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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Seting dan karakteristik subjek penelitian akan menguraikan mengenai 

setting penelitian dan juga karakteristik dari subjek penelitian. Hal-hal yang akan 

diuraikan pada setting penelitian yaitu waktu penelitian dan tempat penelitian. 

Sedangkan pada karakteristik subyek penelitian akan diuraikan mengenai 

karakteristik dari subyek penelitian dalam hal ini karakteristik kelas 4 SD Negeri 

Tlogo. Berikut uraian lebih lanjut mengenai setting dan karakteristik subjek 

penelitian. 

3.1.1 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang. SD Negeri Tlogo terletak di Jl. Tuntang-Beringin km 4. 

Jarak SD dengan Kota  Kecamatan kira-kira 4 Km, sedangkan jarak dengan pusat 

kota kira-kira 12 Km. SD ini terdapat 15 guru dimana 5 guru masih wiyata 

sedangkan10 guru merupakan guru tetap. Mata pelajaran seperti bahasa Inggris, 

matematika, olahraga, seni, dan TIK diajar oleh guru mapel sedangkan mata 

pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, IPS, IPA, diajarkan oleh guru kelas. 

Untuk mata pelajaran agama terdapat 3 guru yaitu guru agama Islam, Budha, dan 

Kristen. SD Negeri Tlogo merupakan SD di Gugus Perkutut dan merupakan SD 

imbas, sedangkan SD inti dari SD gugus Perkutut adalah SD Karanganyar . Walau 

SD imbas namun ketua dari SD gugus perkutut ini adalah Kepala Sekolah dari SD 

Negeri Tlogo yaitu bapak A. Kamdi Wahyono, S.Pd. Meskipun SD imbas SD 

Negeri Tlogo berkali-kali menjuarai berbagai jenis lomba, SD  Negeri Tlogo juga 

4 kali menjadi juara voli Popda tingkat SD-MI. Pada bulan November 2012 

kemarin team voly putri SD Negeri Tlogo menjadi juara I tingkat Nasional. 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Januari 

sampai dengan bulan Maret 2013. Kegiatan persiapan dilakukan pada bulan 

Januari kemudian bulan Februari dan Maret sebagai tahapan pelaksanaan 

penelitian. Pelaporan hasil penelitian dilakukan pada bulan April 2013. 
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3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4 

SD Negeri Tlogo dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa, yaitu 18 siswa laki-laki 

dan 14 siswa perempuan. Berikut daftar siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo. 

 

Tabel 4 

Jumlah Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo 

Kec. Tuntang Kab. Semarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

1 Laki-Laki 18 

2 Perempuan 14 

Jumlah Siswa 32 

 

Bila dilihat dari jumlah jenis kelamin siswa laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan siswa perempuan, hal tersebut menyebabkan kelas lebih 

sering ramai. Pada saat pelajaran berlangsung siswa terutama laki-laki banyak 

yang keluar masuk kelas dengan alasan ijin ke kamar mandi, saat diskusipun 

mereka lebih banyak bercanda dengan temanya. Selain itu siswa di kelas ini 

kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka diam saja seperti 

memperhatikan guru menjelaskan namun saat diberi pertanyaaan mereka tidak 

bisa menjawab. 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

  Pada sub bab 3.2 menguraikan variabel dan definisi operasional yang ada 

dalam penelitian ini. Berikut uraian lebih lanjut mengenai variabel dan definisi 

operasional yang dimaksud. 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 

(X) dan terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan teknik 

paired storytelling, dimana proses pembelajaran akan dirancang sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran paired storytelling. 
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keaktifan dan hasil belajar 

IPS. Dengan diterapkannya variabel bebas berupa penerapan teknik pembelajaran 

paired storytelling dalam pembelajaran IPS, diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan maupun pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang di 

sampaikan, sekaligus membiasakan kepada siswa untuk bekerja sama dengan 

teman sebayanya, sehingga siswa lain yang mengalami kesulitan dapat bekerja 

sama dan belajar bersama dalam kegiatan kelompok. Dampak akhir dari kegiatan 

tersebut dapat meningkatkan keaktifan dan nilai siswa yang semula masih belum 

mencapai KKM akan mengalami peningkatan hingga mencapai standar KKM 

yang ditetapkan sekolah. 

3.2.2 Devinisi Operasional  

Teknik pembelajaran paired storytelling yaitu suatu teknik pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berbagi pikiran dan pengalaman 

belajarnya kepada teman satu kelompok dengan tujuan memperbaiki kegiatan 

belajar. Adapun sintak dari teknik pembelajaran paired storytelling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Pengenalan topik yang akan dibahas, b) 

Siswa dibentuk kelompok kecil secara berpasangan dengan teman sebangku, c) 

pemberian nomor kelompok, d) membagi bahan pelajaran yang akan diberikan 

menjadi dua bagian, bagian pertama diberikan kepada siswa yang duduk diselah 

kanan dan bagian kedua diberikan kepada siswa yang duduk di sebelah kiri, e) 

siswa diberi waktu 10 menit untuk membaca dan memahami materi masing-

masing, f) siswa pertama (kanan) bertugas menceritakan materi yang telah 

dipelajarinya kepada siswa kedua (kiri). Siswa kedua (kanan) mendengarkan 

sambil mencatat bagian-bagian yang dianggap penting. Begitu juga sebaliknya, g) 

siswa berdiskusi mengenai materi yang mereka bahas secara keseluruhan, h) siswa 

mengerjakan LKS, i) guru memanggil beberapa kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, j) diskusi kelas mengenai topik 

pembelajaran hari itu, memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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Pengertian keaktifan belajar dalam penelitian ini adalah kekatifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran  

dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator keaktifan belajar yaitu: (a) 

Perhatian dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran yang memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh dan menemukan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan. (b) kebebasan atau 

keleluasaan melakukan sesuatu hal tanpa tekanan dari guru atau pihak lainnya 

(kemandirian belajar), (c) kegiatan yang melibatkan siswa untuk belajar langsung 

dari media/alat peraga yang diciptakan, (d) kesediaan siswa dalam merespon dan 

menanggapi siswa dalam proses pembelajaran, (e) kesediaan siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas kelompok belajar yang ada dalam proses pembelajaran, 

(f) kesiapan dan kesediaan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Sedangkan keaktifan guru dalam penelitian ini adalah konsekuensi 

dari keterlaksanaan sintak pembelajaran paired storytelling 

Pengertian hasil belajar dalam penelitian ini merupakan gambaran tingkat 

penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada pokok bahasan mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya yang diukur berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada soal 

pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator  yang telah dibuat. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini didesain berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) model Kemmis dan McTaggart dalam Suroso (2010:18) yang dalam 

pelaksanaanya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan (planning) yaitu 

tahapan mengidentifikasi masalah dan membuat hipotesis tindakan yang dapat 

menyelesaikan  masalah yang ingin diatasi dengan penyelenggaraan penelitian 

tindakan kelas, tindakan (acting) yaitu tahapan yang dilakukan untuk 

memperbaiki masalah dengan penerapan strategi yang akan digunakan, 

pengamatan (observing) yaitu tahapan peneliti melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan  tindakan 

berlangsung dan refleksi (reflecting) yaitu langkah untuk mengkaji secara 
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menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasar data yang telah terkumpul, 

dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang 

berikutnya. Model ini komponen tindakan (acting) dan pengamatan (observing) 

sebagai satu kesatuan. Karena kenyataannya antara implementasi “acting” dan 

“observing” merupakan dua kegiatan yang tak terpisahkan, yaitu dilakukan dalam 

satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya suatu “acting” maka “observing” 

harus dilaksanakan. Berikut bagan model Kemmis dan McTaggart dalam Suroso 

(2010:18) yang disajikan pada gambar 1: 

 

 

Gambar 1. Bagan PTK  Model Kemmis dan McTaggart  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus sebanyak tiga 

kali pertemuan setiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 4, ditetapkan bahwa tindakan yang 

akan dipergunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman  menggunakannya adalah teknik pembelajaran paired storytelling. 

Rincian materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya berdasarkan kompetensi dasar 
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sebagai berikut: Pada siklus 1 materi yang akan dibahas adalah  perkembangan 

teknologi produksi dan komunikasi. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut: 

a) mendefinisikan pengertian teknologi, b) mengurutkan alur teknologi produksi, 

c) menunjukkan peralatan teknologi masa lalu, d) menunjukkan peralatan 

teknologi masa kini, e) mengelompokkan jenis-jenis teknologi produksi, f) 

membandingkan teknologi produksi masa lalu dan  masa kini, g) mendiskripsikan 

pengertian komunikasi, h) menunjukkan peralatan teknologi komunikasi masa 

lalu dan masa kini, i) mengelompokkan jenis-jenis teknologi komunikasi, j) 

membandingkan jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern, k) 

mendiskripsikan cara penggunaan salah satu alat komunikasi, l) menyebutkan 

dampak perkembangan teknologi komunikasi. Siklus II materi yang akan dibahas 

yaitu perkrmbangan teknologi transportasi serta dampak dari perkrmbangan 

teknologi. Adapun  indikatornya sebagai berikut :a) membedakan alat transportasi 

berdasarkan jenisnya, b) membandingkan peralatan transportasi yang 

menggunakan teknologi tradisional dan teknologi modern, c) menunjukkan jenis 

transportasi tradisional dan modern, d) mendiskripsikan fungsi jenis-jenis alat 

transportasi tradisional dan modern, e) menyebutkan dampak perkembangan 

teknologi. Adapun rincian  prosedur penelitian  tindakan kelas akan diuraikan 

sebagai berikut: 

SIKLUS 1 

Siklus 1 dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Tahap Perencanaan 

Mempersiapkan silabus mata pelajaran IPS kelas 4 SD semester 2  pada pokok 

bahasan perkembangan teknologi yaitu pada Kompetensi Dasar 2.3 

Perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. Pertemuan pertama  membahas materi perkrmbangan teknologi 

produksi dan komunikasi. Sedangkan pertemuan kedua dengan kompetensi dasar 

yang sama dengan materi perkembangan teknologi transportasi, dampak 

perkembangan teknologi serta pengalaman menggunakan alat transportasi, 

Menyiapkan materi pelajaran dan sumber belajar yang akan digunakan., 

menyusun RPP dengan teknik pembelajaran paired storytelling, menyiapkan 
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sumber belajar, membuat dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa, menyiapkan 

lembar observasi keaktifan siswa, dan observasi sintak teknik pembelajaran 

paired storytelling 

b. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan 3 kali pertemuan setiap siklusnya. Setiap pertemuan 

meliputi kegiatan awal, Inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal pada pertemuan 

pertama yaitu berdoa bersama, pengkondisian kelas, apersepsi, kemudian guru 

menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan mempelajari materi mengenai 

perkembangan teknologi produksi dan komunikasi serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Pada kegiatan inti guru memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk satu hari. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap 

mengahadapi bahan pembelajaran yang baru. (eksplorasi), Siswa dibentuk 

kelompok kecil secara berpasangan dengan teman sebangku, Setiap pasangan 

mendapat nomor kelompok diberikan secara acak yang kemudian ditempel pada 

masing-masing meja, Membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi dua 

bagian, bagian pertama diberikan kepada siswa yang duduk diselah kanan 

(perkembangan teknologi produksi) dan bagian kedua diberikan kepada siswa 

yang duduk di sebelah kiri (perkembangan teknologi komunikasi), Siswa 

membaca materi masing-masing.(elaborasi), Siswa pertama (kanan) bertugas 

menceritakan materi yang telah dipelajarinya kepada siswa kedua (kiri). Siswa 

kedua (kiri) mendengarkan sambil mencatat bagian-bagian yang dianggap 

penting. Begitu juga sebaliknya. (elaborasi), Siswa berdiskusi mengenai materi 

yang mereka bahas secara keseluruhan (elaborasi). Pada kegiatan akhir, Guru 

bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan, menginformasikan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan 2 melanjutkan pembelajaran dengan teknik paired storytelling. 

Kegiatan dimulai dengan berdoa bersama, pengkondisian kelas, apersepsi, serta 

Guru menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan melanjutkan materi 

kemarin yaitu mengenai perkembangan teknologi produksi dan komunikasi. 
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Kegiatan inti, siswa mengerjakan LKS (elaborasi),  beberapa kelompok dipanggil 

secara acak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. (konfirmasi), akhir 

presentasi dilakukan diskusi kelas  mengenai topik dalam bahan pelajaran hari ini 

serta memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

(Konfirmasi). Kegiatan akhir  guru melakukan tanya jawab mengenai kesulitan 

dan hal-hal yang belum diketahui siswa, guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan, 

menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu 

akan diadakan tes evaluasi pembelajaran mengenai materi yang sudah dibahas 

Pertemuan 3 digunakan untuk mengerjakan tes akhir siklus. 

c. Tahap observasi 

Tahap Observasi dilakukan bersama dengan tahap tindakan. Dimana setiap 

tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa diamati oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi keaktifan siswa serta jalannya pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dalam penerapan teknik pembelajaran paired storytelling 

guna mengetahui apakah teknik pembelajaran tersebut dilakukan atau tidak. 

d. Tahap refleksi 

Pada tahap ini melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan pembelajaran dan 

diadakan analisis data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat ditentukan apakah diperlukan siklus berikutnya atau 

tidak. Kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus I akan diperbaiki pada 

siklus II. 

SIKLUS 2 

a. Tahap Perencanaan  

Mempersiapkan silabus mata pelajaran IPS kelas IV SD semester II pada 

pokok bahasan perkembangan teknologi yaitu pada Kompetensi Dasar  2.3 

Perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. Pertemuan pertama membahas materi perkrmbangan teknologi 

produksi dan komunikasi. Sedangkan pertemuan kedua dengan kompetensi dasar 

yang sama dengan materi perkembangan teknologi transportasi, dampak 

perkembangan teknologi serta pengalaman menggunakan alat transportasi., 
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Menyiapkan materi pelajaran dan sumber belajar yang akan digunakan, Menyusun 

RPP dengan teknik pembelajaran paired storytelling, Menyiapkan sumber belajar, 

Membuat dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa, Menyiapkan lembar observasi 

keaktifan siswa, dan observasi sintak teknik pembelajaran paired storytelling 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pertemuan 1 kegiatan awal berdoa bersama, Pengkondisian kelas, apersepsi, 

Guru menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan mempelajari materi 

mengenai perkembangan teknologi transportasi serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan Inti guru memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk satu hari. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap 

mengahadapi bahan pembelajaran yang baru. (eksplorasi), Siswa dibentuk 

kelompok kecil secara berpasangan dengan teman sebangku, Setiap pasangan 

mendapat nomor kelompok diberikan secara acak yang kemudian ditempel pada 

masing-masing meja, Membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi dua 

bagian, bagian pertama diberikan kepada siswa yang duduk diselah kanan 

(perkembangan teknologi transportasi darat dan laut) dan bagian kedua diberikan 

kepada siswa yang duduk di sebelah kiri (perkembangan teknologi transportasi 

udara serta dampak perkembangan teknologi transportasi)., Siswa membaca 

materi masing-masing. (elaborasi), Siswa pertama (kanan) bertugas menceritakan 

materi yang telah dipelajarinya kepada siswa kedua (kiri) Siswa kedua (kiri) 

mendengarkan sambil mencatat bagian-bagian yang dianggap penting. Begitu juga 

sebaliknya. (elaborasi), Siswa berdiskusi mengenai materi yang mereka bahas 

secara keseluruhan (elaborasi). 

Kegiatan akhir  guru melakukan tanya jawab mengenai kesulitan dan hal-hal yang 

belum diketahui siswa, menginformasikan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya 

Pertemuan 2 diawali dengan  berdoa bersama, pengkondisian kelas, 

apersepsi, serta guru menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan 

melanjutkan materi minggu lalu mengenai perkembangan teknologi transportasi 

serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan Inti Siswa 
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mengerjakan LKS (elaborasi), Beberapa kelompok dipanggil secara acak untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. (konfirmasi), Akhir presentasi dilakukan 

diskusi kelas  mengenai topik dalam bahan pelajaran hari ini serta memberikan 

kesimpulan (Konfirmasi). Kegiatan akhir guru melakukan tanya jawab mengenai 

kesulitan dan hal-hal yang belum diketahui siswa, guru bersama siswa bertanya 

jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan, menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya yaitu akan diadakan tes evaluasi pembelajaran mengenai materi yang 

sudah dibahas. Pertemuan 3 digunakan untuk mengerjakan tes akhir siklus 2 

c. Tahap Observasi 

Tahap Observasi dilakukan bersama dengan tahap tindakan. Dimana setiap 

tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa diamati oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi keaktifan siswa serta jalannya pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dalam penerapan teknik pembelajaran paired storytelling 

guna mengetahui apakah teknik pembelajaran tersebut dilakukan atau tidak 

d. Tahap Refleksi 

Tujuan refleksi pada siklus II ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal IPS, khususnya pada pokok bahasan 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta mengetahui 

peningkatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Apabila pada siklus II 

telah terjadi peningkatan atau memenuhi indikator keberhasilan, maka siklus II 

dapat dihentikan. 

3.4 Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2010:193) terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian 

dan kualitas pengumpulan data. Kualitas intrumen berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara 

pengumpulan data. Berikut akan diuraikan teknik dan instrumen pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu 

observasi, tes, dan dokumentasi. Berikut masing-masing teknik tersebut: 

3.4.1.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran serta data kegiatan guru dalam melakukan pembelajaran 

denagn teknik paired storytelling. 

3.4.1.2 Tes  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes. 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam ranah kognitif sejauh 

mana siswa dapat menerima, memahami dan menganalisis setiap butir soal. Tes 

dilakukan setiap akhir siklus atau setelah tindakan (postest) pembelajaran dengan 

penerapan teknik  pembelajaran paired storytelling yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan dan tingkat pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar. 

3.4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku daftar nilai ulangan  

harian IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012.  

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

soal tes dan lembar observasi. Berikut penjelasan masing-masing instrumen yang 

dimaksud:  

3.4.1.4  Butir Soal Tes 

 Instrumen butir soal tes yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

tes kemampuan menyelesaikan soal IPS pada KD perkembangan teknologi 

dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk menjamin bahwa instrumen berupa 

butir soal tes yang akan digunakan merupakan instrumen yang baik, maka tes 

disusun mengikuti langkah-langkah penyusunan soal. Langkah yang dimaksud 
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adalah: (a) penyusunan kisi-kisi, (b) uji coba instrumen, (c) uji validitas dan 

reliabilitas.  

Kisi-kisi disusun berdasarkan SK dan KD yang ditetapkan, yaitu dengan 

SK Mengenal sumber daya alam ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi, serta KD Mengenal  teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. Adapun kisi-

kisi soal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6 berikut:  

Tabel 5 

Kisi-Kisi Tes Akhir Siklus 1 

KD Indikator Soal No. Soal 

Mengenal  

teknologi 

produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

Mendefinisikan pengertian 

teknologi 

Pilihan 

Ganda 

1, 2,3 

Mengurutkan  alur teknologi 

produksi  

4, 5 

Membandingkan  teknologi 

produksi masa lalu dan masa kini 

6, 7 

Menunjukkan peralatan teknologi 

produksi masa lalu 

8, 9, 10 

Menunjukkan peralatan teknologi 

produksi masa kini 

11, 12 

Mengelompokkan jenis-jenis 

teknologi produksi 

13,14, 15 

Mendiskripsikan pengertian 

komunikasi 

16,17 

Mengelompokkan jenis-jenis 

teknologi komunikasi 

18,19 

Membanndingkan jenis teknologi 

komunikasi tradional dan modern 

20,21 

Menunjukkan peralatan teknologi 

komunikasi masa lalu 

22,23 

Menunjukkan peralatan teknologi 

komunikasi modern 

24,25 

Mendiskripsikan cara penggunaan 

salah satu alat komunikasi 

tradisional 

26,27 

Menyebutkan dampak 

perkembangan teknologi produksi 

dan komunikasi 

28,29 
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Tabel 6 

Kisi-Kisi Tes Akhir Siklus 2 

KD Indikator Soal No. Soal 

Mengenal  

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan-

nya 

Membedakan alat transportasi 

berdasarkan jenisnya 

Pilihan 

Ganda 

1, 2, 3,4 

Membandingkan jenis alat 

transportasi yang menggunakan 

teknologi tradional dan teknologi 

modern 

5, 6 

Menunjukkan peralatan 

transporportasi tradional 

7, 8, 20, 

21 

Menunjukkan peralatan transportasi 

modern 
 

9, 10, 11, 

Mendiskripsikan fungsi jenis-jenis 

alat tranportasi   

12, 13, 

14, 15,16, 

17 

Menyebutkan dampak 

perkembangan teknologi 

transportasi 

 

18, 19 

 

3.4.1.5  Lembar Observasi 

 Dalam penelitian ini terdapat dua lembar observasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diinginkan, yaitu lembar observasi keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran dan lembar observasi kegiatan guru.  

Lembar observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mengukur keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Lembar observasi keaktifan siswa dibuat berdasarkan 

indikator keaktifan belajar. Menurut Sugiyono (2010:134-135) salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang dalam fenomena sosial adalah dengan skala likert. Dalam 

skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang 

kemudian indikator tersebut digunakan untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban  setiap item instrumen 

dalam skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Dalam penelitian ini terdapat empat alternatif jawaban dari setiap item pernyataan, 
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yang dapat dipilih salah satu sesuai dengan keadaan yang terjadi dikelas, alternatif 

jawaban tersebut antara lain: 

4 = Sangat Tinggi (Jika pernyataan tersebut dilakukan terus selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung) 

3 =  Tinggi  (Jika pernyataan tersebut sering dilakukan) 

2 = Cukup (Jika pernyataan tersebut pernah dilakukan dalam pembelajaran yang 

berlangsung) 

1 =  kurang (Jika pernyataan tersebut tidak dilakukan) 

Sebelum menyusun lembar keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

terlebih dahulu menyusun kisi-kisi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Berikut kisi-kisi lembar observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Keaktifan Belajar  

No Sub Aspek Indikator Keaktifan Belajar  No. Pernyataan 

1. Penampilan berbagai 

usaha/kegiatan belajar 

dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan 

belajar-mengajar sampai 

mencapai keberhasilan 

dengan pengalaman yang 

membelajarkan  

 

Perhatian dan antusias siswa 

dalam mengikuti pelajaran yang 

memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa untuk memperoleh 

dan menemukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang 

dibutuhkan. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8 

2. Kebebasan atau keleluasaan 

melakukan sesuatu hal tanpa 

tekanan dari guru atau pihak 

lainnya (kemandirian belajar) 

9, 10, 11, 12, 

13,14 

3. Kegiatan yang melibatkan siswa 

untuk belajar langsung dari 

media/alat peraga yang 

diciptakan 

 15, 16,17 

4. Keinginan dan keberanian 

serta kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan, proses, 

dan kelanjutan belajar  

 

Kesediaan siswa dalam 

merespon dan menanggapi 

siswa lain dalam proses 

pembelajaran 

18, 19, 20, 21, 

22 

5. 

 

Kesediaan siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas 

kelompok belajar yang ada 

dalam proses pembelajaran 

23, 24, 25, 26 

6. Kesiapan dan kesediaan siswa 

dalam mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

27,28, 29, 30 
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Lembar observasi yang kedua adalah lembar observasi kegiatan guru dalam 

mengajar berdasarkan sintak teknik pembelajaran paired storytelling. Lembar 

observasi sintak teknik pembelajaran  ini digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana guru menerapkan langkah-langkah teknik pembelajaran paired storytelling. 

Pengukuran hasil observasi dilakukan dengan menggunakan skala Guttman yang 

akan mendapat jawaban tegas ya dan tidak. Berikut adalah kisi-kisi kegiatan 

Guru: 

Tabel 8 

Kisi-Kisi Kegiatan Guru dengan 

 Teknik Pembelajaran Paired Storytelling 

No Indikator Kegiatan yang Dilakukan Guru No. Pernyataan 

1. Pengenalan mengenai 
topik yang akan dibahas 

Guru memberikan pengenalan mengenai topik yang 
akan dibahas 

1 

Guru menuliskan topik yang akan dibahas di papan 

tulis 2 

2. Siswa dipasangkan Guru mengelompokkan siswa  secara berpasangan.  3 

3. Pemberian nomor 
kelompok 

Guru membagikan nomor  kepada  masing-masing 
pasangan 

4 

Guru meminta agar nomor ditempel di meja 5 

4. 

 

Membagi bahan pelajaran 

menjadi dua bagian 

Guru membagi bahan pembelajaran yang akan 

diberikan menjadi dua bagian 
6 

Bagian pertama diberikan kepada siswa yang kanan, 

sedangkan bagian kedua diberikan kepada siswa yang 
kiri.  

7 

5. Siswa membaca dan 

memahami materi mereka 
masing-masing 

Guru memberikan waktu kepada setiap siswa untuk 

membaca dan memahami materi yang mereka bahas 8 

6. Siswa saling 

menceritakan materi 

mereka kepada pasangan 

Guru meminta siswa untuk saling menceritakan materi 
mereka kepada pasangan 

9 

 

 

7 Siswa berdiskusi 

mengenai materi (menulis 
rangkuman) 

Guru memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi 
untuk saling melengkapi isi materi 

 

10 

Guru memberi kesempatan siswa mencatat dan 
mendaftar bagian yang penting 11 

Guru memberi kesempatan siswa membuat rangkuman 

 
12 

8. Mengerjakan LKS Guru meminta siswa mengerjakan LKS 13 

9. 
Siswa mempresentasikan 
hasil kerjanya 

Guru meminta masing-masing kelompok  untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya  14 

10. Diskus kelas Melakukan diskusi kelas mengenai materi secara 
keseluruhan 

15 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu harus 

valid dan reliabel. Uji validitas dan reliabilitas penting digunakan untuk membuat 

hasil penelitian lebih akurat (valid dan reliabel). Untuk melakukan uji validitas 

dan reliabilitas maka instrumen  yang telah disusun diujicobakan di kelas yang 

tidak menjadi subjek penelitian. Berdasarkan hasil uji coba instrument tersebut 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan SPSS window’s version 18. 

Berikut uraian lebih lanjut hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan:  

 3.5.1 Validitas Instrumen  

Pada penelitian ini uji coba dilakukan di kelas 5 SD Negeri Tlogo pada 

tanggal 22 Februari 2013 dengan jumlah responden sebanyak 36. Validitas 

Instrumen dilakukan dengan bantuan SPSS window’s version 18. Dasar 

pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Azwar dalam 

Priyatno (2010:90) yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item dengan skor 

total item. Hasil korelasi dapat dilihat pada output item-total statistics pada kolom 

corrected Item Total Correlation. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r 

tabel. Pada penelitian ini r tabel dicari pada signifikansi 0,05, uji 2 sisi dengan 

jumlah responden sebanyak 36, maka di dapat r tabel sebesar 0,329. Kategori 

inilah yang digunakan untuk menentukan apakah item valid atau tidak. 

Berdasarkan pada uji validitas, dari  29 butir soal yang dirancang pada 

siklus 1 terdapat  23 butir soal yang  valid dan 6 butir soal yang tidak valid.  
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Hasil uji validitas butir soal pada siklus 1 dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut: 

Tabel 9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar IPS  

Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

NO Indikator 
Nomor 

Soal 

Hasil Uji Validitas 

Valid 
Tidak 

Valid 

1. Mendefinisikan pengertian teknologi 1, 2,3 1,2,3 - 

2. Mengurutkan  alur teknologi produksi  4,5 5 4 

3. 
Membandingkan  teknologi produksi 

masa lalu dan masa kini 
6,7 6,7 - 

4. 
Menunjukkan peralatan teknologi 

produksi masa lalu 
8,9,10 8,9 10 

5. 
Menunjukkan peralatan teknologi 

produksi masa kini 
11,12 11,12 - 

6. 
Mengelompokkan jenis-jenis teknologi 

produksi 
13,14,15 13,14,15 - 

7. Mendiskripsikan pengertian komunikasi 16,17 16,17 - 

8. 
Mengelompokkan jenis-jenis teknologi 

komunikasi 
18,19 18,19 - 

9. 
Membanndingkan jenis teknologi 

komunikasi tradional dan modern 
20,21 20 21 

10. 
Menunjukkan peralatan teknologi 

komunikasi masa lalu 

22,23 

 
22, 23 

11. 
Menunjukkan peralatan teknologi 

komunikasi modern 
24,25 24,25 - 

12. 
Mendiskripsikan cara penggunaan salah 

satu alat komunikasi tradisional 
26,27 26 27 

13. 
Menyebutkan dampak perkembangan 

teknologi produksi dan komunikasi 
28,29 28 29 

 

 

 



42 
 

 

 

Pada siklus 2 dari 21 butir soal yang telah dirancang setelah diuji validitas 

hanya 19 yang valid sedangkan 2 dari soal tersebut tidak valid. Hasil uji validitas 

butir soal pada siklus dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:  

Tabel 10 

Hasil Uji Validitas Instrumen Tes  Hasil Belajar IPS  

Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

No Indikator 
Nomor 

Soal 

Hasil Uji Validitas 

Valid 
Tidak 

Valid 

1. 
Membedakan alat transportasi 

berdasarkan jenisnya 
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 - 

2. 

Membandingkan jenis alat 

transportasi yang menggunakan 

teknologi tradional dan teknologi 

modern 

5, 6 5, 6 - 

3. 
Menunjukkan peralatan 

transporportasi tradional 
7, 8, 20, 21 7, 8, 20, 21 - 

4. 
Menunjukkan peralatan transportasi 

modern 

9, 10, 11, 
9, 11 10 

5. 
Mendiskripsikan fungsi jenis-jenis 

alat tranportasi  

12, 13, 14, 

15,16, 17 

12, 13, 14, 

15,16, 17 
13 

6. 
Menyebutkan dampak 

perkembangan teknologi transportasi 

18, 19 18, 19 
- 

 

Dari hasil uji validitas butir soal sebagaimana disajikan dalam Tabel 10 

dan 10 terlihat bahwa butir soal yang valid telah tersebar ke dalam seluruh 

indikator soal. Berdasarkan butir soal yang valid tersebut hanya dipilih  masing-

masing 15 butir soal yang untuk dirangkai menjadi instrumen penelitian siklus 1 

dan 2. 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

Tahap kedua yaitu uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Uji reliabilitas dilakukan oleh bantuan SPSS 

window’s version 18. Reliabilitas diuji dengan menggunakan metode Cronbach’s 
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Alpha. Menurut Wardani (2012:346) untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrumen menggunakan rentang indeks reliabilitas  sebagai berikut:  

0,80-1,00  Sangat reliabel 

<0,80-0,60  Reliabel 

<0,60-0,40  Cukup Reliabel 

<0,40-0,20   Agak Reliabel 

<0,20   Kurang Reliabel 

Berdasarkan uji Reliabilitas yang diuji menggunakan metode Cronbach’s 

Alpha diperoleh koofisien sebesar 0,811 untuk siklus 1 yang berarti instrumen tes 

hasil belajar sudah memenuhi reliabilitas dalam rentang indeks reliable. Hasil 

analisis reliabilitas pada siklus 1 dapat dilihat pada Tabel 12 berikut: 

Tabel 11 

Hasil Analisis Uji Reliabilitas Butir Soal pada Kelas 5 SD Negeri Tlogo 

 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

Pada siklus 2 hasil uji reliabilitas dari 19 soal yang valid diketahui bahwa 

Cronbach's Alpha  adalah 8,46. Bila dilihat berdasarkan rentang indeks reliabilitas 

yang dikemukan oleh Wardani (2012:346) maka 19 soal pada siklus 2 tersebut 

berada pada rentang reliabel sehingga bisa digunakan untuk pengukuran hasil 

belajar pada siklus 2  Hasil uji reliabilitas soal pada siklus 2 dapat dilihat pada 

Tabel 13 berikut:  

Tabel 12 

Hasil Analisis Uji Reliabilitas Butir Soal pada Kelas 5 SD Negeri Tlogo 

 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 
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3.5.3 Tingkat  Kesukaran Tes Pilihan Ganda 

Menurut Slameto dalam Wardani (2012:338) tingkat kesukaran adalah 

angka yang menunjukkan proposi peserta didik yang menjawab betul suatu butir 

soal. Semakin besar tingkat kesukaran berarti soal tersebut semakin mudah, begitu 

juga sebaliknya semakin rendah tingkat kesukaran berarti soal tersebut semakin 

sukar. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Indeks tingkat kesukaran dapat dihitung dengan rumus P=    

Dimana: 

P=  Indeks tingkat Kesukaran 

B=  Jumlah peserta didik yang menjawab benar 

N=  Jumlah peserta didik 

Menurut Aiken dalam Wardani (23012:339) tingkat kesukaran pada 

umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00- 1,00. 

Untuk menentukan tingkat kesukaran butir soal pilihan ganda dapat menggunakan 

tabel tingkat kesukaran sebagai berikut: 

Tabel 13 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda 

Rentang Nilai Tingkat kesukaran 

0.00 – 0.25 

0.26 – 0.75 

0.76 – 1.00 

 

Sukar 

Sedang 

Mudah 
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Hasil analisis tingkat kesukaran soal pilihan ganda pada siklus 1 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 14 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda  

SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

No Indikator 
Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran 

Sukar  Sedang Mudah 

1. 
Mendefinisikan pengertian 

teknologi 
1, 2,3 - 1,2 3 

2. 
Mengurutkan  alur teknologi 

produksi  
5 - 5 - 

3. 

Membandingkan  teknologi 

produksi masa lalu dan masa 

kini 

6,7 - - 

6,7 

4. 
Menunjukkan peralatan 

teknologi produksi masa lalu 
8,9 - 8 

9 

5. 
Menunjukkan peralatan 

teknologi produksi masa kini 
11,12 - - 

11,12 

6. 
Mengelompokkan jenis-jenis 

teknologi produksi 
13,14,15 - 13,14,15 

 

7. 
Mendiskripsikan pengertian 

komunikasi 
16,17 - 16,17 

 

8. 
Mengelompokkan jenis-jenis 

teknologi komunikasi 
18,19 - - 

18,19 

9. 

Membanndingkan jenis 

teknologi komunikasi tradional 

dan modern 

20 - 20 

- 

10. 

Menunjukkan peralatan 

teknologi komunikasi masa 

lalu 

22 

 
- - 

22 

11. 
Menunjukkan peralatan 

teknologi komunikasi modern 
24,25 - 24 

25 

12. 

Mendiskripsikan cara 

penggunaan salah satu alat 

komunikasi tradisional 

26 - - 

26 

13. 

Menyebutkan dampak 

perkembangan teknologi 

produksi dan komunikasi 

28 - 28 

- 

Jumlah - 12 11 
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Berdasrkan Tabel 14 terlihat bahwa tingkat kesukaran soal tersebar ke 

dalam indikator soal. Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa pada siklus 1 

tidak ada  soal dengan tingkat kesukaran Sukar, sedangkan soal dengan tingkat 

kesukaran sedang sebanyak 12 dan soal dengan tingkat kesukaran mudah 

sebanyak 11 soal. Dalam penelitian ini soal yang digunakan sebagai tes akhir 

siklus 1 hanya 15 soal sehingga soal yang valid tersebut tidak dipakai semua, 

yaitu soal nomor 2,12,13,22,24 dan 26  tidak digunakan. Dalam penelitian ini soal 

yang digunakan adalah soal dengan indeks tingkat kesukaran antara 0.4-0.8 

dengan tingakat kesukaran sedang dan mudah. Adapun indeks kesukaran masing-

masing soal dapat dilihat pada lampiran. Analisis tingkat kesukaran soal pada 

siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Pilihan Ganda  

SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

No Indikator 
Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran 

Sukar  Sedang Mudah 

1. 
Membedakan alat transportasi 

berdasarkan jenisnya 
1, 2, 3, 4 - 

1,2 
3,4 

2. 

Membandingkan jenis alat 

transportasi yang 

menggunakan teknologi 

tradional dan teknologi modern 

5, 6 - 

- 

5,6 

3. 
Menunjukkan peralatan 

transporportasi tradional 

7, 8, 20, 

21 
- 

7,8,20,

21 
- 

4. 
Menunjukkan peralatan 

transportasi modern 

9, 11 
- 

9 
11 

5. 
Mendiskripsikan fungsi jenis-

jenis alat tranportasi  

12, 14, 

15,16, 17 

- 12,14,1

5,17 
16 

6. 

Menyebutkan dampak 

perkembangan teknologi 

transportasi 

18, 19 - 18,19 

- 

Jumlah - 13 6 

 

Berdasrkan Tabel 15 terlihat bahwa tingkat kesukaran soal tersebar ke 

dalam indikator soal. Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa pada siklus 2 
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tidak ada soal dengan tingkat kesukaran Sukar, sedangkan terdapat 13 soal dengan 

tingkat kesukaran sedang dan 6 soal dengan tingkat kmesukaran mudah.  Dalam 

penelitian ini soal yang digunakan sebagai tes akhir siklus 2 hanya 15 soal 

sehingga soal yang valid tersebut tidak diapakai semua, yaitu soal nomor  5,9,15, 

dan 16 tidak digunakan. Dalam penelitian ini soal yang digunakan adalah soal 

dengan indeks tingkat kesukaran antara 0.4-0.8 dengan tingakat kesukaran sedang 

dan mudah. 

3.6  Indikator Kinerja 

 Indikator keberhasilan belajar siswa secara klasikal pada akhir siklus 

dalam penelitian ini yang telah ditetapkan adalah 85% siswa tuntas telah 

memenuhi nilai KKM yaitu 60. Sedangkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dikatakan berhasil jika ketuntasan klasikal pada akhir siklus adalah 

≥70% dengan kriteria keaktifan belajar tinggi. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini munggunakan 2 analisis data yaitu analisis ketuntasan 

dan analisis diskriptif komparatif. Masing-masing analisis data tersebut sebagai 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

3.7.1 Analisis Uji Ketuntasan 

Analisis uji ketuntasan dilakukan dengan membandingkan nilai tes akhir 

siklus dengan KKM. Analisis ketuntasan disajikan dalam bentuk tabel ketuntasan. 

Menurut Trianto (2011:64) untuk menentukan ketuntasan hasil belajar siswa, 

dapat dianalisis dengan menggunakan  rumus ketuntasan belajar sebagai berikut: 

Ketuntasan Belajar =  x 100% 

Menurut Sugiyono (2001:81) cara menghitung persentase  keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran secara klasikal yaitu berdasarkan lembar observasi 

untuk tiap-tiap siklus terlebih dahulu menghitung rata-rata skor yang diperoleh 

siswa. Setelah diketahui rata-rata skornya maka setiap anak dipilah-pilah berdasar 

kriteria keaktifan belajar sebagai berikut:  

0,1-1,0   Rendah 
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1,1-2,0  Cukup 

≥3,0  Tinggi 

Hasil data observasi ini dianalisis dengan pedoman menurut Marno (2008:73) 

sebagai berikut: 

Tabel 16 

Kualifikasi Persentase Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

Prosentase Kriteria 

85 % - 100 %  Sangat Tinggi  

70 % - 84 %  Tinggi  

55 % - 69 %  Cukup Tinggi  

40 % - 54 %  Kurang  

0 % - 39 %  Sangat Kurang  

 

3.7.2   Analisis  Uji Deskriptif Komparatif 

Dalam penelitian ini data hasil observasi dianalisis dengan uji deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan nilai pra-siklus, siklus 1 dan siklus 2. 


