
35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang biasanya disingkat PTK. PTK merupakan suatu penelitian praktis  

bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktik 

pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman sendiri. Mereka dapat 

mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran, dalam melihat 

pengaruh nyata dari upaya tersebut (Wiriaatmadja, 2010:13). Suroso (2009:20) 

mendefinisikan PTK sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional.  

  McNiff (dalam Suroso, 2009:19) menyatakan bahwa PTK merupakan 

bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan 

sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Menurut Wardhani 

dan Wihardit (2010:1.4) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri, melalui refleksi 

diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil 

belajar siswa menjadi meningkat. Dari beberapa pendapat ahli tentang PTK, dapat 

disimpulkan bahwa PTK merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru 

yang bersifat reflektif dengan melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu untuk 

meningkatkan atau memperbaiki kinerja guru sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini mengambil desain yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Tahap perencanaan dimulai dengan merancang 

strategi bertanya untuk mendorong siswa menjawab pertanyaannya sendiri. Pada 

tahap pelaksanaan mulai diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk 
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mendorong mereka mengatakan apa yang mereka pahami, dan apa yang mereka 

minati. Tahap pengamatan, guru melihat dan mencatat respon siswa saat bertanya 

ataupun menjawab pertanyaan. Tahap refleksi, kontrol kelas yang terlalu ketat 

menyebabkan tanya jawab kurang lancar sehingga hasilnya belum memuaskan, 

dan masih perlu diperbaiki. Kemmis dan Mc Taggart menyatukan komponen 

tindakan dan pengamatan sebagai satu kesatuan. Hasil dari pengamatan ini 

dijadikan  dasar langkah berikutnya yaitu refleksi. Dari refleksi disusun sebuah 

modifikasi yang diaktualisasikan dalam bentuk rangkaian tindakan dan 

pengamatan lagi, begitu seterusnya. Hal itu dapat dilihat dalam gambar 3.1 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

Siklus PTK 

 

Rancangan dalam penelitian ini mengacu pada model spiral atau siklus 

menurut Kemmis dan Mc Taggart (dalam Wiriatmadja, 2010:66). Tujuan 
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menggunakan model ini adalah apabila pada awal pelaksanaan tindakan 

ditemukan adanya kekurangan, maka tindakan perbaikan dapat dilakukan pada 

tindakan berikutnya sampai target yang diinginkan tercapai. Pada masing-masing 

siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

1. Tahap (1): menyusun rancangan tindakan 

          Penyusunan rancangan mempunyai kesepakatan bersama antara 

guru yang melakukan tindakan dengan peneliti yang akan mengamati 

proses jalannya tindakan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi 

unsur subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan pengamatan yang 

dilakukan. Rencana penelitian tindakan merupakan tindakan yang 

terstruktur dan terencana, namun tidak menutup  kemungkinan untuk 

mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

          Perencanaan umum yang dilakukan oleh peneliti dengan guru 

adalah bagaimana peneliti dan guru memahami peran masing-masing, 

proses implementasi STAD akan dilakukan, evaluasi yang dilakukan, 

hasil yang diharapkan, proses monitoring dan evaluasi. Untuk 

memperlancar tindakan, peneliti mempersiapkan instrumen 

pembelajaran, antara lain berupa silabus dan sistem penilaian, RPP, 

serta soal evaluasi yang kemudian dikonsultasikan dengan guru mata 

pelajaran matematika. Peneliti juga mempersiapkan instrumen 

penelitian, yang digunakan sebagai alat pengumpul data, istrumen yang 

digunakan adalah: lembar observasi, soal dan dokumentasi.  

2. Tahap (2): pelaksanaan Tindakan 

         Tahap 2 dari penelitian adalah pelaksanaan tindakan yang 

merupakan penerapan dari  perencanaan, yaitu mengenakan tindakan 

kelas. Perlu diingat dalam tahap 2 ini adalah guru berusaha menaati apa 

yang sudah dirumuskan dalam rancangan, berlaku wajar dan tidak 

dibuat-buat. Pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario penerapan 

pembelajaran akan dilaksanakan. Tindakan yang akan dilakukan adalah 

penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu, yang disajikan 

oleh guru, sedangkan peneliti berperan sebagai pengamat. 

3. Tahap 3: pengamatan (Observasi) 

          Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang 

diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Pengamatan yang dilakukan akan mendapatkan data kuantitatif dan data 

kualitatif yang mengambarkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. 

          Peneliti perlu mengamati beberapa hal antara lain: proses 

tindakan, pengaruh tindakan (baik disengaja maupun tidak disengaja), 

keadaan dan kendala tindakan, serta persoalan lain yang timbul. Untuk 

mempermudah observasi peneliti menggunakan lembar observasi 

sebagai panduan, serta membuat catatan lapangan.  

4. Tahap 4: refleksi 

            Pada tahap ini menerapakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan. Mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul 

kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. 

Keempat tahapan tersebut adalah unsur untuk membuat siklus. Siklus 

adalah putaran kegiatan berurutan yang kembali kelangkah semula. Satu siklus 

terdiri dari tahap perencanaan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah 

evaluasi. Bentuk penelitian tindakan kelas tidak pernah berupa kegiatan tunggal, 

tapi selalu harus berupa rangkaian kegiatan yang kembali ke asal, yaitu dalam 

bentuk siklus (Arikunto,2010:20). 

Apabila sudah diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan 

yang baru selesai dilakukan dalam satu siklus, guru pelaksana dan peneliti 

menentukan rancangan untuk siklus kedua. Setelah menyusun rancangan untuk 

siklus kedua, guru dapat melanjutkan ke tahap 2, 3, dan 4, seperti yang terjadi 

pada siklus pertama. Apabila siklus kedua sudah selesai sedangkan guru belum 

melaksanakan sesuai dengan rencana tindakan, maka dapat dilanjutkan ke siklus 

ke 3, yang rencana dan tahapannya sama dengan siklus sebelumnya. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini di lakukan di kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3  Kec. 

Bandungan Kab. Semarang  semester II tahun pelajaran 2012/2013. Alasan 

mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan, relasi yang cukup baik 

dengan pihak sekolah, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu 

yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan target peneliti. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Februari, Maret dan 

April 2013. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3    

Kecamatan Bandungan, Kab. Semarang Tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah 

siswa di kelas tersebut sebanyak 32  siswa  terdiri dari 16 laki- laki dan 16 

perempuan (daftar nama siswa terlampir dalam lampiran 17). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:60).  

Variabel tindakan penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3   

dengan pokok bahasan sifat-sifat bangun datar adalah: 

3.4.1 Variabel Bebas (X) 

  Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau variabel terikat. Pada penelitian tindakan kelas ini yang 

menjadi variabel bebas adalah model kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) berbantuan permainan pengelompokan kartu. STAD merupakan 

salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk 

guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooparatif dalam kelas. Dalam 

STAD siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang. 

Dalam pembelajaran yang menerapkan model kooperatif tipe STAD, peneliti 

menggunakan permainan pengelompokan kartu untuk meningkatkan efektifitas 
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penggunaan model kooperatif tipe STAD. Diharapkan metode ini dapat 

membantu siswa dalam memahami materi. 

3.4.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dan pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 

Sidomukti 3. Hasil belajar matematika kemungkinan bisa terpengaruh oleh 

penerapan model kooparatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan 

kartu karena model ini belum pernah diterapkan di kelas 5 SD N Sidomukti 3 

Kec. Bandungan.  

 

3.5 Jenis Tindakan 

Jenis tindakan dalam penelitian ini menggunakan PTK kolaboratif. 

Penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah sehingga tercapai rumusan 

masalah yang jelas. Kejelasan rumusan masalah didukung dengan dilakukannya 

studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi lebih lanjut, 

mengenal sekolah tempat pelaksanaan penelitian, serta mengumpulkan teori-teori 

yang sesuai dengan permasalahan. Langkah selanjutnya memecahkan 

permasalahan, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan permainan pengelompokan kartu. 

Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan langkah-langkah PTK 

dalam beberapa siklus, meliputi: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Adapun langkah-langkah tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6 Siklus  

Ada dua siklus yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini. Setiap 

siklus terdiri dari 3 pertemuan. 

3.6.1 Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. 



41 
 

1. Perencanaan 

a) Mengidentifikasi  Masalah. 

b) Menganalisis dan merumuskan masalah. 

c) Merancang model pembelajaran dengan menggunakn model kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisionberbantuan permainan 

pengelompokan kartu. 

d) Menyusun RPP. 

e) Observasi tentang materi–materi pelajaran sebagai acuan peneliti. 

f) Menyusun instrumen penelitian. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a) Melaksanakan langkah- langkah sesuai dengan perencanaan. 

b) Menerapkan penggunaan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu. 

c) Melakukan pengamatan terhadap langkah – langkah yang dilaksanakan 

dalam menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu. 

d) Membuat perencanaan langkah–langkah selanjutnya apabila belum 

tercapai tujuan yang diharapkan. 

e) Siswa diberikan materi dengan yang sederhana tentang bangun datar. 

f) Guru memberikan materi dengan menggunakan metode ceramah atau 

demonstrasi dengan memanfaatkan  media yang ada disekitar misalnya 

buku atau kertas lipat. 

g) Siswa dibagi menjadi kelompok –kelompok kecil yang terdiri dari 4 

orang tiap kelompok. 

h) Siswa diberikan permasalahan dan dikerjakan secara kelompok. 

i) Siswa mempersentasikan hasil kerja kelompok yang masing–masing 

diwakili oleh salah satu anggota kelompok. 

3. Observasi 

a) Melakukan diskusi dengan kepala Sekolah untuk rencana observasi. 
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b) Melakukan pengamatan terhadap penerapan model kooperatif tipe 

STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu yang dilakukan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

c) Mencatat segala kegiatan dan perubahan yang terjadi saat 

menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan permainan 

pengelompokan kartu dalam kegiatan pembelajaran. 

d) Melakukan diskusi dengan teman guru dan membahas kelemahan dan 

kelebihan yang dilakukan peneliti. 

4. Refleksi 

a) Manganalisis temuan saat melakukan observasi. 

b) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan peneliti saat menggunkan 

model kooperatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan 

kartu. 

c) Melakukan refleksi terhadap penggunaan model kooperatif tipe STAD 

berbantuan permainan pengelompokan kartu. 

d) Melakukan refleksi terhadap pemahaman konsep siswa terhadap materi 

pelajaran. 

3.6.2 Siklus 2 

Tindakan pada siklus 2, dilakukan berdasarkan perencanaan dan perbaikan 

dari hasil refleksi siklus I.  Prosedur langkah-langkah siklus ke dua sama seperti 

siklus pertama. Apabila siklus kedua sudah selesai sedangkan hasil belajar belum 

sesuai dengan rencana dan tindakan, maka dapat dilanjutkan ke siklus ketiga, 

yang cara dan tahapannya sama dengan siklus pertama dan kedua. 

3.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan 

data.  

3.7.1 Teknik Pengumpulan data 

 Data di peroleh melalui tes dan non tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan 

yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pertanyaan yang harus diberikan 
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tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk 

mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Metode yang digunakan 

adalah metode achievement test atau tes hasil belajar/prestasi. Jenis tes yang 

digunakan tes sumatif berupa soal uraian. Data yang diperoleh melalui tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu tes pada siklus pertama dan siklus kedua. Tes 

dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dan menggambar banggun datar. Data non test dilakukan untuk 

mengetahui aktifitas siswa selama proses pembelajaran. Data non test diperoleh 

melalui observasi dan dokumentasi. 

3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpuan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik test dan non test adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

a) Lembar Observasi  

 Observasi sangat penting dilakukan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

karena obevasi dilakukan untuk mengamati aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran, baik didalam kelas maupun diluar kelas. Instrumen observasi 

kinerja guru terlampir dalam lampiran 24. Instrumen observasi aktivitas siswa 

dalam lampiran 24. 

Tabel 3.1 
Kisi-kisi Observasi Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran 

No Aspek Indikator 

1 Sintakmatik 1. kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. siswa mendengarkan penjelasan guru 

3. siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 

4. siswa melakukan kerja sama yang aktif dalam kegiatan 

diskusi 

5. siswa bertanya tentang hal-hal yang kurang dipahami 

2 Sistem Sosial 1. siswa aktif berinteraksi dalam pembelajaran 

2. siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang 

3 Prinsip reaksi 1. kesiapan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

2. siswa termotivasi mengikuti pembelajaran 

4 Sistem Pendukung 1. siswa melakukan permainan pengelompokan artu dengan 

antusias 

5 Dampak 

Instruksional dan 

Pendukung 

1. hasil belajar siswa meningkat 

2. kemampuan bersosialisasi siswa meningkat 

3. kreativitas dan keaktivan siswa meningkat 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajaran 

 

No Aspek Indikator 

1 Sintakmatik 1. Pemilihan materi ajar dan indikator 

2. Penyusunan RPP 

3. Penyusunan penilaian hasil belajar 

4. kegiatan awal pembelajaran (apersepsi, 

penyampaian tujuan, dan memperkenalkan 

materi) 

5. melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

6. penggunaan metode yang inovatif 

7. membantu siswa dalam pembentukan 

kelompok 

8. membimbing siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dan diskusi kelompok 

9. menggunakan metode permainan 

pengelompokan kartu 

10. memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

11. memberikan konfirmasidan umpan balik 

2 Sistem Sosial 1. menjafi fasilitator terjadinya interaksi dalam 

pembelajaran 

2. membimbing siswa untuk berkompetisi 

3. mengendalikan suasana kelas 

3 Prinsip reaksi 1. menjadi fasilitator dan motifator 

4 Sistem Pendukung 1. penggunaan model kooperatif tipe STAd 

berbntuan permainan pengelompokan kartu 

2. mengatur posisi tempat duduk dalam kelas 

5 Dampak Instruksional 

dan Pendukung 

1. meningkatkan hasil belajar siswa 

2. penilaian kerjasama, kreatifitas dankeaktivan 

siiswa dalam diskusi 

 

b) Tes 

 Tes merupakan prosedur sistematis yang direncanakan oleh evaluator guna 

membandingkan perilaku dua orang siswa atau lebih (Sukardi, 2011:20). Setelah 

pembelajaran dilaksanakan siswa akan diminta untuk mengerjakan tes sebagai 

pengukuran dan pengumpulan data prestasi belajar peserta didik baik 

dilaksanakan melalui tes tertulis, lisan maupun perbuatan. Tes juga dilaksanakan 

umtuk mengukur tingkatan kemampuan siswa apakah ada peningkatan hasil yang 

dicapai oleh peserta didik dalam mencapai indikator yang telah ditentukan. Soal 

tes terlampir dalam lampiran 7 dan 12. 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen hasil belajar Matematika Siklus 1 

Jenis 

Instrumen 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Item 

Soal tes 

Uraian 

6.1 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar segitiga. 

3 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar  persegi panjang. 

1 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar  Persegi. 

2 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar  trapesium. 

4,5,8,9 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar  jajar genjang. 

7 

Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar  lingkaran. 

6,10 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen hasil belajar Matematika Siklus 2 

Jenis 

Instrumen 

Kompetensi Dasar Indikator Item 

Soal tes 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

1.1 Mengidentifikasi 

sifat-sifat 

bangun datar 

 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Layang-layang.  

3,4 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar  

belah etupat. 

1,2,5 

Menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat 

bangun datar yang 

diberikan (persegi, 

persegi panjang, 

segitiga, trapesium, 

jajargenjang, lingkaran, 

belah ketupat, dan 

layang-layang). 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan yang terjadi 

selama tindakan diberikan. Teknik ini lebih menjelaskan suasana yang terjadi 

selama proses pembelajaran. Dokumentasi berupa gambar juga digunakan untuk 

mengambarkan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. 
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3.8 Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan atau kecermatan suatu 

instrumen dalam pengukuran. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Hasil Uji validitas dan uji 

reliabilitas terlampir dalam lampiran 20 dan 21. 

3.8.1 Uji Validitas Instrumen 

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang di gunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.Uji validitas dengan 

korelasi Pearson (Product Correlation) yaitu mengkorelasikan antara skor tiap 

item dengan skor total instrument, dan dengan metode corrected item–total 

Correlation yaitu dengan mengkorelasikan tiap item dengan skor total kemudian 

hasil dikoreksi agar tidak overestimasi. 

Tabel 3.5 

Hasil Validitas Instrumen Tes Siklus I dan II 

 

Bentuk Instrumen 

Isian Singkat 
Item Soal Valid Tidak Valid 

Siklus I 

1A, 1B, 2A, 2B, 

3A, 3B, 4A, 4B, 

5, 6A, 6B, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20,  

1B, 2A, 2B, 3A, 5, 

6A, 6B, 8, 9, 10, 

12, 15, 19, 20. 

1A, 3B, 4A, 4B, 

7, 11, 13, 14, 16, 

17, 18, 

Siklus II 

1A, 1B, 2A, 2B, 

2C, 2D, 3A, 3B, 

3C, 4A, 4B, 4C, 

5A, 5B, 5C, 6A, 

6B, 6C, 6D, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 

1A, 1B, 2A, 2B, 

2C, 2D, 3A, 3C, 

4B, 5A, 5B, 5C, 

6A, 6B, 6C, 6D, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

3B, 4A, 4C, 14 

 

 Soal tes mandiri terdiri dari 20 soal uraian. Soal ini diuji validitas dengan 

menggunakan metode corrected item-total correlation. Dari hasil uji validitas soal 

siklus 1 bisa dilihat pada corrected item-total correlation, nilai dibandingkan 



47 
 

dengan r tabel. R tabel pada signifikan 5% dan n=32, maka didapat r tabel sebesar 

0,349. Jika corrected item-total correlation > 0.349 maka soal valid, jika 

corrected item-total correlation < 0,349 maka soal tidak valid. Dari 20 soal yang 

diuji validitas, terdapat 12 soal yang valid antara lain: soal no 1B, 2A, 2B, 3A, 5, 

6A, 6B, 8, 9, 10, 12, 15, 19, dan 20. Dari 12 soal yang valid peneliti mengambil 

10 soal saja. Hal ini dikarenakan soal yang diberikan berupa soal isian dan melihat 

karakteristik siswa kelas 5. Serta bobot materi yang lebih banyak dan sulit. 

 Dari hasil uji validitas soal siklus 2 bisa dilihat pada corrected item-total 

correlation, nilai dibandingkan dengan r tabel. R tabel pada signifikan 5% dan 

n=32, maka didapat r tabel sebesar 0,349. Jika corrected item-total correlation > 

0.349 maka soal valid, jika corrected item-total correlation < 0,349 maka soal 

tidak valid. Dari 20 soal yang diuji validitasnya terdapat 18 soal valid yaitu: soal 

no 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3C, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Peneliti mengambil 15 soal sebagai soal 

evaluasi individu pada siklus 2. Pengambilan 15 soal dikarenakan materi yang 

lebih luas karena terdapat dua indikator yang berbeda.  

 

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrument 

 Uji Reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur apakah hasilnya 

akan tetap konsisten jika pengukuran diulang. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama,akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2010:173). 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen Tes Siklus 1 

Cronbach's Alpha N of Items 

.804 25 

Hasil uji reliabititas soal siklus 1 dapat dilihat dari tabel reliabilitas diatas. 

Soal dikatakan reliabel jika cronbach’s alpha > 0,7. Cronbach’s alpha dari soal 

siklus 1 adalam 0,804 maka dapat dikatakan bahwa soal reliabel. 
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Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes Siklus II 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.924 33 

 

Hasil uji reliabititas soal siklus 2 dapat dilihat dari tabel reliabilitas diatas. 

Soal dikatakan reliabel jika cronbach’s alpha > 0,7. Cronbach’s alpha dari soal 

siklus 1 adalah 0,924  maka dapat dikatakan bahwa soal reliabel. 

 

3.9 Analisis Taraf Kesukaran Instrumen 

 Menurut Sudjana (2010:135) mengatakan bahwa untuk memperoleh soal 

yang baik, disamping harus memenuhi validitas dan reliabilitas, juga perlu adanya 

keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sedangkan soal 

yang terlalu sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat. 

Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah: 

I = 
 

 
 

Keterangan:  

I = indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

N= banyaknya siswa yang memberi jawaban pada soal tersebut 

Kriteria tingkat kesukaran soal: 

0,00 – 030 = soal sukar 

0,30 – 070 = soal sedang 

0,70 – 1,00 = soal mudah 

Dari 10 soal uraian yang akan diberikan pada tes evaluasi siklus 1 terdapat 2 

soal masuk dalam kategori soal mudah, 7 soal masuk dalam kategori soal sedang, 

dan 1 soal sukar. Sedangkan dari 15 soal uraian yang akan diberikan pada siklus 

2, 1 soal masuk kategori soal mudah, 12 soal sedang, dan 2 soal sukar. Dari soal 

siklus 2, terdapat 5 soal sedang yang dimasukkan dalam kategori soal sukar.Hal 
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tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang lebih dari satu 

pertanyaan. dengan demikian soal sukar menjadi 6 buah soal. Data hasil indeks 

kesukaran terlampir dalam lampiran 22. 

 

3.10 Analisis Data 

  Data yang terkumpul dianalisis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.Data–data berupa angka (kuantitatif) dianalisis dengan mencari 

data tertinggi, data terendah dan rata-rata, jumlah siswa yang tuntas, dan juga 

persentase ketuntasan pembelajaran. 

  Analisis data dari hasil penelitian tes tertulis pada akhir pembelajaran 

pertemuan kedua dari sikus pertama dan siklus kedua dianalisis secara 

kuantitatif dari data lembar observasi siswa dianalisis untuk mendeskripsikan 

hasil dari pelaksanaan pembelajaran. Hasil belajar siswa akan disajikan dalam 

tabel destribusi frekuensi. Dalam penelitian ini destribusi frekuensi berguna 

untuk memberikan gambaran secara jelas tentang persebaran nilai hasil pra 

siklus, siklus I, dan siklus II. Untuk menentukan interval kelas digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Banyaknya Kategori Sturges (k) = 1+ 3,3 log n ( n=banyaknya data) 

Interval Kelas   = 
                          

                  
 

 

  Data yang dianalisis berupa test sumatif, dengan cara persentase untuk 

mengetahui besarnya hasil yang dicapai siswa dalam ketuntasan minimal yang 

telah ditetapkan oleh guru. Jika siswa memperoleh nilai kurang dari 68 dengan 

jumlah siswa dengan rata – rata 60% dari jumlah siswa maka akan dianalisis 

dengan menghitung ketuntasan individu dan ketuntasan kalsikal sebagai berikut: 

    Ketuntasan Individu = 
                  

                    
 x 100% 

  

Ketuntasan Klasikal =
                                

                    
 x 100%  
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 Dari rumus di atas dapat kita lihat jika ketuntasan klasikal: jika ˃ 80 % 

dari seluruh siswa mencapai ketuntasan skor  ≥ 68 maka indikator penelitian 

telah tercapai. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. 

Penskoran hasil observasi menggunakan rumus: 

  Skor Observasi = 
                   

             
 x 100 

 

Kategori Hasil Observasi: 

Kurang  = 25-43 

Cukup  =44-62 

Baik  =63-81 

Sangat Baik = 82-100 

3.11 Indikator Keberhasilan 

 Komponen-komponen yang menjadi aspek keberhasilan dalam penelitian 

ini adalah ada peningkatan hasil belajar ranah kognitif siswa yang ditunjukan 

dengan rata-rata skor tes ≥ 68 dan minimal 80% dari seluruh siswa mencapai 

ketuntasan belajar. 


