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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Pada seting dan karakteristik subjek penelitian akan menguraikan seting 

tempat, waktu, dan karakteristik subjek penelitian. 

3.1.1 Seting Tempat 

Penelitian ini dilakukan di kelas 7d SMP Negeri 1 Bancak. Alasan  tempat 

ini dipilih oleh penulis karena mengenal guru PKn SMP Negeri 1 Bancak, 

sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang  waktu yang luas dan subjek 

penelitian yang sangat sesuai dengan target peneliti. 

3.1.2 Seting Waktu 

 Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 

2013/2014. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik 

sekolah, karena Penelitian Tindakan Kelas memerlukan beberapa siklus yang 

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

3.1.3 Karakteristik Subjek 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7d SMP Negeri 1 Bancak 

yang berjumlah 29 siswa atau 11 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pra penelitian siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru akibatnya pada saat evaluasi siswa tidak dapat mengerjakan soal 

sehingga hasil belajar rendah. 
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3.2 Desain Penelitian 

 Pada desain penelitian akan menguraikan jenis penelitian dan desain 

penelitian. 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yang dilakukan pada 

sebuah kelas  Menurut Suharsimi Arikunto (2007:3) ada tiga kata yang 

membentuk pengertian PTK yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian 

adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan metodologi 

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan mutu suatu hal. Tindakan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Sedangkan kelas adalah sekelompok siswa yang dalam 

waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Dalam hal ini 

kelas bukan wujud ruangan tetapi diartikan sekelompok siswa yang sedang 

belajar. 

Jenis penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini dilakukan oleh guru 

bekerjasama dengan peneliti (kolaborasi). Menurut Suharsimi Arikunto (2007:63) 

kerjasama (kolaborasi) antara guru dengan peneliti sangat penting dalam bersama 

menggali permasalahan nyata yang dihadapi. Terutama pada kegiatan 

mendiagnosis masalah, menyusun usulan, melaksanakan tindakan, menganalisis 

data, menyeminarkan hasil dan menyusun laporan akhir.  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis untuk 

diambil kesimpulan, dalam hal ini Arikunto (2010 : 282) menjelaskan bahwa Data 

yang telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data 
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kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam 

kata-kata atau simbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan 

untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi 

gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif. Untuk membandingkan 

pencapaian hasil belajar mulai dari pra siklus, siklus I , dan siklus II digunakan 

teknik analisis deskriptif komparatif 

3.2.2 Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis yang 

dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart (Arikunto, 

Suhardjono, Supardi 2007:22). Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 

tahap beberapa siklus. Setiap siklusnya meliputi beberapa tahapan yaitu : 

Perencanaan (Planning), Tindakan (Action), pengamatan (observation), dan 

refleksi (Reflection). Adapun gambar pada model Penelitian tindakan kelas 

menurut Kemmis adalah sebagai berikut:  
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Diagram 2 Model Spiral  S. Kemmis dan McTarggart 

 Penelitian tindakan kelas ini menggunakan sistem siklus yang terdiri dari 

tiga tahap yaitu:  

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pelaksanaan dan pengamatan (Acting and Observaring) 

c. Refleksi (Reflecting) 

 Pemberian tindakan ini dimulai dari merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) kemudian tahap pelaksanaan sampai tahap refleksi sebagai 

tahap evaluasi dalam pembelajaran setelah apa yang sudah dipelajari. Adapun 

langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran yaitu perlakuan khusus terhadap 

karakteristik peserta didik, menyampaikan materi dengan permasalahan yang 

diangkat dan kesesuaiannya dengan pendekatan yang dijadikan sarana 

penyampaian materi. Selanjutnya pembuatan alat peraga dan media pembelajaran  

yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.  
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 Proses pemberian  perlakuan atau tindakan ini dengan melakukan proses 

belajar sebanyak dua siklus dan pada setiap siklus terdapat dua kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama dilakukan proses belajar dan pada pertemuan kedua 

digunakan untuk tes evaluasi.  

3.3  Variabel Penelitian 

Pada variabel penelitian akan menguraikan variabel bebas dan variabel terikat. 

Menurut Sugiyono (2008:38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.    

 

3.3.1  Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing.  

3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah 

hasil belajar. 
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3.4   Rencana Tindakan  

 Pada rencana tindakan akan menguraikan tentang rencana tindakan siklus I 

dan rencana tindakan siklus II. 

3.4.1 Rencana Tindakan Siklus I 

A. Perencanaan (Planning) 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan. Persiapan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Pertemuan I 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing  

b. Lembar kegiatan kerja kelompok 

Lembar kerja kelompok digunakan sebagai lembar kerja kelompok yang 

dibagi berdasar pembagian kelompok heterogen. 

c. Media kancing   

Media kancing digunakan sebagai alat dan digunakan pada saat anggota 

kelompok berbicara atau mengeluarkan pendapat, harus menyerahkan salah 

satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah meja kelompok. 

d. Nama kelompok kancing gemerincing, kelompok 1,2,3,4,5 

Nama kelompok digunakan untuk memudahkan pada saat presentasi. 

e. Materi  pembelajaran 

1. Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 
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2. Tujuan kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

3. Pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

2. Pertemuan 2 

a) Soal evaluasi siklus I 

b) Daftar nilai siklus I 

B. Pelaksanaan dan pengamatan (Acting and Observaring) 

 Pada tahap pelaksanaan dan pengamatan peneliti melihat atau 

mengobservasi pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe kancing gemerincing 

C. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap refleksi peneliti mengevaluasi proses pembelajaran dan 

menyiapkan perencanaan siklus II. 

3.4.2 Rencana Tindakan Siklus II 

A. Perencanaan (Planning) 

Pembelajaran pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I dan  

dilaksanakan 2 kali pertemuan. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pertemuan I 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing  

b. Lembar kegiatan kerja kelompok 
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Lembar kerja kelompok digunakan sebagai lembar kerja kelompok yang 

dibagi berdasar pembagian kelompok heterogen. 

c. Media kancing   

Media kancing digunakan sebagai alat dan digunakan pada saat anggota 

kelompok berbicara atau mengeluarkan pendapat, harus menyerahkan salah 

satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah meja kelompok. 

d. Nama kelompok kancing gemerincing, kelompok 1,2,3,4,5 

Nama kelompok digunakan untuk memudahkan pada saat presentasi. 

e. Materi  pembelajaran 

1. Asas yang harus ditaati  dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat 

dimuka umum 

2. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab  

2. Pertemuan 2 

a. Soal evaluasi siklus II 

b. Daftar nilai siklus II 

 

B. Pelaksanaan dan pengamatan (Acting and Observaring) 

 Pada tahap pelaksanaan dan pengamatan peneliti melihat atau 

mengobservasi pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe kancing gemerincing 
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C. Refleksi (Reflecting) 

 Pada tahap refleksi siklus II peneliti mengevaluasi proses pembelajaran 

dan membandingkan dengan pra siklus dan siklus I. 

3.5 Teknik dan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Teknik 

Untuk memperoleh data yang sesuai, diperlukan teknik dan alat pengumpul 

data yang tepat agar data yang didapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Oleh karena itu digunakan beberapa tenik pengumpul data: 

a. Teknik Tes 

Menurut Slameto (2012:167) Hakikat tes adalah sebagai alat ukur. Tes adalah 

prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara sistematis, untuk mengukur 

indikator/ kompetensi tertentu. Teknik tes untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Tes awal pada pra siklus yang dilakukan 

oleh guru adalah instrumen yang tepat sebagai cara pengumpulan data karena 

melalui tes ini akan terlihat perkembangan pengetahuan peserta didik dalam hal 

intelektual. Perlakuan yang diberikan harus disesuaikan dengan karakteristik  

peserta didik dan disesuaikan juga dengan model pembelajaran yang digunakan 

pada proses pembelajaran dikelas.  
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b. Observasi  

Menurut Slameto (2012:156) observasi adalah “pengamatan dengan melakukan 

aktifitas mencatat fenomena yang dilakukan secara sistematis“. Pada penelitian 

ini, yang menjadi pihak pelaku observasi adalah guru mata pelajaran PKn kelas 7 

sebagai pihak pengamat.  Dalam penelitan ini akan dilaksanakan dua bentuk 

observasi yaitu: 

1. Observasi terhadap subjek penelitian yaitu siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran saat 

dilaksanakan penelitian tindakan kelas 

2. Observasi terhadap terhadap guru sebagai pengajar yang bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn dengan 

menerapkan model pembelajaran kancing gemerincing. 

3.5.2 Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes siklus I 

dan II  serta lembar observasi siswa siklus I dan II  . 
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Tabel 5 

Kisi-kisi Lembar Observasi Siklus I Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran 

PKn Dengan Menggunakan Model Kancing Gemerincing  

Smp Negeri 1 Bancak Semarang 

No. Indikator Aspek Yang Diamati 

1. Tahap Persiapan Siswa duduk tenang dan siap mengikuti 

pelajaran 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan pendahuluan 

1. Siswa mengikuti apersepsi dengan baik 

2. Mendengarkan dengan seksama saat guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran 

Eksplorasi  1. Siswa  mendengarkan penjelasan  langkah 

pembelajaran model Kancing Gemerincing 

2. Siswa termotivasi untuk terlibat kegiatan 

pembelajaran 

3. Siswa memperhatika  guru saat 

menyampaikan materi yang diajarkan 

4. Siswa duduk dengan kelompok dengan 

benar 

Elaborasi 1. Siswa dapat mengerjakan tugas  kelompok 

yang diberikan  dan ada interaksi positif 

antara siswa dan guru 

2. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya 

dengan benar 

3. Siswa aktif dalam diskusi. 

4. Siswa dapat mengerjakan lembar kerja 

individu 

Konfirmasi  1. Siswa aktif  bertanya 

2. Siswa bersama-sama dengan guru 

memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi untuk menghargai upaya 

dan hasil belajar siswa baik secara individu 

maupun kelompok. 

3. Tahap Penutup 3. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung 

4. Siswa Menerima tindak lanjut  

5. Siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

tertib 
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Tabel 6 

Kisi-kisi Lembar Observasi Siklus II Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran 

PKn Dengan Menggunakan Model Kancing Gemerincing  

Smp Negeri 1 Bancak Semarang 

No. Indikator Aspek Yang Diamati 

1. Tahap Persiapan Siswa duduk tenang dan siap mengikuti 

pelajaran 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan pendahuluan 

3. Siswa mengikuti apersepsi dengan baik 

4. Mendengarkan dengan seksama saat guru 

mengemukakan tujuan pembelajaran 

Eksplorasi  5. Siswa  mendengarkan penjelasan  langkah 

pembelajaran model Kancing Gemerincing 

6. Siswa termotivasi untuk terlibat kegiatan 

pembelajaran 

7. Siswa memperhatika  guru saat 

menyampaikan materi yang diajarkan 

8. Siswa duduk dengan kelompok dengan 

benar 

Elaborasi 5. Siswa dapat mengerjakan tugas  kelompok 

yang diberikan  dan ada interaksi positif 

antara siswa dan guru 

6. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya 

dengan benar 

7. Siswa aktif dalam diskusi. 

8. Siswa dapat mengerjakan lembar kerja 

individu 

Konfirmasi  6. Siswa aktif  bertanya 

7. Siswa bersama-sama dengan guru 

memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi untuk menghargai upaya 

dan hasil belajar siswa baik secara individu 

maupun kelompok. 

3. Tahap Penutup 8. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung 

9. Siswa Menerima tindak lanjut  

10. Siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

tertib 
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1 Uji Validitas 

Suatu tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan (Suharisimi 

Arikunto, 2007: 67) . untuk mengetahui validitas item soal digunakan rumus : 

 

r
xy = Koefisien Korelasi antara variabel X dan Y r  

N  = Banyaknya subjek uji coba 

∑
x
 = jumlah skor item 

∑
y
  = jumlah skor total 

∑
x2

 = jumlah kuadrat skor item 

∑
y2

  = jumlah kuadrat skor total  

∑
xy

  = jumlah perkalian skor item dan skor total 

Suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien 

corrected item total correlation ≥ 0,2. Jadi jika nilai korelasi antara butir soal 

dengan skor total kurang dari 0,2, maka butir soal dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. Penelitian ini menggunakan SPSS 20 for windows. Untuk 

mengetahui tingkat validitasnya dengan melihat angka pada correct item total 

correlation.  
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Tabel 9 

Hasil Uji Validitas Soal 

Item-Total Statistics  

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 

Keterangan 

Soal 1 44.0000 24.000 .178 .473 Tidak Valid 

Soal 2 44.0714 21.847 .454 .407 Valid 

Soal  3 
44.1429 21.831 .316 .433 Valid 

Soal 4 
44.0714 21.847 .454 .407 Valid 

Soal 5 
44.0357 26.925 -.104 .535 Tidak Valid 

Soal 6 
44.1786 20.819 .562 .377 Valid 

Soal 7 
44.0714 21.847 .454 .407 Valid 

Soal 8 
43.8929 21.877 .611 .392 Valid 

Soal 9 
44.2500 26.565 -.087 .540 Tidak Valid 

Soal 10 
43.8571 27.312 -.140 .541 Tidak Valid 

Soal 11 
43.9286 22.513 -.346 .432 Tidak Valid 

Soal 12 
44.0714 29.772 -.352 .594 Tidak Valid 

Soal 13 
44.0357 27.888 -.196 .556 Tidak Valid 

Soal 14 
43.7500 25.824 .059 .495 Tidak Valid 

Soal 15 
44.1429 22.275 .399 .421 Valid 

 Uji validitas menunjukan bahwa butir soal nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15 valid 

karena telah mencapai koefisien corrected item total correlation ≥ 0,2. Jadi butir 

soal yang valid dapat digunakan untuk pos test siklus I. 
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Tabel 10 

Hasil Perhitungan  Uji Validitas Soal 

Item-Total Statistics  

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

Soal 1 43.7857 40.101 .744 .708 Valid 

Soal 2 43.7143 43.841 .489 .736 Valid 

Soal 3 43.6071 43.803 .377 .747 Valid 

Soal 4 43.7143 43.841 .489 .736 Valid 

Soal5 43.8214 42.300 .603 .725 Valid 

Soal 6 43.7500 40.046 .798 .705 Tidak valid 

Soal 7 43.7143 43.841 .489 .736 Valid 

Soal 8 43.5357 44.184 .639 .729 Valid 

Soal 9 43.7500 48.861 .062 .778 Tidak valid 

Soal 10 43.6786 40.152 .794 .705 Valid 

Soal  11 43.4286 43.884 .479 .737 Tidak valid 

Soal12 43.7500 56.565 -.408 .816 Tidak valid 

Soal 13 43.7143 55.249 -.341 .808 Tidak valid 

Soal 14 43.2500 48.343 .240 .757 Tidak valid 

Soal 15 43.7857 44.619 .424 .742 Valid 

Uji validitas soal menunjukan bahwa butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 15 valid karena telah mencapai koefisien corrected item total correlation ≥ 0,2. 

Jadi butir soal yang valid dapat digunakan untuk pos test siklus II. 
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3.6.1 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Maka pengertian reabilitas tes berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes (Arikunto, 2007 : 86). Untuk mencari reabilitas tes bentuk 

uraian maka rumus yang digunakan adalah rumus alpha sebagai berikut : 

 

r11 =  reliabilitas tes secara keseluruhan 

σi
2 = 

jumlah varians
 
skor tiap-tiap item 

σ
2

total = varians total 

Rumus varians menurut Arikunto (2007:110): 

 

Kriteria reliabilitas butir soal : 

0,00 ≤ 11 r < 0,20 : sangat rendah 

0,20 ≤ 11 r < 0,40 : rendah 

0,40 ≤ 11 r < 0,60 : cukup 

0,60 ≤ 11 r < 0,80 : baik 

0,80 ≤ 11 r < 1,00 : sangat baik  

(Arikunto, 2007: 75). 
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Kriteria pengujian reliabilitas tes dikonsultasikan dengan harga r product 

moment pada tabel. Jika r hitung > r tabel harga kritik r product moment maka item 

tes yang diuji cobakan reliabel.  

Tabel 11 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Soal Post Test Siklus I 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.816 7 

Berdasarkan  tabel  uji reliabilitas soal post test siklus I menunjukan 

bahwa uji reliabilitas akhir reliabel karena Cronbach's Alpha pada uji akhir 

mencapai 0.816 dan termasuk kriteria uji sangat baik. 

Tabel 12 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Soal Post Test Siklus II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 9 

 

Berdasarkan tabel  uji reliabilitas soal post test siklus II menunjukan 

bahwa uji awal tidak reliabel karena Cronbach's Alpha pada uji awal hanya 

mencapai 0.893 dan termasuk kriteria uji baik 
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3.7 Uji Taraf Kesukaran 

Indeks kesukaran item tes digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran 

tiap item soal. Indeks kesukaran ini untuk mengetahui soal pada Prasiklus, Siklus 

I dan Siklus II setara tingkat kesukarannya. Jika sudah setara, maka instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk instrumen pengukuran hasil belajar. Cara 

melakukan penghitungannya adalah sebagai berikut : 

Tingkat kesukaran =  

Kriteria indeks kesukaran: 

1. 0,00-0,30 = sukar 

2. 0,31-0,70 = sedang 

3. 0,71-1,00 = mudah 

(Arikunto,2009) 

 

Tabel 13 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Post Test Siklus I 

 

No Hasil Hitung Keterangan 

2 0,88 Mudah 

3 0,93 Mudah 

4 054 Sedang 

6 0,78 Mudah 

7 0,16 Sukar 

8 0,46 Sedang  

15 0,28 Sukar 
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Tabel hasil  uji tingkat kesukaran instrumen post test siklus I diperoleh 

data terdapat 7 butir soal dan dikategorikan sebagai berikut: tiga butir soal masuk 

kategori mudah yaitu nomor 1, 2, dan 6. Kategori sedang terdapat dua butir soal 

pada nomor 4, dan 8. Kategori sukar terdapat dua butir soal pada nomor 7, dan 15. 

Tabel 14 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Post Test Siklus II 

No Hasil Hitung Keterangan 

1 0,54 Sedang  

2 0,96 Mudah 

3 0,89 Mudah 

4 0,90 Mudah 

5 0,14 Sukar 

7 0,53 Sedang 

8 0, 30 Sukar 

10 0,50 Sedang 

15 0,21 Sukar  

Tabel hasil uji tingkat kesukaran instrumen post test siklus II diperoleh 

data terdapat 9 butir soal dan dikategorikan sebagai berikut: tiga butir soal masuk 

kategori mudah yaitu nomor 2, 3, dan 4. Kategori sedang terdapat empat butir soal 

pada nomor 1, 7, dan 10. Kategori sukar terdapat dua butir soal pada nomor 5, 8, 

dan 15. 
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3.8 Analisis Data 

Data yang terkumpul  dianalisis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Data-data berupa angka (kuanlitatif)  dianalisis dengan mencari data tertinggi , 

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

ketuntasan pembelajaran.  

Analisis data dari hasil penelitian tes tertulis pada akhir pembelajaran 

pertemuan kedua dari siklus pertama dan siklus kedua dianalis secara kuantatif. 

Cara  presentase untuk mengetahui besarnya hasil yang dicapai siswa dalam 

ketuntasan minimal yang telah  ditetapkan oleh guru. Jika siswa memperoleh nilai 

yang dibawah KKM dengan jumalah dengan rata-rata  dari jumlah siswa maka 

akan dianalisis dengan menghitung ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal 

sebagai berikut :  

Ketuntasan Individu =       Jumlah Nilai                   X 100 

                                   Jumlah Nilai maksimal 

 Ketuntasan Klasikal =  Jumlah siswa yang tuntas belajar       X 100 

    Jumlah seluruh siswa 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila ≥80% dari 29 siswa mencapai 

nilai KKM ≥70. 
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