tabel 3.9
Hasil Uji Validitas I Siklus II

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

VAR00001 18.00 14.364 .427 .733
VAR00002 18.09 14.901 .234 .746

VAR00003 18.13 14.028 .466 .729
VAR00004 17.87 14.755 .433 .735
VAR00005 17.87 14.937 .362 .739
VAR00006 18.17 14.514 .323 .740
VAR00007 17.91 16.538 -.212 .770
VAR00008 17.96 14.771 .330 .740

VAR00009 18.09 13.628 .599 .719
VAR00010 17.83 16.332 -.170 .763
VAR00011 17.96 14.134 .538 .726
VAR00012 17.83 15.059 .392 .739
VAR00013 18.13 14.209 .415 .733

VAR00014 17.83 14.877 .477 .735
VAR00015 18.13 14.482 .339 .739
VAR00016 17.87 14.937 .362 .739
VAR00017 17.87 16.755 -.303 .772
VAR00018 18.00 14.364 .427 .733
VAR00019 17.87 15.209 .258 .744

VAR00020 18.09 14.265 .413 .733
VAR00021 18.30 14.221 .403 .734
VAR00022 17.96 16.225 -.113 .767
VAR00023 18.13 14.209 .415 .733
VAR00024 17.91 16.174 -.098 .764
VAR00025 17.96 15.043 .244 .745
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Dari hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel 3.8, instrumen

dikategorikan sebagai instrumen yang reliabel. Hal ini karena nilai α hasil uji

reliabilitas adalah 0,750. Akan tetapi selain instrumen harus reliabel juga

harus valid.

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 3.9 dapat diketahui bahwa ada

beberapa item yang nilai koefisien corrected item total correlation < 0,2. Nilai

tersebut terdapat pada item no 7, 10, 17, 22 dan 24. Hasil uji yang digunakan

adalah jika nilai koefisien corrected item total correlation ≥0,2. Lima nomor

item tersebut dinyatakan tidak valid. Item soal yang tidak valid dihapus dan

di uji kembali. Hasil uji yang ke dua dapat dilihat pada tabel 3.10 dan 3.11.

Tabel 3.10
Hasil Uji Reliabilitas Kedua Siklus II

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.830 20

Berdasarkan hasil uji validitas yang ada pada tabel 3.10, nilai α=0,830.

Berbeda dengan hasil pengujian pertama yaitu α =0,750.  Dengan

meningkatnya nilai α berarti reliabilitas instrumen tersebut semakin bagus.

Jumlah item yang diuji juga sudah berkurang, dari 25 item menjadi 20 item.

Penghapusan lima item yang dihapus adalah item yang dinyatakan tidak

valid pada pengujian pertama. Berikut adalah hasil uji validitas kedua yang

disajikan dalam tabel 3.11.
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Tabel 3.11
Hasil Uji Reliabilitas Kedua Siklus II

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 13.78 16.269 .419 .822

VAR00002 13.87 16.664 .273 .830

VAR00003 13.91 15.719 .510 .817

VAR00004 13.65 16.692 .419 .823

VAR00005 13.65 17.055 .286 .828

VAR00006 13.96 16.225 .369 .825

VAR00008 13.74 16.383 .418 .822

VAR00009 13.87 15.391 .618 .811

VAR00011 13.74 15.929 .559 .816

VAR00012 13.61 17.067 .352 .826

VAR00013 13.91 16.174 .390 .824

VAR00014 13.61 16.885 .431 .823

VAR00015 13.91 16.265 .366 .825

VAR00016 13.65 16.783 .385 .824

VAR00018 13.78 16.269 .419 .822

VAR00019 13.65 16.964 .319 .827

VAR00020 13.87 16.028 .442 .821

VAR00021 14.09 16.174 .382 .824

VAR00023 13.91 15.901 .462 .820

VAR00025 13.74 16.747 .308 .827

Hasil uji validitas yang kedua menunjukkan bahwa koefisien corrected

item total correlation yang ada pada tiap item sudah ≥0,2. Data tersebut

terdapat pada tabel 3.11. Hasil uji yang disajikan adalah hasil uji dari 20 item

soal. Nilai koefisien corrected item total correlation yang didapatkan dari

hasil uji yang kedua adalah 0,273 sedangkan kriteria minimal uji validitas
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instrumen adalah ≥0,2. Berdasarkan hal tersebut maka instrumen sudah valid

dan reliabel sehingga menjadikan instrumen tersebut siap untuk digunakan.

3.7 Indikator Kinerja

Dalam penelitian ini ada dua kategori dalam ketuntasan belajar yaitu

secara perorangan dan klasikal. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar jika

hasil belajar yang diperoleh adalah ≥ KKM dan kelas itu dikatakan tuntas

ketika mendapat ≥85% yang telah mencapai KKM. Sedangkan KKM yang

digunakan di SDN 1 Tleter adalah 75. Jadi seorang siswa dikatakan tuntas

jika mampu mendapatkan nilai hasil belajar ≥ 75.

Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus

sebagai berikut: = ∑ ∑ ℎ 100%
Keterangan :

P : persentase ketuntasan belajar

Σ : jumlah

3.8 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan data berupa nilai hasil tes yang dianalisa dengan analisis

deskriptif kuantitatif yaitu berbentuk angka yang diperoleh dari tes tertulis

dan deskriptif kualitatif  yaitu berupa penjelasan yang diperoleh dari lembar

observasi. Dari hasil belajar pra silkus, siklus I dan siklus II dianalisa

dibandingkan dengan deskreptif komparatif untuk membuat kesimpulan.


