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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian dan Jenis Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 

jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3.1.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Purborejo Kecamatan Bansari Kabupaten 

Temanggung. 

3.1.3.  Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah para siswa  kelas II SD Negeri 

Purborejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2011/2012  

yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki 

dengan karakteristik dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. 23% 

berkemampuan tinggi, 26,3% berkemampuan sedang, dan 50,7% berkemampuan 

rendah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pembelajaran matematika 

materi pokok Operasi Hitung Campuran. 

Proses penelitian berbentuk siklus dan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 

siklus terdiri dari lima kegiatan pokok, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

evaluasi, refleksi.  

3.2. Variabel Yang diteliti 

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

1. Teori Dienes sebagai variabel bebas atau variabel X yaitu variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel lain. 

2. Hasil belajar matematika sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau 

variabel Y1, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. 

3. Keaktifan siswa sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau variabel Y2, 

yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X 
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3.3 Rencana Tindakan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Dalam penelitian ini menggunakan model Kemmis yang 

dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart yang dikutip oleh 

Pardjono dalam Panduan Penelitian Tindakan Kelas (2007: 22), penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. Setiap siklusnya meliputi beberapa 

tahapan yang meliputi perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observation) dan refleksi (reflection) dalam suatu spiral yang saling terkait. Adapun 

model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart dapat terlihat pada 

gambar berikut ini : 

Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK ) oleh Kemmis dan Taggart 

 

 

 

 

 

 

(sumber : Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi (2007: 22)) 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan sistem siklus, yang terdiri dari tiga tahap 

yaitu: 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pelaksanaan dan pengamatan (acting and observasing) 

3. Refleksi (reflecting) 

Ketiga tahap siklus di atas dijelaskan sebagai berikut: pertama pada tahap 

perencanaan. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah merencanakan desain 

pembelajaran berdasarkan materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang 

direncanakan. Juga, pada tahap ini dirancang alat-alat peraga yang dapat mendukung 

berlangsungnya proses pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping. 

Terakhir, didesain juga lembar pengamatan (observasi) yang nantinya lembar 
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observasi ini akan digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melakukan analisis 

dan evaluasi bagi perencanaan berikutnya. Kedua, setelah didesain perencanaan ini 

langkah berikut yang akan dilakukan adalah melaksanakan perencanaan yang dibuat, 

sekaligus mengamati proses pelaksanaan tersebut. Apakah pelaksanaan siklus ini 

telah sesuai dengan perencanaan yang dimuat, termasuk kendala-kendala apa yang 

dihadapi selama proses pelaksanaan di luar dari rencana yang dibuat. Ketiga, setelah 

dilakukan pelaksanaan, maka langkah terakhir adalah melakukan refleksi. Refleksi 

dimaksudkan untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang belum direncanakan 

pada siklus I untuk selanjutnya dilakukan pada siklus II. 

Namun demikian, dalam penelitian ini pelaksanaan pengamatan (action) dan 

pengamatan (observasing), dipisahkan menjadi bagian-bagian tersendiri. Uraian 

keseluruhannya dapat dilihat pada paparan di bawah ini: 

3.3.1  Perencanaan 

1) Permintaan izin 

- Permintaan izin kepada Kepala Sekolah SDN Purborejo Kecamatan Bansari 

Kabupaten Temanggung. 

- Membuat nilai sebelum tindakan yang didapatkan dari guru kelas. 

- Membuat kisi-kisi angket. 

- Membuat angket. 

- Melakukan validasi angket. 

- Menyusun angket untuk penelitian. 

- Membuat kisi-kisi lembar observasi. 

- Melakukan validasi konten 

- Menyusun lembar observasi untuk penelitian 

- Memberikan angket. 

- Menganalisis angket 

- Menentukan SK/KD 
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2) Observasi dan wawancara 

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal 

tentang SDN Purborejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung secara 

keseluruhan dan keadaan proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika 

di kelas II materi pokok Operasi Hitung Campuran. 

3) Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun serangkaian kegiatan secara menyeluruh yang 

berupa siklus tindakan kelas. 

4) Menyusun lembar observasi untuk setiap tahapan penelitian. 

3.3.2 Siklus Tindakan 

3.3.2.1.Siklus I 

1) Proses Perencanaan 

Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

- Membuat skenario pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

- Menetapkan alat-alat peraga berdasarkan pada materi dan metode pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

- Membuat Lembar Kerja Siswa 

- Menyusun angket 

- Membuat lembar observasi untuk guru dan siswa. 

- Mempersiapkan permainan. 

- Merencanakan pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, 

diskusi, latihan, dan penugasan. 

- Menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan permainan yang telah 

dipersiapkan.  

2) Implementasi Tindakan 

- Melakukan proses pembelajaran yang telah disusun, termasuk melakukan 

tidakan-tindakan yang dianggap perlu walaupun dalam rencana, tindakan-

tindakan tersebut belum ditentukan atau dirumuskan sebelumnya. 
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- Melaksanakan pembelajaran dengan penerapan teori belajar Dienes 

- Melakukan kolaborasi dengan guru kelas untuk mengajar dengan penerapan teori 

Dienes yang sudah ditentukan oleh penulis. 

3) Observasi  

- Menghimpun teman dan masukan yang diperoleh selama proses kegiatan baik 

temuan dari penulis seperti temuan melalui lembar observasi, temuan lapangan, 

maupun masukan dari guru kelas. 

- Merencanakan kembali tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai 

tujuan penelitian yang diharapkan. 

4) Refleksi  

- Melakukan analisis dan evaluasi terhadap semua informasi dan data yang 

diperoleh dari temuan 

- Membuat rencana baru untuk melakukan tindakan berikutnya 

Adapun langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

Siklus I Pertemuan I 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini, penulis menyusun langkah-langkah kegiatan, antara lain: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menetapkan alat-alat peraga berdasarkan pada materi dan metode 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

2. Implementasi Tindakan  

a. Melakukan proses pembelajaran yang telah disusun, termasuk melakukan 

tindakan-tindakan yang dianggap perlu walaupun dalam rencana, tindakan-

tindakan tersebut belum ditentukan atau dirumuskan sebelumnya. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan teori belajar Dienes 

c. Mengerjakan evaluasi tentang operasi hitung penjumlahan 

3. Observasi 



59 

 

 

 

a. Menghimpun teman dan masukan yang diperoleh selama proses kegiatan 

baik temuan dari penulis seperti temuan melalui lembar observasi, temuan 

lapangan, maupun masukan dari guru kelas. 

b. Merencanakan kembali tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam 

mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. 

4. Refleksi  

a. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap semua informasi dan data yang 

diperoleh saat observasi. 

b. Membuat rencana baru untuk melakukan tindakan berikutnya. 

Siklus I Pertemuan II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada pertemuan pertama, maka pada pertemuan kedua 

rencana yang dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang lebih 

terarah dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan 

a. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang lebih akurat melalui 

hasil yang dicapai pada siklus I 

b. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah untuk peningkatan 

pemahaman siswa baik tentang metode pembelajaran maupun tentang materi 

yang disampaikan 

2. Implementasi Tindakan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

perencanaan 

b. Melaksanakan pembelajaran aktif berdasarkan teori belajr Dienes. 

c. Memantau perkembangan belajar siswa baik pada saat KBM berlangsung 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan guru kelas sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi terhadap 

hasil yang dicapai siswa 

e. Siswa mengerjakan soal-soal pada lembar LKS yang telah disediakan 
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3. Observasi 

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa baik secara tertulis melalui LKS, dan 

hasil evaluasi maupun sikap selama KBM berlangsung 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa terhadap hasil pembelajaran 

khususnya siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar (kurang dari 

kriteria KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa terhadap materi Operasi Hitung 

pengurangan 

4. Refleksi  

a. Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada 

saat KBM berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai pengajar 

maupun dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

pertemuan berikutnya berikutnya. 

Siklus I Pertemuan III 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada pertemuan kedua, maka pada pertemuan ketiga 

ini rencana yang dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang lebih 

terarah dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan 

a. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang lebih akurat melalui 

hasil yang dicapai pada siklus I 

b. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah untuk peningkatan 

pemahaman siswa baik tentang metode pembelajaran maupun tentang materi 

yang disampaikan 

2. Implementasi Tindakan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

perencanaan 

b. Melaksanakan pembelajaran aktif berdasarkan teori belajr Dienes. 
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c. Memantau perkembangan belajar siswa baik pada saat KBM berlangsung 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan guru kelas sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi terhadap 

hasil yang dicapai siswa 

e. Siswa mengerjakan soal-soal pada lembar LKS yang telah disediakan 

3. Observasi 

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa baik secara tertulis melalui LKS, dan 

hasil evaluasi maupun sikap selama KBM berlangsung 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa terhadap hasil pembelajaran 

khususnya siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar (kurang dari 

kriteria KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa terhadap materi Operasi Hitung 

campuran antara penjumlahan dan pengurangan 

d. Refleksi  

a. Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada 

saat KBM berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai pengajar 

maupun dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

siklus berikutnya berikutnya. 

Siklus II Pertemuan I 

1. Perencanaan 

Berdasarkan analisa pada pembelajaran siklus I pertemuan II, maka perencaan 

pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah pada peningkatan 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. 

b. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang akurat melalui hasil 

yang dicapai pada siklus I 

2. Implementasi Tindakan 
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a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. 

b. Melaksanakan pembelajaran aktif berdasarkan teori belajar Dienes. 

c. Memantau perkembangan belajar siswa baik pada saat KBM berlangsung 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan observer sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi terhadap 

hasil yang dicapai siswa 

e. Memperbaiki dan terus menyempurnakan beberapa kekurangan terhadap 

pembelajaran yang sedang berlangsung 

f. Siswa mengerjakan soal-soal pada lembar LKS yang telah disediakan 

3. Observasi 

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa baik secara tertulis melalui LKS, dan 

hasil evaluasi maupun sikap selama KBM berlangsung 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa terhadap hasil pembelajaran 

khususnya siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar (kurang dari 

kriteria KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa terhadap materi operasi hitung 

perkalian 

4. Refleksi  

a. Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada 

saat KBM berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai pengajar 

maupun dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

pertemuan berikutnya. 

Siklus II Pertemuan II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan analisa pada pembelajaran siklus I pertemuan II, maka perencaan 

pada siklus II adalah sebagai berikut: 
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a. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah pada peningkatan 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. 

b. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang akurat melalui hasil 

yang dicapai pada siklus II pertemuan I 

2. Implementasi Tindakan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. 

b. Melaksanakan pembelajaran aktif berdasarkan teori belajr Dienes. 

c. Memantau perkembangan belajar siswa baik pada saat KBM berlangsung 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan observer sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi terhadap 

hasil yang dicapai siswa 

e. Memperbaiki dan terus menyempurnakan beberapa kekurangan terhadap 

pembelajaran yan sedang berlangsung 

f. Siswa mengerjakan soal-soal pada lembar LKS yang telah disediakan 

3. Observasi 

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa baik secara tertulis melalui LKS, dan 

hasil evaluasi maupun sikap selama KBM berlangsung 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa terhadap hasil pembelajaran 

khususnya siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar (kurang dari 

kriteria KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa terhadap materi operasi hitung 

pembagian 

4. Refleksi  

a. Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada 

saat KBM berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai pengajar 

maupun dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

pertemuan berikutnya. 
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Siklus II Pertemuan II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan analisa pada pembelajaran siklus II pertemuan II, maka perencaan 

pada siklus III adalah sebagai berikut: 

a. Membuat skema pembelajaran yang lebih terarah pada peningkatan 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. 

b. Menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang akurat melalui hasil 

yang dicapai pada siklus II pertemuan II 

2. Implementasi Tindakan 

a. Melaksanakan proses pembelajaran seperti yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. 

b. Melaksanakan pembelajaran aktif berdasarkan teori belajr Dienes. 

c. Memantau perkembangan belajar siswa baik pada saat KBM berlangsung 

maupun setelah KBM. 

d. Melibatkan observer sebagai penyeimbang dalam mengevaluasi terhadap 

hasil yang dicapai siswa 

e. Memperbaiki dan terus menyempurnakan beberapa kekurangan terhadap 

pembelajaran yan sedang berlangsung 

f. Siswa mengerjakan soal-soal pada lembar LKS yang telah disediakan 

3. Observasi 

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa baik secara tertulis melalui LKS, dan 

hasil evaluasi maupun sikap selama KBM berlangsung 

b. Memantau dan memperbaiki kinerja siswa terhadap hasil pembelajaran 

khususnya siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar (kurang dari 

kriteria KKM). 

c. Mengevaluasi pemahaman belajar siswa terhadap materi operasi hitung 

campuran 

 

 



65 

 

 

 

4. Refleksi  

a. Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang menjadi temuan pada 

saat KBM berlangsung, baik dari guru yang membantu sebagai pengajar 

maupun dari siswa. 

b. Membuat rencana baru untuk perbaikan atau pengayaan dan tindakan pada 

pertemuan berikutnya. 

Kegiatan Awal (15 menit) 

- Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama didalam kelas.  

- Memotivasi siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai apersepsi. 

- Memaparkan  tujuan pembelajaran. 

- Apersepsi siswa dengan menyanyikan lagu “satu ditambah satu”. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

- Siswa mengerjakan soal 19 + 27. Siswa menyatukan 9 dan 7 buah kartu kuning 

dan mintalah anak menghitung jumlahnya (jawaban : 16). Siswa menggantikan 

10 kartu kuning dari 16 kartu kuning dengan satu kartu merah. Siswa memasukan 

kartu merah tersebut ke kantong puluhan dan masukan sisa 6 kartu kuning ke 

kantongan satuan. Siswa menghitung total kartu merah, yaitu 1 + 2 + 1 = 4. 

Siswa memahami bahwa nilai empat kartu merah tersebut adalah 40. Siswa 

menjumlahkan hasilnya, yaitu 40 + 6 = 46. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami.  

- Siswa mengurangkan 57-28.  

- Siswa memahami bahwa 7 tidak bisa dikurangi 8 maka ambil 1 kartu merah dan 

dan tukar dengan 10 kartu kuning sehingga total kartu kuning 7+10= 17 

selanjutnya, 17 dikurangi 8 menghasilkan 9. Karena dipinjam 1 maka sisa kartu 

merah menjadi  = 4. Selanjutnya, 4 – 2 = 2  

- Siswa memahami bahwa membacanya 20 karena nilainya puluhan. 

- Siswa menjumlahkan hasilnya, yaitu 20 + 9 = 29  

- Siswa diberi kesempatan untuk memberikan ide tentang bagaimana 

menyelesaikan operasi hitung campuran supaya lebih mudah dan simpel. 
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- Memberikan evaluasi operasi hitung campuran berupa penjumlahan dan 

pengurangan. 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

- Guru bersama siswa merangkum materi yang telah dipelajari tentang operasi 

hitung campuran berupa penjumlahan dan pengurangan. 

- Guru dan siswa melakukan refleksi. 

- Guru memberi evaluasi atau tugas lain untuk dikerjakan dirumah operasi hitung 

campuran berupa penjumlahan dan pengurangan. 

Observasi 

Observasi dilakukan oleh observer dengan mengamati proses pembelajaran 

(aktivitas guru dan siswa). Observasi diarahkan pada poin-poin  dalam pedoman yang 

telah disiapkan peneliti. Selain itu, untuk memperoleh data yang  akurat, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan para siswa mengenai poin-poin tertentu yang dirasa 

perlu ditanyakan pada siswa untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. 

Analisis dan Refleksi. 

Pada tahap ini akan dilakukan oleh guru bersama peneliti dengan cara 

menganalisis hasil pekerjaan siswa, hasil observasi, serta hasil wawancara. Dengan 

demikian, analisis dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu diperbaiki 

atau disempurnakan dan bagian mana yang telah memenuhi target. Dengan demikian 

yang akan disampaikan pada saat refleksi adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan siswa dalam menerima materi tentang operasi hitung 

campuran dengan menggunakan metode belajar Dienes ditinjau dari keaktifan 

siswa. 

2. Siswa masih mempunyai anggapan bahwa mata pelajaran matematika sulit dan 

membosankan. 

3. Guru menerapakan struktur pengajaran yang sistematis dalam menyampaikan 

materi pelajaran. 
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4. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mendapat kesulitan dalam 

pembelajaran. 

5. Dengan memanfaatkan metode belajar Dienes ditinjau dari keaktifan siswa maka 

siswa menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal tentang operasi hitung 

campuran. 

Harapan peneliti hasil yang diperoleh oleh oeneliti pada siklus I lebih meningkat dari 

pada kondisi awal. 

3.3.2.2.Siklus II  

Pada siklus kedua dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama tetapi 

didahului dengan perencanaan ulang berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh pada 

siklus pertama (refleksi), sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus 

pertama tidak terjadi pada siklus kedua. Pada siklus ini permainan yang digunakan 

lebih bervariatif. Disamping itu, pada siklus ini semua siswa dilibatkan secara 

langsung dengan menerapkan metode diskusi. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

Perencanaan 

Pada siklus II ini, peneliti akan lebih meningkatkan pemahaman siswa tentang 

Operasi Hitung Bilangan Campuran dengan terlebih dahulu menyiapkan perangkat 

pembelajaran dan merancang skenario pembelajaran (Rencana Perbaikan 

Pembelajaran) dengan menggunakan permainan yang menarik. Agar siswa bisa 

terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka di samping menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, demontrasi, peneliti akan menambah metode diskusi 

kelompok. 

Pelaksanaan tindakan 

Seperti pada siklus I, pada siklus II ini dilakukan dengan mengadakan 

pembelajaran dalam satu siklus dengan 3 kali tatap muka, dengan alokasi waktu 2x35 

menit, sesuai skenario pembelajaran. Di sisi lain, saya sebagai observer melakukan 

observasi terhadap proses pembelajaran dan wawancara kepada beberapa siswa 
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setelah pembelajaran berakhir. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut : 

Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Ketua kelas memimpin doa bersama 

2. Memotivasi siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai apersepsi. 

3. Memaparkan  tujuan pembelajaran. 

4. Membahas pekerjaan rumah yang diberikan pada siklus I 

Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Mengulangi pembelajarn yang sudah diajarkan pada siklus I 

2. Siswa sebnyak 3 anak maju kedepan dan diberi 2 buah permen. 

3. Siswa ditanya berapa jumlah total permen yang telah diberikan kepada ketiga 

siswa tersebut. 

4. Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan perkalian 2 dengan 3, yaitu 6. 

Perkalian merupakan penjumlahan berulang, misalnya 2 + 2 + 2 atau bentuk lain 

3 x 2. Pada kalimat 3 x 2 = 6, 3 dan 2 disebut faktor dari 6, sedangkan 6 

merupakan hasil perkalian 2 dan 3. 

5. Siswa diperlihatkan 6 permen ditangan 

6. Siswa dibagikan 3 permen secara merata kepada beberapa anak sampai permen 

habis. 

7. Guru bertanya berapa anak yang akan mendapat permen. 

8. Siswa memahami bahwa hasilnya merupakan pembagian 6 dengan 3, yaitu 2. 

9. Siswa memahami bahwa 6 : 3 = 6 – 3 – 3. 

10. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru secara kelompok. 

11. Setelah selesai ketua kelompok maju kedepan membacakan hasil diskusinya. 

12. Siswa lain menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

13. Guru memberikan motivasi berupa tepuk tangan kepada setiap kelompok yang 

maju kedepan mempresentasikan hasil diskusinya. 
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Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Bersama siswa, guru menyimpulkan materi pelajaran tentang operasi hitung 

campuran berupa perkalian dan pembagian yang telah dilakukan. 

2. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi operasi hitung 

campuran berupa perkalian dan pembagian yang belum dipahami. 

3. Memberikan evaluasi tentang operasi hitung campuran berupa perkalian dan 

pembagian. 

Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada siklus II ini terlihat adanya 

peningkatan minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Saat diadakan kerja 

kelompok, sebagian besar siswa terlihat aktif dalam berdiskusi. Hasil tes formatif 

perbaikan pembelajaran siklus II juga mengalami peningkatan dari siklus I. 

Analisis dan Refleksi. 

Pada siklus II dengan memanfaatkan metode belajar Dien,s ditinjau dari 

keaktifan siswa dengan bimbingan guru diharapkan terlihat jelas ada penigkatan 

keaktifan dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah 

diberikan peneliti, bagaimana yang diharapkan, maka refleksi yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas. 

2. Siswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajarn. 

3. Perhatian siswa tertuju pada penjelasan guru.  

4. Siswa telah berani bertanya dan mengmukakan pendapatnya dalam kelompok 

diskusi. 

5. Siswa dengan sungguh-sungguh dapat manyelesaikan tugas dandiskusi. 

Peneliti menganalisa hasil evaluasi sebagai umpan balik yang diperoleh pada 

siklus II. Dalam menganalisa hasil pada siklus II ini, peneliti dibantu oleh teman 

sejawat. Dari hasil evaluasi akhir diketahui bahwa  rata-rata kelas mengalami 

peningkatan menjadi 66,54. Dari 35 siswa hanya 6 siswa yang tidak tuntas dengan 

nilai di bawah 60. Ini terjadi pada siswa yang berkemampuan rendah dan memerlukan 
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bimbingan lebih lanjut. Dari hasil perbaikan pada siklus II ini, tingkat ketuntasan 

siswa mengalami peningkatan menjadi 82,8%. Dengan demikian pencapaian 

perbaikan yang diharapkan minimal 75% tuntas dari jumlah seluruh siswa tercapai 

dan tidak perlu dilakukan lagi perbaikan pada siklus selanjutnya. 

3.4 Subjek Penelitian 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini maka populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. SD tempat untuk Penelitian Tindakan Kelas di SDN Purborejo, kecamatan 

Bansari, kabupaten  Temanggung, Jawa Tengah 

b. Tempat untuk SD imbas sebagai uji validitas soal di SDN Tanurejo, kecamatan 

Bansari, kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan acuan penelitian, peneliti menggunakan 

teknik: 

1) Observasi 

Untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa dilakukan teknik 

observasi. Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan penilaian melalui 

pengisian lembar aktivitas siswa dan kegiatan mengajar guru pada setiap pertemuan. 

Observasi  dilakukan di kelas II SDN Purborejooleh guru kelas. 

b. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar 

mengajar yang dilakukan pada akhir kegiatan tiap-tiap siklus (post tes) dengan 

memberikan sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam pengumpulan data 

alat yang digunakan berupa soal test sesuai dengan materi. 

c. Angket 

Angket merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang 

akan diukur (responden).Pada penelitian ini yang diberi angket adalah siswa kelas II 

tentang proses belajar mengajar mata pelajaran matematika selama ini. Angket ini 
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digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang pendapat siswa kelas II 

SDN Purborejo pada proses belajar mengajar Matematika. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi Guru 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

No. Aspek yang diamati 

1. Menyediakan alat peraga berupa kantong yang terbuat dari kertas. 

2. 
Menyediakan alat peraga berupa kartu yang berbentuk bintang berwarna merah untuk 

puluhan dan warna kuning untuk satuan. 

 3.  Pemberian stimulus dan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hipotesa dan 

pendapat. 

4. Penggunaan teori belajar Dienes dalam pembelajaran 

5. Penggunaan pembelajaran berdasarkan keaktifan siswa 

6. Pengambilan kesimpulan dan pemberian evaluasi. 

 

Scoring 

Isilah menggunakan angka dengan ketentuan: 

3 = melakukan dengan baik 

2 = melaksanakan dengan cukup baik 

1 = melaksanakan dengan kurang baik 

0 = tidak melaksanakan 

Skor maksimal 18, skor minimal 0  

Cara menghitung semua perolehan skor dijumlahkan 

Rentang Skor Lembar Observasi Guru 

Jumlah nilai dan kriteria 

0-8= Pembelajaran yang dilaksanakan kurang baik 

6 -12 = Pembelajaran yang dilaksanakan cukup baik 

12 - 18=  Pembelajaran yang dilaksanakan baik 
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2. Lembar Observasi Siswa 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

No. Aspek yang diamati 
1. Perhatian siswa terhadap materi pelajaran. 

2. Mengerjakan penjumlahan 2 angka bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan 

3. 
Mengerjakan penjumlahan dengan permainan operasi hitung penjumlahan menurut teori belajar 

dienes. 

4. Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi kelompok. 

5. Keaktifan siswa dalam proses belajar dan diskusi kelompok. 

6. Keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat. 

7. Minat, motivasi belajar siswa 

8. Kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan tugas. 

Tabel 3.3 

Rentang Skor Lembar Observasi Siswa 

No.  Rentang nilai  

Kualitas Kuantitas  

1.  Sangat baik (A) 85 – 100 

2. Baik (B) 70 – 84 

3. Cukup (C) 55 – 69 

4. Kurang (D) 40 – 54 

5. Sangat kurang (E) 0 – 39 

 

Scoring 

Nilai Akhir =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 1 = 80 

8
=  100 

 

3. Soal Evaluasi Siklus I 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Soal  Evaluasi Tertulis Siklus 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No Item Jumlah Item 

 Melakukan 

pengurangan dan 

penjumlahan 
bilangan sampai 

500 

 

 Melakukan 

operasi hitung 

campuran 
 

 Membaca dan 

menggunakan 

symbol +, -, dan 
= dalam 

pengerjaan 

hitung 
 

1, 2, 3, 

4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10,  
10 

Jumlah 10 
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Scoring  

Nilai Akhir =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑥 100 

Skor per item soal adalah 1 

4. Soal Tes Siklus II 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Soal  Test Tertulis Siklus I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No Item Jumlah Item 

 Melakukan 

pengurangan dan 

penjumlahan 
bilangan sampai 

500 

 

 Menghitung 

operasi hitung 

campuran 
 

 Membaca dan 

menggunakan 

symbol +, -, dan 
= dalam 

pengerjaan 

hitung 
 

1, 2, 3, 

4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14,  14 

Jumlah 14 

Scoring 

Nilai Akhir =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑥 100 

Skor per item soal adalah 1 

Pada soal evaluasi ini tidak dilakukan uji validitas karena soal ini berupa isian dan 

diberikan pada akhir pertrmuan setiap siklus. 

5. Soal Evaluasi Siklus II 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Soal  Evaluasi Tertulis Siklus II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No Item Jumlah Item 

 Melakukan 

pengurangan dan 

penjumlahan 
bilangan sampai 

500 

 

 Menghitung 

operasi hitung 

campuran 
 

 Membaca dan 

menggunakan 

symbol x, :, dan 
= dalam 

pengerjaan 

hitung 
 

1, 2, 3, 

4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10,  
10 

Jumlah 10 
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Scoring 

Nilai Akhir =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑥 100 

Skor per item soal adalah 1 

Pada soal evaluasi ini tidak dilakukan uji validitas karena soal ini berupa isian dan 

diberikan pada akhir pertrmuan setiap siklus. 

6. Soal Tes Siklus II 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Soal  Tes Tertulis Siklus II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No Item Jumlah Item 

 Melakukan operasi 

hitung campuran 

perkalian dan 

pembagian bilangan  

 

 Melakukan operasi 

hitung campuran  

 Membaca dan 

menggunakan symbol 

x, :, +,- dan = dalam 

pengerjaan hitung 

1, 2, 3, 

4, 5, 6,  

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

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
21 

Jumlah 21 

Scoring 

Nilai Akhir = (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟)/(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟) 𝑥 100 Skor per item soal 

adalah 1 

7. Agket Keaktifan 

Tabel 3.8 

Kisi-kisi Sebaran Nomor Item Angket Keaktifan Siswa 

No. Indikator Favourabel Unfavourabel Sigma 

1. 
- Membaca materi  

1, 17 9, 25 4 

2. 

- Bertanya 

- Mengemukakan ide/pemikiran 

- Diskusi 

2,  18,  33 10, 26, 38 6 

3. 
- Mendengarkan materi pelajaran 

- Mendengarkan presentasi 3, 19, 34 11, 27 5 

4. 

- Membuat ringkasan 

- Mengerjakan latihan  

- Aktif mengumpulakan ide  

dan mencatat hasil penelitian 

4, 20, 35 12, 28 5 

5. 

- Menggambar diagram 

- Menggambar sumber belajar 

- Menggambar obyek penelitian 

5, 21,29 13 4 

6. 

- Hadir saat penelitian di sekolah 

- Melakukan/ membantu  

menyiapkan alat-alat percobaan 

6, 22,37 14, 30 5 

7. 

- Memecahkan masalah 

- Menganalisis soal’ 

- Mengambil keputusan 

7, 23 15, 31 4 

8. 

- Bersemangat 

- Berani 

- Bosan 

- Gugup 

- Takut 

8, 24 16, 32, 36 5 

 
 

20 18 38 
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Scoring 

Skor per item yaitu positif 4 3 2 1, negatif 1 2 3 4 

Skor maksimal 82, skor minimal 21 

Skor tertinggi= 4x jumlah soal 

Skor terendah= 1x jumlah soal 

Interval = Jumlah skor  tertinggi-jumlah skor terendah 

 Jumlah kriteria    

    

              = Jumlah skor  tertinggi-jumlah skor terendah 

           5 

    Kriteria penilaian angket keaktifan: - Sangat tinggi   

- Rendah  - Sedang 

- Sangat rendah  - Tinggi 

Berdasarkan kriteria keaktifan siswa, maka dapat diketahui bahwa skor terendah 

adalah 1(penilaian skor terendah) x jumlah soal yang valid dan skor tertinggi adalah 

4(penilaian skor tertinggi)x jumlah soal yang valid. 

Tabel 3.9 

Rentang Skor Keaktifan 

Sangat Tinggi  74,8 ≤ X < 82 

Tinggi  61,6 ≤ X < 74,8 

Sedang  48,4  ≤ X < 61,6 

Rendah  35,2  ≤ X < 48,4   

Sangat Rendah  21  ≤ X < 35,2   
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8. Observasi Teori Belajar Dienes  

Tabel 3.10  

Kisi-kisi Instrumen Observasi Pembelajaran Teori Belajar Dienes  

Isilah menggunakan angka dengan ketentuan: 

3 = melakukan dengan baik 

2 = melaksanakan dengan cukup baik 

1 = melaksanakan dengan kurang baik 

0 = tidak melaksanakan 

Skor maksimal 54, skor minimal 18  

Cara menghitung semua perolehan skor dijumlahkan 

Nilai Akhir =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑥 100 

Rentang Skor Lembar Observasi Guru 

Jumlah nilai dan kriteria 

0-18 = Pembelajaran yang dilaksanakan kurang baik 

18-36 = Pembelajaran yang dilaksanakan cukup baik 

36-54 =  Pembelajaran yang dilaksanakan baik 

Konsep/variable Aspek / dimensi Indikator No 

Penerapan teori belajar Dienes Kegiatan Awal - Berdoa bersama 

- Melakukan apersepsi. 

- Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang akan 

dicapai. 

- Memberikan stimulus kepada siswa untuk bertanya. 

1 

 

2, 3, 4 

 

 kegiatan inti - Melaksankan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi/tujuan yang akan dicapai 

- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkemabangan dan kebutuhan siswa 

- Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

teori belajarDienes 

- Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

- Menguasai kelas 

- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

dialokasikan 

- Menggunakan media secara efektif dan efisien 

- Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 

- Menumbuhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

- Menumbuhkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran 

- Merespon positif partisipasi siswa 

- Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan 

sumber belajar 

- Membantu siswa yang mengalami kesulitan 

- Menumbukan keceriaan dan antusias siswa dalam 

belajar 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 Kegiatan akhir - Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa 

- Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan 

siswa 

1, 2  

3, 4 
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3.5.3 Uji  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

3.5.3.1 Uji Validitas 

Pengertian umum untuk validitas butir soal adalah sebuah soal dikatakan valid 

apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item 

menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Rumus yang digunakan untuk 

menguji validitas item adalah rumus korelasi product momen dengan angka kasar 

yang dikemukakan oleh Person, yaitu:  

𝑟𝑥𝑦  =
N ( XY) − ( X)( Y

 (N X
2
− ( 𝑋2)) N Y2 −  X 𝑛 

 

Dimana: 𝑟𝑥𝑦    = koefisien korelasi antara variabel X dab Variabel Y 

    N  = jumlah sisa uji coba 

    X  = skor tiap butir soal 

    Y  = skor total tiap sisa uji coba 

     XY = jumlah perkalian XY 

Intepretasi yang lebih rinci mengenai nilai 𝑟𝑥𝑦   tersebut dibagi kedalam kategori 

seperti berikut ini: 

0,800 – 1,00  : Sangat tinggi 

0,600 – 0,800  : Tinggi 

0,400 – 0,600  : Cukup 

0,200 – 0,400  : Rendah 

0,00 – 0,200  : Sangat rendah 

(Sugiyono, 2010). 

3.5.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan 

gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang kemampuan seseorang. Rumus 

yang digunakan untuk menentukan reliabilitas soal uraian adalah rumus berikut: 
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𝑟11 =  
n

n − 1
 (1 −

 σ1
2

σ1
2  

Dengan : 

σ2 = ( 
 x2 –  

( x)2

N
N

 

Dimana : 

𝑟11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

 σ1
2 = juumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑖
2 = varians total 

N = banyaknya item 

X = skor total tiap item 

3.5.3.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuannya rendah. 

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D), 

yang berkisar antara 0 – 1. Dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝐴 − 𝑆𝐵

1
2  𝑇 (𝑆 max−𝑋𝑚𝑎𝑥)

 

Keterangan: 

SA  = jumlah skor kelas atas 

SB = jumlah skor kelas bawah 

T  = jumlah peserta kelas atas dan bawah 

Smax  = skor tertinggi soal 

Smin  = skor terendah soal; 

Klasifikasi daya pembeda uraian adalah sebagai berikut: 

 < 0,19   : Jelek 

 0,20 – 0,39  : Cukup 

 0,40 – 0,69  : Baik 
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 0,70 – 1,00  : baik sekali 

 Soal yang baik adalah soal yang dapat dapat membedakan antara siswa yang 

berkemampuan tinggi/ pandai dengan anak yang berkemampuan rendah dilihat dari 

dapat tidaknya mengerjakan soal tersebut (Arikunto, 2010).  

3.5.3.4 Tingkat Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks 

kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sama dengan 1,0. Indeks 

kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

tingkat kesukaran =
𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

ketrangan: 

mean = skor rata-rata 

skor maksimum = skor tertinggi 

indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

 0,00 – 0,30 : Sukar 

 0,31 – 0,70 : Sedang 

 0,71 – 1,00 : Mudah 

Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu sukar, 

sebaliknya indeks 1,0 menunjukkna bahwa soalnya terlalu mudah. Jadi jika P = 0,70 

lebih mudah jika dibandingkan dengan P = 0,20. Sebaliknya soal dengan P = 0,30 

lebih sukar daripada soal dengan P = 0,80. 

Soal-soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar, lalu tidak berarti tidak boleh 

digunakan. Hal ini tergantung dari penggunaanya. Jika dari pengikut yang banyak, 

kita menghendaki yang lulus hanya sedikit, kita ambil siswa yang paling top. Untuk 

ini maka lebih baik diambilkan butir-butir tes yang sukar.  

Sebaliknya jika kekurangan pengikut ujian, kita pilihklan soal-soal yang 

mudah. Selain itu, soal yang sukar akan menambah gairah belajar bagi siswa yang 
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pandai, sedangkan soal-soal yang terlalu mudah, akan membangkitkan semangat 

kepada siswa yang lemah (Arikunto, 2010). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Observasi penerapan teori belajar Dienes dan keaktifan siswa, observasi 

keaktifan siswa, tugas, digunakan analisis deskriptif komparatif yaitu dibandingkan 

antara kondisi awal, siklus I dan siklus II. 

Data kualitatif berupa hasil angket digunakan analisis diskriptif kualitatif 

berdasarkan hasil refleksi siklus I dan siklus II. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data penelitian 

yaitu berupa angket siswa. Adapun langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1 Analisis Angket Siswa 

a. Tabulasi jawaban angket dari seluruh siswa 

b. Perhitungan persentase jawaban siswa untuk masing-masing aspek yang 

ditanyakan pada siswa dengan perhitungan sebagai berikut: 

% Jawaban siswa =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  
 𝑥 100%   

c. Intepretasi jawaban angket dengan cara membuat tafsiran berdasarkan nilai 

persentase. 

Tabel 3.11  

Tafsiran Nilai Persentase Jawaban Angket 

Sangat Tinggi  73,8 ≤ X < 82 

Tinggi  60,6 ≤ X < 73,8 

Sedang  47,4  ≤ X < 60,6 

Rendah  34,2  ≤ X < 47,4   

Sangat Rendah  21  ≤ X < 34,2   

3.6.2 Indikator Kinerja 

 Pada hasil belajar 85% siswa mendapatkan nilai lebih dari samadengan 60, 

sedangkan pada angket keaktifan 70% siswa mendapat skor angket keaktifan lebih 

dari sama dengan 60,6% atau minimal level tinggi. 


