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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang difokuskan 

pada situasi kelas dan dikenal dengan classroom action research. Menurut 

Wardhani (2007: 1.3) 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 

meningkat. Selanjutnya, Arikunto (2006: 58) menyatakan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus yang di dalamnya terdapat 

langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Wardhani (2007: 2.4), setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflection), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai. Berikut ini merupakan gambar alur siklus penelitian 

tindakan kelas yang diadaptasi dari Wardhani dkk. (2007: 2.4). 
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 Gambar 3.01: Alur siklus penelitian tindakan kelas (Adaptasi dari Wardhani, 

dkk., 2007: 2.4) 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif partisipatif 

antara peneliti dengan guru kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat. Subjek  

penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV B SD Negeri 4 

Metro Pusat dengan jumlah 26 orang siswa, yang terdiri dari 11 orang siswa 

perempuan dan 15 orang siswa laki-laki. 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat yang 

terletak di Jalan Mr. Gele Harun, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. 

 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. 

 

Refleksi I SIKLUS I 

Pengamatan I 

Perencanaan II 

Pelaksanaan I 

Refleksi II SIKLUS II Pelaksanaan II 

Pengamatan II 

IL 

Perencanaan I 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan dua cara, yaitu: 

1. Non Tes 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

bersifat kualitatif dengan menggunakan lembar observasi, yaitu untuk 

menilai kinerja guru, aktivitas siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 

psikomotor. 

2. Tes 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif 

melalui tes tertulis. Variabel yang diukur menggunakan teknik ini adalah 

hasil belajar kognitif siswa.  

 

D. Alat pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpul data, hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid, yang dapat 

mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan antara lain: 

1. Lembar observasi, instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi 

dengan guru kelas, yang terdiri dari: 

a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan guru mengelola dan 

melaksanakan praktik mengajar. Adapun dalam instrumen ini 

mengamati beberapa aspek yaitu kemampuan guru pada pra 

pembelajaran, kemampuan guru dalam membuka pelajaran, 
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kemampuan guru menyampaikan pembelajaran, kemampuan guru 

dalam pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar, kemampuan 

guru dalam memicu dan memelihara keterlibatan siswa, kemampuan 

guru dalam menilai proses pembelajaran dan hasil belajar siswa, 

kemampuan guru dalam menggunaan bahasa yang baik dan benar, 

kemampuan guru dalam menutup pembelajaran. 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Berikut indikator aktivitas siswa yang 

diamati: 

1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya;  

2) Terlibat dalam pemecahan masalah; 

3) Bertanya kepada siswa lain/ kepada guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya; 

4) Melaksanakan diskusi kelompok. 

c. Lembar Observasi Afektif Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sikap 

siswa ketika pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini 

digunakan untuk mengamati beberapa aspek, yaitu: percaya diri dan 

kerjasama. Adapun indikator dari aspek percaya diri dan kerjasama, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Percaya Diri 

Berikut indikator yang diamati pada aspek percaya diri. 

a) Tidak mencontek jawaban orang lain. 
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b) Berani mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan. 

c) Berani mengemukakan hasil diskusi di depan kelas. 

2) Kerjasama 

Berikut indikator yang diamati pada aspek kerjasama. 

a) Selalu berada dalam kelompok saat diskusi. 

b) Mendiskusikan tugas tampak secara kompak atau bersama-

sama. 

c) Bekerja sesuai tugasnya dalam kelompok. 

d. Lembar Observasi Psikomotor Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

keterampilan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Lembar observasi 

ini digunakan untuk mengamati beberapa aspek, yaitu: Keterampilan 

sosial dan Keterampilan berkomunikasi. Adapun indikator dari aspek 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Keterampilan Sosial 

Berikut indikator yang diamati pada aspek keterampilan sosial. 

a) Dapat beradaptasi dalam kelompok. 

b) Berdiskusi tentang tugas yang diberikan guru. 

c) Terjadi interaksi pada setiap anggota kelompok. 

2) Keterampilan Berkomunikasi 

Berikut indikator yang diamati pada aspek keterampilan 

berkomunikasi 

a) Mempersentasikan hasil diskusi dengan kalimat yang singkat. 
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b) Menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan bahasa yang 

runtut saat menyampaikan hasil diskusi. 

c) Menyampaikan hasil diskusi dengan tenang 

2. Soal tes, digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai siswa 

guna mengetahui hasil belajar kognitif siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukkan dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara 

nyata dan mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu data 

tentang kinerja guru, aktivitas siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 

psikomotor. Data kualitatif ini diperoleh dari data non tes, yaitu observasi 

siswa selama proses pembelajaran IPS melalui model cooperative learning 

tipe two stay two stray untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 

kinerja guru. 

a. Kinerja Guru 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

Nilai =
Jumlah Skor yang diperoleh

Jumlah Skor Maksimal
X 100 

 

Tabel 3.01 Kategori keberhasilan kinerja guru 

 
Rentang Nilai Kategori 

≥90 Sangat Baik  

75 – 89 Baik  

50 – 74 Cukup Baik 

<50 Kurang Baik 

Modifikasi dari Arikunto (2008: 35) 
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b. Aktivitas Belajar Siswa 

1) Nilai aktivitas belajar siswa individual diperoleh dengan rumus: 

NA =
R

SM
X 100 

Keterangan : 

NA  =  nilai aktivitas yang dicari atau diharapkan 

R  =  skor perolehan yang muncul 

SM  =  skor maksimal yang diamati 

      Modifikasi dari Purwanto (2008: 112) 

      Tabel 3.02 Kategori perolehan nilai aktivitas siswa 

 
Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Aktif 

65-79 Aktif 

50-64 Cukup Aktif 

35-49 Kurang Aktif 

<35 Pasif 

Modifikasi dari Arikunto (2008: 44) 

 

2) Persentase siswa aktif secara klasikal diperoleh dengan rumus: 

 

𝑃 =  
∑ siswa aktif

∑ siswa
 x 100% 

Keterangan: 

P : Persentase siswa yang dicari 

 

c. Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor Siswa 

1) Nilai hasil belajar afektif dan psikomotor individu ditentukan 

dengan rumus: 

Nilai individu =  
Jumlah skor

Jumlah skor maksimal
 x 100 

Tabel 3.03 Kategori nilai afektif siswa 

 
Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Baik 

65-79 Baik 

50-64 Cukup Baik 

35-49 Kurang Baik 

<35 Sangat Kurang 

Modifikasi dari Kunandar (2013: 231) 
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Tabel 3.04 Kategori nilai psikomotor siswa 

Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Terampil 

65-79 Terampil 

50-64 Cukup Terampil 

35-49 Kurang Terampil 

<35 Sangat Kurang 

Modifikasi dari Kunandar (2013: 231) 

2) Persentase ketuntasan belajar afektif dan psikomotor siswa secara 

klasikal diperoleh dengan rumus: 

Ketuntasan Kelas =  
Jumlah siswa kategori baik

Jumlah siswa
 𝑥 100% 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan guru. Data kuantitatif merupakan data 

hasil belajar melalui penerapan model cooperative learning tipe two stay 

two stray pada pembelajaran IPS. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

yang dikerjakan siswa pada siklus I dan siklus II, data kuantitatif penelitian 

ini didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil tes yang 

diberikan kepada siswa dan nilai persentase ketuntasan hasil belajar kognitif 

siswa secara klasikal, yaitu dengan rumus: 

a. Menghitung nilai hasil belajar kognitif siswa secara individual 

digunakan rumus : 

NK =  
R

N
 x 100 

 

 Keterangan:  

 NK =   nilai siswa (nilai yang dicari) 

R  =   jumlah skor/item yang dijawab benar 

 N  =   skor maksimum dari tes 
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 100 =   bilangan tetap 

Modifikasi dari Purwanto (2008: 112) 

Tabel 3.05 Kategori nilai kognitif siswa 

Rentang Nilai Kategori 

≥80 Sangat Baik 

65-79 Baik 

50-64 Cukup Baik 

35-49 Kurang Baik 

<35 Sangat Kurang 

Modifikasi dari Kunandar (2013: 231) 

b. Menghitung nilai rata-rata seluruh siswa: 

�̅� =
∑ 𝑿

∑ 𝑵
 

 

Keterangan : 

X ̅     = Nilai rata − rata kelas  
∑ X  = Jumlah semua nilai siswa  

∑ N  = Jumlah siswa  
Adaptasi dari Aqib, dkk. (2009: 40) 

 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar kognitif siswa secara klasikal 

digunakan rumus: 

K =
∑X

N
 x 100% 

Keterangan: 

K = ketuntasan belajar klasikal 

∑X = jumlah siswa yang mendapat nilai ≥65 

N = jumlah siswa 

100 % = bilangan tetap 

Modifikasi dari Aqib dkk. (2009: 41) 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah mempersiapkan 

materi pembelajaran tentang “Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat”, 

membuat perangkat pembelajaran, merancang kegiatan dalam 
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penerapan model cooperative learning tipe two stay two stray, membuat 

media pembelajaran, mempersiapkan lembar observasi, LKS,  dan soal-

soal tes. 

 

b. Pelaksanaan  

Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan dari perencanaan 

yang telah disusun, yaitu sebagai berikut. 

1) Kegiatan awal (10 Menit) 

a) Guru masuk kelas dan memberikan salam. 

b) Siswa berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

c) Guru mengondisikan kelas. 

d) Guru mengecek kehadiran siswa. 

e) Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

2) Kegiatan inti (55 Menit) 

Eksplorasi 

a) Guru mengajukan pertanyaan tentang koperasi yang ada di 

sekolah. 

b) Guru melibatkan siswa untuk mencari informasi mengenai peran 

koperasi di sekolah. 

c) Guru menjelaskan pengertian koperasi. 

d) Guru menunjukkan gambar lambang koperasi untuk 

mempermudah siswa dalam memahami makna dari lambang 

koperasi. 

e) Siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai 

gambar lambang koperasi.  
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f) Guru menampilkan gambar tentang jenis-jenis koperasi yang 

ada (koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi 

produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha). 

g) Siswa diminta menjelaskan contoh kegiatan koperasi pada 

gambar yang sudah ditampilkan oleh guru. 

h) Guru menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan koperasi. 

i) Guru menjelaskan tentang koperasi sekolah. 

j) Siswa diminta menyebutkan tujuan koperasi. 

k) Guru menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan koperasi. 

Elaborasi 

a) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok. Satu kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa yang dibentuk secara heterogen, yaitu 

terdapat 1 orang siswa pandai, 1 orang siswa kurang pandai, 2 

orang siswa sedang. 

b) Guru menjelaskan kepada siswa tentang model cooperative 

learning tipe two stay two stray yang akan dilakukan. 

c) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada setiap 

kelompok. 

d) Siswa diminta berdiskusi untuk memperoleh jawaban. 

e) Setelah siswa selesai berdiskusi dalam kelompoknya, guru 

meminta 2 orang siswa dalam setiap kelompok untuk membagi 

dan mencari informasi kepada kelompok lain yang dirasa kurang 

atau perlu ditambahkan dalam jawaban diskusinya. Lalu 2 siswa 

lainnya yang berada dalam kelompok tersebut menetap di tempat 
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diskusi, yaitu untuk menerima kelompok lain sebagai tamu 

dalam berbagi hasil diskusi. 

f) Setelah setiap kelompok bertamu, guru meminta siswa kembali 

ke kelompok asli untuk merangkum dan mempersiapkannya 

sebagai hasil persentasi di depan kelas. 

g) Setiap kelompok mempersentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

h) Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan dari jawaban kelompok yang maju.  

i) Guru menanggapi, memperjelas, dan meluruskan jawaban dari 

tiap kelompok.  

j) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami.  

Konfirmasi 

a) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

b) Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari. 

c) Siswa melaksanakan tes formatif. 

3) Kegiatan Penutup (10 Menit) 

a) Siswa diberi kesempatan untuk menyebutkan hal-hal apa saja 

yang diperoleh dari pembelajaran yang sudah dilakukan. 

b) Guru menutup pembelajaran. 
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c. Pengamatan 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer pada saat proses 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan terhadap 

aktivitas siswa dan kinerja guru saat pembelajaran menggunakan lembar 

observasi yang telah disediakan dengan memberi tanda check list (√). 

 

d. Refleksi 

Hasil yang dicapai pada tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Refleksi dilakukan dengan melihat kelebihan dan kelemahan 

pada saat proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe two stay two stray dengan media grafis pada 

pembelajaran IPS. Karena belum terjadi peningkatan sesuai dengan 

indikator yang diharapkan maka dilanjutkan pada siklus berikutnya 

dengan memperhatikan hasil refleksi dan langkah-langkah penggunaan 

model pembelajaran cooperative learning tipe two stay two stray dengan 

media grafis secara tepat dalam pembelajaran IPS. 

 

2. Siklus II 

Hasil pembelajaran pada siklus II ini lebih baik dibandingkan dengan 

hasil pembelajaran pada siklus I. Adapun langkah-langkah pada siklus II ini, 

antara lain: 

a. Perencanaan 

Penelitian siklus II ini diawali dengan mendata masalah dan kendala 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 

siklus I, kemudian membuat perencanaan oleh peneliti dan guru.  
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Selanjutnya, mempersiapkan materi pembelajaran tentang “Teknologi 

Produksi, Komunikasi dan Transportasi”, membuat perangkat 

pembelajaran, merancang kegiatan dalam penerapan model cooperative 

learning tipe two stay two stray, membuat media pembelajaran, 

mempersiapkan lembar observasi, LKS, dan soal-soal tes. 

 

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan Awal (10 Menit) 

a) Guru masuk kelas dan memberikan salam. 

b) Siswa berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

c) Guru mengondisikan kelas. 

d) Guru mengecek kehadiran siswa. 

e) Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

2) Kegiatan Inti (55 Menit) 

Eksplorasi 

a) Guru meminta siswa untuk menyebutkan hal-hal yang mereka 

ketahui tentang “Teknologi”. 

b) Siswa diajak untuk melakukan tanya jawab tentang 

perkembangan teknologi dari zaman dahulu hingga zaman 

sekarang. 

c) Guru menjelaskan definisi “Teknologi”. 

d) Guru menampilkan contoh gambar teknologi produksi 

tradisional, yaitu grobak sapi untuk menggarap sawah. 

e) Siswa diminta menjelaskan kegunaan dari teknologi produksi 

tradisional tersebut. 
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f) Setelah memahami tentang teknologi zaman modern, siswa 

diminta menyebutkan alat atau teknologi modern yang 

digunakan para petani saat ini untuk menggarap sawah. 

g) Siswa diminta menjelaskan perbandingan dari teknologi 

tradisional dan teknologi modern yang digunakan saat ini 

h) Guru menjelaskan beberapa contoh alat produksi yang 

digunakan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. 

i) Guru menjelaskan proses kegiatan produksi suatu barang. 

j) Guru menjelaskan tentang teknologi komunikasi. 

k) Guru menampilkan gambar tentang teknologi komunikasi 

tradisional dan teknologi komunikasi modern. 

l) Siswa diminta menyebutkan teknologi komunikasi apa saja yang 

mereka ketahui pada gambar-gambar tersebut. 

m) Guru menjelaskan teknologi komunikasi yang belum diketahui 

siswa dari gambar-gambar tersebut. 

n) Guru menjelaskan fungsi dan cara menggunakan teknologi 

komunikasi tersebut. 

o) Siswa diperitahkan guru untuk memberikan penjelasan tentang 

perbandingan teknologi komunikasi tradisional dan teknologi 

komunikasi modern. 

p) Guru menjelaskan tentang teknologi transportasi beserta contoh-

contohnya dengan menampilkan gambar-gambar teknologi 

transportasi di depan kelas. 

q) Siswa menanggapi penjelasan guru. 
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r) Siswa diminta membandingkan teknologi trasnportasi 

tradisional dan teknologi transportasi modern. 

Elaborasi 

a) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok. Satu kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa yang dibentuk secara heterogen, yaitu 

terdapat 1 orang siswa pandai, 1 orang siswa kurang pandai, 2 

orang siswa sedang. 

b) Guru menjelaskan kepada siswa tentang model cooperative 

learning tipe two stay two stray yang akan dilakukan. 

c) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada setiap 

kelompok. 

d) Siswa diminta berdiskusi untuk memperoleh jawaban. 

e) Setelah siswa selesai berdiskusi dalam kelompoknya, guru 

meminta 2 orang siswa dalam setiap kelompok untuk membagi 

dan mencari informasi kepada kelompok lain yang dirasa kurang 

atau perlu ditambahkan dalam jawaban diskusinya. Lalu 2 siswa 

lainnya yang berada dalam kelompok tersebut menetap di tempat 

diskusi, yaitu untuk menerima kelompok lain sebagai tamu 

dalam berbagi hasil diskusi. 

f) Setelah setiap kelompok bertamu, guru meminta siswa kembali 

ke kelompok asli untuk merangkum dan mempersiapkannya 

sebagai hasil persentasi di depan kelas. 

g) Setiap kelompok mempersentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 
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h) Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan dari jawaban kelompok yang maju.  

i) Guru menanggapi, memperjelas, dan meluruskan jawaban dari 

tiap kelompok.  

j) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami.  

Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang materi yang 

sudah disampaikan dan meluruskan kesalahan pahaman tentang 

jawaban dalam kegiatan diskusi. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-

hal yang belum diketahui. 

c) Siswa melaksanakan tes formatif. 

3) Kegiatan Penutup (5 Menit) 

a) Siswa diminta menyebutkan hal-hal apa saja yang diperoleh dari 

pembelajaran yang sudah dilakukan. 

b) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

c) Guru menutup pembelajaran. 

 

c. Pengamatan 

Selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai akhir 

diamati oleh observer dengan lembar observasi yang telah disepakati 

bersama, yaitu observasi mengenai aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran 
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cooperative learning tipe two stay two stray dan media grafis pada serta 

mengobservasi kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi tentunya untuk membahas segala sesuatu yang 

terjadi pada siklus II, baik itu kelebihan atau kelemahan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pembelajaran di siklus II dirasa cukup, 

karena indikator keberhasilan telah mencapai target yang ditentukan. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa tiap siklusnya, yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Persentase siswa yang memperoleh kategori “Aktif” mencapai ≥75% dari 

jumlah siswa di kelas tersebut. 

2. Hasil belajar siswa meningkat dan ketuntasan belajar secara klasikal 

mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

 


