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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Researh). Tempat penelitian ini di SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali, yang terletak di desa Tuwan Tengah, Selodoko. Berdasarkan 

lokasinya SD N 2 Selodoko berada di wilayah pedesaan. Suasana di SD N 2 

Selodoko sangatlah sejuk, karena terletak di dekat sawah dan lingkungannya yang 

masih begitu alami, karena banyak pohon-pohon di sekitar sekolahan tersebut. 

Karakteristik subjek penelitian adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 16 siswa 

yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Semua kondisi siswa 

dalam keadaan normal, tidak ada yang termasuk siswa luar biasa. Kondisi sosial 

ekonomi orang tua/ wali siswa sangat bermacam-macam. Ada yang sangat 

mampu, mampu, ada yang cukup tetapi tidak sedikit juga yang lemah dalam 

perekonomian. Pekerjaan orang tua/wali siswa sebagian besar adalah pedagang 

dan petani, tetapi mayoritas pekerjaan petani. Sarana dan prasarana di SD N 2 

Selodoko sudah cukup baik. Terdapat beberapa kamar mandi siswa, tempat ibadah 

agama islam, ada koperasi siswa, ruang kepala sekolah, dan ruagan kelas dalam 

keadaan baik.  

Sekolahan ini secara keseluruhan memiliki 6 kelas dengan jumlah seluruh 

siswa-siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2013/2014 adalah sebanyak 110 

siswa. Kelas 1 berjumlah 22 siswa, kelas 2 berjumlah 16 siswa, kelas 3 berjumlah 

21 siswa, kelas 4 berjumlah 20 siswa, kelas 5 berjumlah 16 siswa, kelas 6 

berjumlah 15 siswa.  

Penelitian dilakukan di SD N 2 Selodoko dengan alasan dan pertimbangan 

bahwa penelitian yang dilakukan nanti dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

terutama mata pelajaran IPA dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT).  
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3.2 Variabel yang diteliti dan definisi operasional 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono 

2011:38). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

terikat dan variabel bebas. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2011:64). 

Variabel bebas (X) dari penelitian ini adalah penerapan model TGT dalam 

pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2011:64). Variabel terikat (Y) 

dari penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD N 2 

Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

3.2.3 Definisi Operasional 

a. Teams Games Tournament (TGT) adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa dalam kelompok yang berbeda kemampuannya untuk 

melakukan permainan akademik. Dan pada akhir pembelajaran diadakan 

turnamen akademik yang diikuti oleh perwakilan setiap kelompok yang 

memenangkan permainan. Bagi kelompok yang memenangkan turnamen akan 

mendapatkan penghargaan dari guru. Hal ini akan memudahkan siswa bermain 

sehat dalam permainan dan berpikir positif dalam mata pelajaran IPA. Model 

pembelajaran TGT akan diterapkan di SD N 2 Selodoko pada mata pelajaran 

IPA dengan Kompetensi Dasar 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dan 

Kompetensi Dasar 6.2 membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau 

lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Model TGT 

dengan KD 6.1 dan 6.2 akan dilaksanakan dengan langkah-langkah, yang 

pertama adalah presentasi kelas, disini guru memberikan penjelasan singkat 
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kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari. Tahap kedua adalah kerja 

kelompok, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok 

dibagikan LKK yang harus dikerjakan bersama-sama dengan waktu yang 

sudah ditentukan. Tahap ketiga adalah permainan, setelah LKK sudah selesai 

dan dibahas, kemudian guru membagi kelompok bermain yang anggotanya 

berbeda dari kelompok sebelumnya. Siswa melakukan permainan kartu soal 

yang setiap kartu memiliki skor berbeda-beda. Bagi siswa yang 

mengumpulkan skor terbanyak di dalam kelompoknya, maka berhak maju ke 

meja turnamen. Setelah perwakilan kelompok melaksanakan turnamen, maka 

akan terpilih 1 kelompok terbaik. Dan kelompok yang memenangkan 

diberikan penghargaan dari guru. 

b. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam menuntut suatu pelajaran 

yang menunjukkan kemampuan siswa dibidang kognitif dalam mengikuti 

proses belajar. Hasil belajar akan dicapai dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Penggunaan model pembelajaran TGT ini 

akan dilaksanakan pada siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko pada mata pelajaran 

IPA dengan Kompetensi Dasar 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dan 

Kompetensi Dasar 6.2 membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau 

lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Dengan 

penerapan model pembelajaran tipe TGT pada mata pelajaran IPA tentang 

sifat-sifat cahaya diharapkan hasil belajar akan meningkat dari sebelumnya. 

Hasil belajar merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, karena 

menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dengan demikian 

jika pencapaian hasil belajar itu tinggi, maka dapat dikatakan bahwa proses 

belajar mengajar itu berhasil. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan model penelitian tindakan dari 

Kurt Lewin yang dimodifikasi oleh Kemmis dan Mc Taggart dalam Arikunto 

(2010:131) bahwa penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 komponen pokok, yaitu: 

a). Perencanaan atau planning, b). Tindakan atau acting, c). Pengamatan atau 
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observing, dan d). Refleksi atau reflecting. Hubungan antara empat  komponen 

tersebut menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan berulang. “Siklus” inilah yang 

menjadi salah satu ciri utama dari penelitian tindakan kelas, yaitu bahwa 

penelitian tindakan harus dilaksanakan dalam bentuk siklus. 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus yang masing-

masing siklus meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan 

pembelajaran yang dalam satu siklus terdiri tiga kali tatap muka yang masing-

masing 2x35 menit. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian tindakan kelas ini secara rinci diuraikan sebagai 

berikut: 

3.3.1 Siklus I 

3.3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membuat RPP yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 

mata pelajaran IPA 

Perencanaan 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pengamatan Perencanaan 

Pengamatan 

Siklus I 

Siklus II 
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2) Menyiapkan media yang dibutuhkan 

3) Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran 

4) Menyiapkan lembar penilaian 

5) Membuat lembar observasi 

3.3.1.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran IPA dengan KD sifat-sifat cahaya. Dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

1) Pertemuan Pertama 

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Pembelajaran dimulai dengan doa dan absensi siswa 

b. Apersepsi oleh guru berkaitan dengan materi yang akan diberikan yaitu 

sifat-sifat cahaya 

c. Pembentukan kelompok belajar dengan angggota kelompok yang dipilih 

oleh guru 

d. Penjelasan singkat tentang materi yang diberikan 

e. Siswa menerima tugas kelompok dari guru yaitu membuktikan bahwa 

cahaya merambat lurus dan menembus benda bening 

f. Mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

g. Membahas hasil kerja kelompok 

h. Pelaksanaan permainan kartu soal yang berisi soal-soal tentang sifat-sifat 

cahaya 

i. Penghitungan skor kelompok 

j. Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap kelompok berhak mewakili 

kelompoknya untuk mengikuti turnamen 

k. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini 

l. Pembelajaran ditutup dengan pemberian nasihat oleh guru agar siswa rajin 

belajar 

2) Pertemuan Kedua 

a. Pembelajaran dimulai dengan doa dan absensi 
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b. Apersepsi oleh guru berkaitan dengan materi yang akan diberikan yaitu 

sifat-sifat cahaya 

c. Mengulang pembelajaran pada pertemuan pertama secara singkat 

d. Penjelasan singkat tentang materi yang diberikan 

e. Siswa menerima tugas kelompok dari guru yaitu membuktikkan bahwa 

cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan 

f. Mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

g. Pembentukan kelompok bermain yang diacak guru 

h. Siswa mendengarkan aturan permainan yang dijelaskan oleh guru 

i. Pelaksanaan permainan kartu soal yang berisi soal-soal tentang sifat-sifat 

cahaya 

j. Penghitungan skor kelompok 

k. Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap kelompok berhak mewakili 

kelompoknya untuk mengikuti turnamen 

l. Pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik yang berhasil 

memenangkan turnamen 

m. Pemberian pekerjaan rumah (PR) 

n. Pembelajaran ditutup dengan nasehat dari guru 

3) Pertemuan Ketiga 

a. Pembelajaran dimulai dengan doa dan absensi 

b. Mengulang materi pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya pada pertemuan 

pertama dan kedua 

c. Pembahasan pekerjaan rumah (PR) 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.3.1.3 Tahap Observasi 

Observasi dilakukan selama tindakan berlangsung. Observasi mencakup 

aktivitas siswa dan aktivitas guru dengan lembar pengamat. Guru mengamati 

dampak pelaksanaan. Apakah telah sesuai dengan rencana dan hambatan atau 

kendala apa yang dihadapi siswa maupun guru. 
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Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap pelaksanaan 

tindakan. Observasi diarahkan pada poin-poin yang telah diterapkan dalam 

indikator-indikator. 

1) Indikator keberhasilan guru yang akan dicapai adalah: 

a. Penampilan guru didepan kelas 

b. Cara penguasaan materi pembelajaran 

c. Penggunaan model pembelajaran tipe TGT 

d. Pemanfaatan media dan sumber belajar 

e. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

f. Waktu yang diperlukan guru dalam mengajar 

g. Cara guru menutup pelajaran 

2) Indikator keberhasilan siswa yang ingin dicapai adalah: 

a. Minat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran IPA 

b. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA 

c. Ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan soal 

d. Kerjasama dalam kelompok 

3.3.1.4 Refleksi 

Peneliti dan guru secara bersama-sama membahas hasil pembelajaran. 

Mengkaji ulang tentang kekurangan dan kelebihan pada siklus I. Selanjutnya 

penyempurnaan pada siklus I akan di perbaiki di siklus II. 

3.3.2 Siklus II 

3.3.2.1 Perencanaan 

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran IPA dengan KD membuat suatu karya/ model, misalnya periskop atau 

lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT). 

3.3.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran IPA dengan materi penerapan sifat-sifat cahaya. Dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 
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1) Pertemuan Pertama 

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Pembelajaran dimulai dengan doa dan absensi 

b. Apersepsi oleh guru berkaitan denga materi yang akan diberikan hari ini 

tentang penerapan sifat-sifat cahaya 

c. Pembentukan kelompok bermain dengan anggota yang sama dengan 

kelompok bermain sebelumnya 

d. Penjelasan singkat tentang materi yang diberikan tentang penerapan sifat-

sifat cahaya 

e. Siswa menerima tugas kelompok dari guru yaitu membuat lup sederhana 

dan menjelaskan fungsi mikroskop 

f. Mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan oleh guru 

g. Membahas hasil kerja kelompok 

h. Pelaksanaan permainan kartu soal yang berisi soal-soal tentang penerapan 

sifat-sifat cahaya 

i. Penghitungan skor kelompok 

j. Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap kelompok berhak mewakili 

kelompoknya untuk mengikuti turnamen 

k. Pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik yang berhasil 

memenangkan turnamen 

l. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini 

m. Pembelajaran ditutup dengan pemberian nasihat oleh guru agar siswa rajin 

belajar 

2) Pertemuan Kedua 

a. Pembelajaran dimulai dengan doa dan absensi 

b. Apersepsi oleh guru berkaitan dengan materi yang akan diberikan hari ini 

tentang penerapan sifat-sifat cahaya 

c. Pembentukan kelompok bermain dengan anggota yang sama dengan 

kelompok bermain sebelumnya 
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d. Penjelasan singkat tentang materi yang diberikan tentang penerapan sifat-

sifat cahaya 

e. Siswa menerima tugas kelompok dari guru yaitu tentang kamera, teropong 

dan periskop 

f. Mengerjakan lembar Kerja Kelompok (LKK) sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan oleh guru 

g. Membahas hasil kerja kelompok 

h. Pelaksanaan permainan kartu soal yang berisi soal-soal tentang penerpan 

sifat-sifat cahaya 

i. Penghitungan skor kelompok 

j. Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap kelompok berhak mewakili 

kelompoknya untuk mengikuti turnamen 

k. Pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik yang berhasil 

memenangkan turnamen 

l. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini 

m. Pembelajaran ditutup dengan pemberian nasihat oleh guru agar siswa rajin 

belajar 

3) Pertemuan Ketiga 

a. Pembelajaran dimulai dengan doa dan absensi 

b. Mengulang materi pelajaran tentang sifat-sifat cahaya pada pertemuan 

pertama dan kedua 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.3.2.3 Tahap Observasi 

Observasi dilakukan selama tindakan berlangsung. Observasi mencakup 

aktivitas siswa dan aktivitas guru menggunakan lembar pengamatan. Guru 

mengamati dampak pelaksanaan. Apakah telah sesuai dengan rencana dan 

hambatan atau kendala apa yang dihadapi siswa maupun guru. 

Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap pelaksanaan 

tindakan. Observasi diarahkan pada poin-poin yang telah diterapkan dalam 

indikator-indikator. 

1) Indikator keberhasilan guru yang akan dicapai adalah: 
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a. Penampilan guru didepan kelas 

b. Cara penguasaan materi pembelajaran 

c. Penggunaan model pembelajaran tipe TGT 

d. Pemanfaatan media dan sumber belajar 

e. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

f. Waktu yang diperlukan guru dalam mengajar 

g. Cara guru menutup pelajaran 

2) Indikator keberhasilan siswa yang ingin dicapai adalah: 

a. Minat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran IPA 

b. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA 

c. Ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan soal 

d. Kerjasama dalam kelompok 

3.3.2.4 Refleksi 

Peneliti dan guru secara bersama-sama membahas hasil pembelajaran. 

Mengkaji ulang tentang kekurangan dan kelebihan pada siklus II. Selanjutnya 

hasil dari sikus I dan siklus II dibandingkan. Apabila pada siklus II hasil yang 

didapat sudah lebih baik dari siklus I, maka dianggap penelitian berhasil. Apabila 

hasil dari siklus II tidak memuaskan, peneliti harus memperbaiki hasil tersebut 

pada siklus III.  

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Tes 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:138), tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, intelengensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh induvidu dan kelompok. Tes 

digunakan untuk mendapatkan data tentang peningkatan hasil belajar siswa 
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dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT). Tes dalam penelelitian ini yaitu tes formatif berbentuk 

pilihan ganda yang dikerjakan secara individu. 

2. Observasi 

Nasution (1988:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi bertujuan 

untuk mengamati kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung yang 

dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan 

terhadap siswa dan guru yang mengajar dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT. 

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang 

sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan jenis perilaku yang akan diamati dan 

situasi yang diobservasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian 

(Riduwan, 2012:77). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penunjang 

lainnya. Selain itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai bukti 

pelaksanaan penelitian. Bukti tersebut berupa foto selama proses pembelajaran. 

3.4.2 Instrumen pengumpulan Data 

Dalam penelitian, kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas 

dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan 

cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrument pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

 Tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan peneliti dalam melakukan 

tindakan yang dilihat dari hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran. 

Adapun kisi-kisi soal dapat dilihat pada lampiran 3 
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2. Lembar observasi 

 Lembar observasi yang menjadi instrument pengumpula data dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi pembelajaran, meliputi lembar observasi 

guru dan lembar observasi siswa. Lembar observasi pembelajaran ini dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

 Penelitian terhadap aktivitas guru dilakukan dari berbagai aspek (indikator 

yang diamati), yaitu kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti yang meliputi 

penguasaan materi pembelajaran, penggunaan model pembelajaran TGT, 

pemanfaatan media dan sumber belajar, pembelajaran yang memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa, penggunaan bahasa, dan kegiatan penutup 

(penguatan dan tindak lanjut) 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan 

penelitian. Yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian ini adalah 

meningkatnya hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Standardalam pembelajaran ini bersumber dari 

silabus KTSP IPA kelas 5 dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM pada 

siklus Iadalah 70, dapat terpenuhi apabila ≥ 75% dari jumlah siswa mendapat nilai 

≥ 70. KKM pada siklus II adalah 70, dapat terpenuhi apabila ≥ 75% dari jumlah 

siswa mendapat nilai ≥ 70.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif komparatif dan analisis ketuntasan. Analisis ketuntasan 

dilakukan dengan membandingkan data mentah dengan nilai KKM. Analisis 

deksriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil tes antar siklus I dan 

siklus II melalui penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, 

nilai maksimal, nilai minimal, perhitungan persentase dan rata-rata. Untuk 
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mengetahui keberhasilan tiap siklus yang telah digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas (PTK) ini, yaitu dengan ketuntasan belajar siswa dengan 

pencapaian KKM ≥ 70. Hasil belajar dapat diukur apabila setiap siswa telah 

mencapai nilai KKM ≥ 70 maka dinyatakan tuntas atau berhasil. 

Untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa dianalisis dengan cara 

menghitung ketuntasan belajarnya sebagai berikut: 

 

3.7 Uji Prasyarat Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat (Arikunto, 2006:168). 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi 

product moment yang dikemukakan Pearson (Arikunto, 2006:170) 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20,0. Kriteria validitas 

instrumen menurut Azwar dalam Wardani (2010:35) menyatakan bahwa suatu 

item instrumen dianggap valid jika memiliki koefisiensi corrected item to total 

correlation ≥ 0,20. Kategori inilah yang digunakan untu menentukan apakah item 

soal valid atau tidak. Menghitung validitas bertujuan untuk menilai ketepatan 

instrumen tersebut dalam mengukur kemampuan siswa. 

Soal yang akan diujikan pada siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko dilakukan, 

maka soal akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas. Pada siklus I, item soal yang diuji validitasnya ada 30 soal pilihan 

ganda. Dari hasil validitas yang dilakukan dengan SPSS 20,0 ada 22 soal yang 

valid dan 8 soal yang tidak valid karena nilai koefisiensi corrected item to total 

correlationkurang dari 0,2. Item soal yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 
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11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Sedangkan yang tidak 

valid adalah nomor 5, 8, 9, 12, 14, 20, 22,dan 24. 

Pada siklus II, item soal yang diuji validitasnya ada 25 soal pilihan ganda. 

Dari hasil validitas yang dilakukan dengan SPSS 20,0 ada 21 soal yang valid dan 

4 soal yang tidak valid karena nilai koefisiensi corrected item to total 

correlationkurang dari 0,2. Item soal yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, dan 25. Sedangkan yang tidak valid 

adalah nomor 5, 16, 18, dan 22. 

3.7.2 Uji Reliabilitas Tes 

Menurut Sudjana (2011:16), reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilai. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 20,0 dan 

kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan pedoman yang 

dikemukakan oleh George dan Mallery dalam Wardani (2010:35) sebagai berikut: 

α ≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

α ≥ 0,9  : reliabilitas memuaskan 

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap soal-soal pada siklus I, pada pilihan 

ganda di dapat koefisiensi reliabilitas alphanya memiliki nilai sebesar 0,899 

sehingga dinyatakan reliabilitas soal bagus. Pada siklus II, soal pilihan ganda di 

dapat koefisiensi reabilitas alphanya memiliki nilai sebesar 0,893 sehingga  soal 

pilihan ganda pada siklus II dinyatakan bahwa reliabilitas soal bagus. 

 

 

 


