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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Penelitian Tindakan (PT). karena 

peneliti ingin mendesain dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan 

penguasaan vocabulary dan proses  PT diharapkan mampu meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajar  siswa.  

 
Sedangkan menurut Iskandar (2009:5), Penelitian tindakan kelas didefinisikan 

sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan dalam 

melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana pembelajaran tersebut dilakukan. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

 
Penelitian ini dilakukan di kelas VII E dan VII F SMP Al Kautsar Bandar 

Lampung  pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun ajaran 2011/2012.  

 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian  

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E dan VII F SMP Al Kautsar Bandar 

Lampung yang berjumlah 64 orang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan 
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pembelajaran Bahasa Inggris dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-

Games-Tournament (TGT).  

 

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional 

 

3.4.1 Konseptual Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournamnent, yang terdiri dari 5 

komponen, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, 

media dan sumber pembelajaran serta komponen evaluasi. 

 

3.4.2 Konseptual  Proses Pembelajaran Bahasa Inggris 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan guru 

dan sumber belajar pada materi bentuk notice, shopping list dan announcement 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe teams games tournamnent di 

kelas VII E dan VII F 

 

3.4.3 Konseptual Sistem Evaluasi Pembelajaran 

 

Sistem evaluasi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data 

yang diperlukan dalam rangka memberikan judgment yakni berupa keputusan 

tentang sesuatu melalui proses pengukuran dan penilaian. 
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3.4.4 Konseptual Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Siswa  

 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu kegiatan pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 

ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcement.  

 

3.4.5    Operasional Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan skenario pembelajaran yang 

disusun oleh guru sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang dinilai dengan menggunakan APKG dengan nilai rata-rata 4 pada setiap 

siklusnya dengan skala 1-5. 

 

3.4.6  Operasional Proses Pembelajaran 

Penilaian observer terhadap interaksi guru dan siswa saat berlangsungnya  siklus. 

Interaksi yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar 

seperti Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, bertanya kepada guru, 

menjawab pertanyaaan guru, menjelaskan materi pada teman dan kelompok, 

menyelesaikan soal diskusi, membuat catatan/rangkuman, aktif dalam persentasi 

kelas, aktif dalam pertandingan. 
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3.4.7 Operasional Sistem Evaluasi 

 

Sistem evaluasi adalah penilaian observer terhadap kegiatan pengumpulan data 

belajar siswa tentang standar penilaian validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat 

kesukaran tes dan pengolahan hasil tes dalam bentuk uraian pada saat siklus 

berlangsung.  

 

3.4.8  Operasional Penguasaan Kosakata Siswa 

 

Penguasaan Bahasa Inggris kosakata siswa adalah merupakan prestasi hasil tes 

berupa nilai yang didapat setelah siswa menyelesaikan menjawab soal-soal 

tentang materi pelajaran yang sudah diajarkan.  

 

3.5 Lama Tindakan  

 

Penelitian dilaksanakan dengan beberapa siklus sampai mencapai target 

ketuntasan nilai 68 atau lebih dan presentase ketuntasan siswa lebih dari 80% dan 

penelitian akan dihentikan jika sudah mencapai target. 

 

3.6 Rancangan Penelitian Tindakan 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Penelitian ini 

berbasis kolaboratif, sehingga dalam Bahasa Inggris pelaksanaannya penelitian 

dilakukan melalui kerja sama dengan guru bidang studi yang selalu berupaya 
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untuk memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur yang efektif, 

sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang dengan revisi untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa 

Inggris.  

Peneliti berperan sebagai guru untuk melakukan tindakan pembelajaran sesuai 

perencanaan tindakan yang dibuat. Peneliti selalu bekerja sama dengan guru 

bidang studi Bahasa Inggris mulai dari:  

1. Dialog awal;  

2. Perencanaan tindakan;  

3. Pelaksanaan tindakan;  

4. Pemantauan (observasi); 

5. Perenungan (refleksi) pada setiap tindakan yang dilakukan; 

6. Penyimpulan hasil berupa pengertian dan pemahaman (evaluasi). 
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RANCANGAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Siklus  PTK Model Kemmis dan McTaggart dalam 

Hopkins  (1993)   

 

 

Penelitian ini mengarah pada model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dapat 

didefinisikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan 

alasan melakukan tindakan tertentu agar dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di kelas. Model penelitian tindakan kelas sebagaimana dinyatakan 

Orientasi teori dan kajian lapangan 

Perencanaan 

Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran I  
Analisis data dan 

refleksi I 

Tes siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran II  

Analisis data dan 

refleksi II 

Tes siklus II 

Perencanaan 

Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran III 

Analisis data dan 

refleksi III 

Tes siklus III 
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oleh Kemmis dan Mc Taggart (1988) dalam Suharsimi Arikunto (2006:34), 

merupakan penelitian bersiklus yang terdiri dari rencana, aksi/ tindakan, observasi 

dan refleksi yang dilakukan secara berulang. 

 
Mengacu pada teori tentang penelitian tindakan kelas, maka rancangan penelitian 

disusun menggunakan prosedur sebagai berikut: 

1. Dialog Awal 

Dialog awal dilakukan dengan mengadakan pertemuan peneliti dengan guru 

bidang studi Bahasa Inggris yang bermaksud mendiskusikan maksud dan 

tujuan penelitian sehingga peneliti yang akan melakukan Perencanaan 

Tindakan  

a. Observasi dan Monitoring Evaluasi, Dialog Awal, Refleksi, Pengertian dan 

Pemahaman, Perencanaan Tindakan 

b. Observasi dan Monitoring, Evaluasi Refleksi, Pengertian dan Pemahaman 

Seterusnya Sesuai Waktu yang Direncanakan tindakan benar-benar mengerti 

permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas 

 

2. Perencanaan Tindakan 

a. Setelah ditemukan permasalahan, maka peneliti bersama guru merencanakan 

tindakan yang akan dilakukan, meliputi model pembelajaran yang akan 

digunakan, waktu dan hari pelaksanaan. 

b. Membuat kesepakatan bersama guru bidang studi Bahasa Inggris untuk 

menetapkan materi yang akan diajarkan. 

c. Merancang program pembelajaran berupa silabus, rencana pembelajaran (RP), 

angket untuk mengukur peningkatan motivasi siswa, modul sistem koordinasi 
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manusia, kartu-kartu yang berisi soal turnamen, dan soal post-test serta lembar 

pengamatan untuk penilaian afektif siswa. 

d. Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru berlatih bersama untuk 

menyamakan persepsi mengenai proses pembelajaran yang telah 

direncanakan. 

 
 

3. Pelaksanaan Tindakan 

 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti bersama guru melakukan pembelajaran 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Peneliti melaksanakan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dalam usaha ke arah perbaikan. Suatu perencanaan bersifat 

fleksibel dan siap dilakukan perubahan sesuai dengan apa yang terjadi dalam 

proses pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti berperan 

sebagai guru, sedangkan guru berperan sebagai observer.  

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

A. Penjelasan materi 

Guru menjelaskan secara garis besar dan siswa memperhatikan dengan seksama. 

Tahap penjelasan di artikan sebagai proses penyampaian pokok – pokok materi 

pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok yang tujuannya pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. 

 
B. Belajar Kelompok (Tim) 

Siswa melaksanakan pembelajaran dalam kelompok kelompok kecil yang 

heterogen dalam kemampuan akademis yang terdiri dari siswa dengan tingkat 
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akademis tinggi sedabg dan kurang setelah guru selesai memberikan materi, setiap  

kelompok mengerjakan soal – soal secara berkelompok, selanjutnya  satu dari 

anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sementara kelompok lain 

menanggapi. 

 
C. Permainan/Pertandingan (Game/Turnamen) 

Pelaksanaan pertandingan akademik adalah ciri khas dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Kelompok  heterogen dirombak untuk sementara waktu dan 

kemudian dibentuk kelompok yang homogeny dalam tingkat kecerdasan  dan 

digabungkan dalam 1 meja pertandingan  

 

4. Observasi dan Monitoring 

Observasi dan monitoring dilakukan bersama ketika pembelajaran (pelaksanaan 

tindakan) berlangsung. Pengamatan ini tidak dilakukan oleh peneliti sendiri yang 

bertindak sebagai guru tetapi bekerja sama dengan guru bidang studi Bahasa 

Inggris. 

 
5. Refleksi 

Data dari hasil observasi dapat berupa data kuantitatif yang berupa penguasaan 

materi (nilai post-test) dan tanggapan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru. Proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan 

suatu keberhasilan penelitian tindakan kelas. Karena dengan adanya suatu refleksi 

yang tajam dan terpercaya akan didapatkan suatu masukan yang sangat berharga 

dan akurat bagi penentuan langkah tindakan selanjutnya. Komponen-komponen 

refleksi dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tindak lanjut - penyimpulan - penjelasan - pemaknaan - analisis. 
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Data yang diperoleh dari hasil observasi, selanjutnya didiskusikan antara guru 

bidang studi dengan peneliti untuk mengetahui: 

a. Apakah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana. 

b. Kemajuan apa yang dicapai siswa, terutama dalam hal peningkatan prestasi 

belajar siswa. 

Jika setelah refleksi terdapat masalah, dilakukan tindakan lanjutan yang meliputi 

perencanaan, tindakan dan observasi, sehingga masalah tersebut dapat teratasi dan 

tercapainya hasil yang optimal. Adapun kegiatan setiap siklus akan disajikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kegiatan Tiap Siklus 

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

 menyusun 

rencana 

plaksanaan 

pembelajara

n 

 

 menyiapka 

soal – soal 

dsikusi 

 

 menyiapkan 

lembar 

observasi 

 

 menyiapkan 

perangkat 

pertandinga

n  

 

 menyusun 

evaluasi 

 Menyampaikan 

materi 

pembelajar an 

secara garis 

besar  

 

 Membentuk 

kelompok 

diskusi 

(8kelompok @ 4 

siswa) 

 

 Guru 

memberikan 

tugas berisi soal  

tentang 

vocabulary 

 

 Diskusi 

kelompok 

menyelesaikan 

soal – soal  

 

 Siswa 

melaksanakan 

presentasi kelas  

 

 Membagi siswa 

dalam meja 

pertan dingan 

 

 Siswa 

melakukan 

pertandingan 

antar kelompok 

 

 Siswa bersama 

guru menarik 

kesimpulan   

 Mengamati 

aktivitas 

siswa dalam 

pembe 

lajaran 

kooperatif 

TGT 

 Mengamati 

aktivitas 

guru dalam 

pembe 

lajaran 

koope ratif 

TGT dari 

awal inti dan 

penutup 

 Mengamati 

jalannya 

diskusi 

kelompok 

 

 Mengamati 

jalannya 

presentasi 

kelas. 

 

 Mengamati 

jalanya 

pertandingan 

antar 

kelompok 

Mengevaluasi 

dan  

merefleksikan 

hasil obser 

vasi : 

 Metode yang 

di gunakan 

 Penyajian 

materi 

 LKK yang 

digunakan 

 Tugas yang 

diberikan 

 Keaktifan  

Siswa 
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3.7   Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a)  Kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan perencanaan pembelajaran  

Kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan perencanaan meliputi beberapa aspek 

dalam lembar penilaian RPP sertifikasi guru dalam jabatan, seperti yang dituliskan 

dalam tabel 3.2 di bawah ini: 

 

Tabel 3.2.   Kisi-Kisi Instrumen RPP 

No Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Skor 

Maksimal 

1 Aktivitas 

Guru dalam 

Penyusunan 

RPP 

A. Kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran (tidak menimbulkan 

penafsiran ganda dan mengandung 

perilaku hasil belajar) 

B. Pemilihan materi ajar (sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik peserta didik) 

C. Pengorganisasian materi ajar 

(keruntutan, sistematika materi, dan 

kesesuaian dengan alokasi waktu) 

D. Pemilihan sumber/ media 

pembelajaran (sesuai dengan tujuan, 

materi dan karakteristik peserta didik) 

E. Kejelasan skenario pembelajaran 

(langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran: awal, inti dan penutup) 

F. Kerincian skenario pembelajaran 

(setiap langkah tercermin strategi/ 

metode dan alokasi waktu pada setiap 

tahap) 

G. Kesesuaian teknik dengan tujuan 

pembelajaran 

H. Kelengkapan instrumen evaluasi 

(soal, kunci, pedoman penskoran) 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

Total 8 40 
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b) Kisi – Kisi Instrumen Aktivitas Peserta Didik 

Diedrich dalam Hamalik (2004: 11) menggolongkan aktivitas sebagai berikut: (1) 

Visual Activities, misalnya:  membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan.  (2) Oral Activities, misalnya: bertanya, memberikan saran, 

mengeluarkan pendapat dan diskusi. (3) Listening Activities, 

misalnya:  mendengarkan uraian, diskusi percakapan. (4) Writing Activities, 

misalnya:  menulis laporan, menyalin. (5) Drawing Activities, 

misalnya:  menggambar, membuat grafik, diagram. (6) Motor Activities, misalnya: 

melakukan percobaan. (7) Mental Activities, misalnya:  mengingat, menganalisis, 

mengambil keputusan. (8) Emotional Activities, misalnya:  gembira, berani, 

bergairah.  Dari penggolongan aktivitas di atas, peneliti mengambil beberapa 

aktivitas yang akan dijadikan sebagai indikator pada penelitian ini, dengan kisi-

kisi sebagai berikut. 

 

Tabel  3.3.  Kisi – Kisi Instrumen Aktivitas Peserta Didik 

ASPEK INDIKATOR NO ITEM 

Aktivitas Peserta 

Didik dalam 

Pembelajaran 

1. Mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru 

1 

 
2. Bertanya kepada guru 1 

3. Menjawab pertanyaaan guru 1 

4. Menjelaskan materi pada teman dan 

kelompok 

1 

5. Menyelesaikan soal diskusi 1 

6.Membuat catatan/rangkuman 1 

7. Aktif dalam persentasi kelas 1 

8. Aktif dalam pertandingan 1 
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c)  Kisi-Kisi Instrumen Tes Prestasi Belajar 

Kisi-kisi instrumen tes tertulis dalam bentuk pilihan jamak terbuka pada setiap  

siklusnya disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.4.  Kisi-Kisi Butir Soal 

SIK

LUS 

KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI INDIKATOR 

BUTIR 

SOAL 

/ASPEK 

1 11.1. Merespon makna 

yang terdapat 

dalam teks tulis 

fungsional pendek 

sangat sederhana 

secara akurat, 

lancar dan 

berterima yang 

berkaitan dengan 

lingkungan 

terdekat 

       - Notice 1. Mengidentifikasi 

kata dalam teks 

berupa instruction in 

the house 

2. Menuliskan lawan  

kata  dari  teks 

berupa instruction in 

the school 

3. Menentukan 

lawan  kata  dari teks 

instruction in the 

school 

 

1,2,7,8

,19,20  

/C1 

3,4,5.6 

9,10/ 

c1 

 

11,12, 

13,21,

22/c2 

 11.2. Merespon makna 

yang terdapat 

dalam teks tulis 

fungsional pendek 

sangat sederhana 

secara akurat, 

lancar dan 

berterima yang 

berkaitan dengan 

lingkungan 

terdekat 

Shopping 

List 
1.  Mengidentifikasi  

List of things 

2.  Menentukan 

names of fruits 

3. Menentukan 

things in market 

14,15, 

16,22, 

23,24, 

/ c2 

 11.3. Merespon makna 

yang terdapat 

dalam teks tulis 

fungsional pendek 

sangat sederhana 

secara akurat, 

lancar dan 

berterima yang 

berkaitan dengan 

lingkungan 

terdekat 

 

- Announ

cement 

- Mengidentifikasi kata 

dalam teks berbentuk 

announcement 

- Mentukan kata dalam 

teks berbentuk 

announcement 

-  Menuliskan teks 

dalam kata berbe ntuk 

announcement 

  

16,17,

118,26

, 

27,28, 

29,30/

c2 
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3.8 Teknik Analisis Instrumen Tes 

 

3.8.1     Validitas  Tes 

 

Validitas artinya  sejauh mana ketepatan dan kecermatan  dalam mengukur sesuai 

dengan tujuan pengukuran tersebut. Suatu tes atau instrumen pengukur dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tesebut menjalankan fungsi ukurnya, 

atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut.   Menurut Arikunto (2006: 206) validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, 

sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  

 
Pengujian instrumen dilakukan dengan teknik  : 1. Validitas Isi (Content Validity).  

2. Validitas tampilan (Face Validity) 3. Analisis butir. Validitas Isi Adalah 

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional 

atau melalui  professional judgment. Pengujian validitas isi merupakan pengujian 

yang sistematis terhadap isi tes untuk menentukan apakah tes mencakup sampel 

representatif dari domain perilaku yang harus di ukur, representatif maksudnya 

domain yang hendak diukur terwakili dalam jumlah butir dan proporsi yang benar.  

 
Pengujian validitas isi dilakukan dengan menilai secara teoritis apakah penjabaran  

teori ke dalam kisi-kisi dari suatu tes sudah terwakili secara komprehensif yang 

hendak diukur,  sementara Face Validity Adalah validitas yang hanya didasarkan 

pada penelitian terhadap format penampilan (appearance) tes dengan alasan 

validitas tampilan yang tinggi (tampak meyakinkan) akan memancing motivasi 

individu yang dites untuk menghadapi tes tesebut bersungguh sungguh. Kemudian 
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dilanjutkan ke teknik yang ketiga yaitu menganalisis tiap butir soal menggunakan 

program anates. 

 
Insrumen yang kurang baik diperbaiki didasarkan pada masukan dari dosen 

pembimbing dan ahli bidang studi serta telah diujikan sebelumnya. Untuk 

mengetahui apakah apakah tes mempunya validitas secara empiris adalah dengan 

mengkorelasikan skor yang diperoleh pada setiap butir soal. Apabila skor semua 

pernyataan yang disusun memiliki  koefesien korelasi, item yang mepunyai 

korelasi positif dengan korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula dengan kata lain alat ukur tersebut valid. 

Validitas ini dinamakan validitas butir soal. Untuk menetukan validitas tes 

dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut:  

0.80 – 1.00 : Sangat tinggi  

0.60 – 0.79 : Tinggi  

0.40 – 0.59 : Sedang 

0.20 – 0.39 : Rendah  

0.00 – 0.19  : Sangat Rendah. (Hadi, 2003:67) 

 

Hasil analisis validitas tes pada Siklus pertama  menggunakan program Anates 

dapat ditafsirkan sebagai berikut:  

Validitas tes dengan korelasi  XY pada siklus pertama dengan nilai  

0.60  kategori Rendah. Validitas tes dengan korelasi XY pada siklus kedua  

dengan nilai 0.80 kategori tinggi. Validitas tes dengan korelasi XY pada siklus 

ketiga dengan nilai 0.86 kategori  Tinggi 
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3.8. 2  Reliabilitas  Tes  

Reliabilitas adalah tingkat kemampuan instrument penelitian untuk 

mengumpulkan data secara tetap dari sekelompok individu. Instrumen yang 

memiliki tingkat reabilitas tinggi cenderung menghasilkan data yang sama tentang 

suatu variabel unsur-unsurnya, jika diulangi pada waktu yang berbeda pada 

sekelompok individu yang sama atau dengan kata lain instrumen tersebut 

konsisten atau ajeg.  

 

Adapun kriteria reliabilitas tes yaitu: 

0.80 – 1.00 : Sangat tinggi  

0.60 – 0.79 : Tinggi  

0.40 – 0.59 : Sedang 

0.20 – 0.39 : Rendah  

0.00 – 0.19  : Sangat Rendah. (Hadi, 2003:64) 

 
Hasil analisis reabilitas tes pada tiap siklus menggunakan program Anates dapat 

ditafsirkan sebagai berikut:  

Reabilitas tes pada siklus pertama dengan nilai 0. 75  kategori Sedang 

Reabilitas tes pada siklus kedua  dengan nilai 0.89  kategori Tinggi 

Reabilitas tes pada siklus ketiga dengan nilai 0.92 kategori  Tinggi 

 

3.8. 3  Tingkat Kesukaran 

 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Tujuan menganalisis taraf kesukaran soal adalah untuk mendapat soal yang baik. 

Soal yang terlalu mudah maupun terlalu sulit tidak akan digunakan untuk menguji 
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dalam penelitian. Untuk menentukan taraf kesukaran soal dengan membandingkan 

dengan kriteria sebagai berikut:  

-  soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto, 2006: 210) 

 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal  pada siklus pertama  menggunakan program 

Anates dapat ditafsirkan sebagai berikut:  soal nomor 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28  tergolong kategori mudah dengan 

kisaran indeks kesukaran 0, 70 – 1, 00. Soal nomor butir 2, 4, 5, 7, 9, 21, 23, 30  

tergolong kategori sedang dengan kisaran indeks kesukaran 0,30 – 0, 70. Soal 

nomor butir 16, 29 tergolong  kategori Sukar dengan kisaran Indeks Kesukaran 

soal  antara 0,00 -  0,30. 

 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal  pada siklus kedua  menggunakan program 

Anates dapat ditafsirkan sebagai berikut:  soal nomor butir 1, 5, 10, 18, 23, 25, 30 

tergolong kategori mudah dengan kisaran indeks kesukaran 0, 70 – 1, 00. Soal 

nomor butir 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 

28, 29  tergolong kategori sedang dengan kisaran indeks kesukaran 0,30 – 0, 70. 

Soal nomor butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20. Soal butir no. 7  tergolong 

kategori Sukar dengan kisaran Indeks Kesukaran soal  antara 0,00 - 0,30. 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal pada siklus ketiga menggunakan program 

Anates dapat ditafsirkan sebagai berikut:  soal nomor butir 2, 8, 12, 15, 17,18, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, 30  tergolong kategori mudah dengan kisaran indeks kesukaran 
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0, 70 – 1, 00. Soal nomor butir  tergolong kategori sedang dengan kisaran indeks 

kesukaran 0,30 – 0, 70. Soal nomor butir 7, 10, 14, 20 tergolong kategori Sukar 

dengan kisaran Indeks Kesukaran soal  antara 0,00 -  0,30. 

 

3.8.4 Daya Pembeda  

 
Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan 

rendah). Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi,disingkat D. Daya pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00 

sama halnya dengan indeks kesukaran namun bedanya pada indeks diskriminasi 

ini ada tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika 

sesuatu soal terbalik menunjukan kualitas test yaitu anak pandai disebut bodoh 

dan anak pandai disebut pandai. 

 

Sesuatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun bodoh, maka 

soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian juga apabila 

soal tersebut tidak dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa 

bodoh,maka soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal yang 

baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa-siswa yang pandai saja. 

 
Seluruh pengikut tes dikelompokan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan 

kelompok bawah dengan jumlah yang sama. Jika seluruh kelompok atas dapat 

menjawab soal dengan benar, sedangkan kelompok bawah menjawab salah, maka 

soal tersebut mempunyai D paling besar yaitu 1,00 sebaliknya jika semua 

kelompok atas menjawab salah,tetapi semua kelompok bawah menjawab 

betul,maka nilai D-1,00. tetapi jika siswa kelompok atas dan siswa kelompok 
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bawah sama-sama menjawab salah, maka soal tersebut mempunyai nilai D 0,00  

karena tidak mempunyai daya pembeda sama sekali. Berikut ini adalah Klasifikasi 

daya pembeda : 

 
D = 0,00-0,20= jelek 

D = 0,21-0,40=cukup 

D = 0,41-0,70= baik 

D = 0,70–1,00= baik sekali 

D  = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sabaiknya dibuang saja. Arikunto ( 2006 : 207 ).  

 

Hasil analisis daya pembeda  soal  pada siklus pertama  menggunakan program 

Anates dapat ditafsirkan sebagai berikut:  soal nomor butir 1,13, 14, 15,23,26  

tergolong kategori jelek  dengan kisaran nilai 0, 00 – 0, 20. Soal nomor butir 3, 5, 

10, 13, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 30  tergolong kategori cukup dengan kisaran nilai 

0,21 – 0, 40. Soal nomor butir 2, 4, 8, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 25  tergolong  

kategori baik  dengan kisaran nilai   antara 0,41 -  0,70. Soal nomor butir 9 

tergolong  kategori baik sekali dengan kisaran nilai  0,70–1,00= baik sekali 

 
Adapun soal nomor butir 6, 7 dan 16 diganti dengan soal lain.  

Hasil analisis daya pembeda  soal  pada siklus kedua  menggunakan program 

Anates dapat ditafsirkan sebagai berikut:  soal nomor butir 2, 8  tergolong kategori 

jelek  dengan kisaran nilai 0, 00 – 0, 20. Soal nomor butir 3, 6, 24 tergolong 

kategori cukup dengan kisaran nilai 0, 21 – 0, 40. Soal nomor butir 4, 5, 9, 11, 13, 

16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30  tergolong  kategori baik  dengan kisaran 

nilai   antara 0,41 -  0,70. Soal nomor butir 1 10 12 14 15 19 20 29 tergolong  
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kategori baik sekali dengan kisaran nilai  0,70–1,00= baik sekali adapun soal 

nomor butir 7, 26 diganti dengan soal lain.  

Hasil analisis daya pembeda soal pada siklus ketiga menggunakan program 

Anates dapat ditafsirkan sebagai berikut:  soal nomor butir 7, 16  tergolong 

kategori jelek  dengan kisaran nilai 0, 00 – 0, 20. Soal nomor butir 5, 25, 26 

tergolong kategori cukup dengan kisaran nilai 0, 21 – 0, 40. Soal nomor 2, 3, 4, 6,  

8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30 tergolong  kategori baik  dengan 

kisaran nilai   antara 0,41 -  0,70. Soal nomor butir 13, 21, 22,  24, tergolong  

kategori baik sekali dengan kisaran nilai  0,70–1,00= baik sekali 

Adapun soal nomor butir 1, 10, 14, 20 diganti dengan soal lain.  

 

3.9 Instrumen Penelitian 

 

1)  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Penilaian RPP menggunakan format lembar penilaian RPP sertifikasi guru dalam 

jabatan suplemen buku 3.  

 

2)  Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan  pembelajaran di kelas dapat diamati dengan menggunakan lembar 

observasi pengamatan aktivitas peserta didik. 

3) Sistem Penilaian Evaluasi 

Pengukuran sistem penilaian  evaluasi dilakukan dengan mencari nilai validitas, 

reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran butir soal dengan menggunakan 

software anates. 
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4)  Prestasi Belajar 

Pengukuran prestasi belajar peserta didik dengan menggunkan tes tertulis bentuk 

pilihan jamak dengan memperhatikan indikator pada masing-masing standar 

kompetensi. 

 

3.10  Teknik Analisis Data 

 

a)  Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diukur dengan Lembar Penilaian RPP. 

Setiap komponen dinilai dengan skala 1-5. Rumus menentukan nilai akhir 

adalah sebagai berikut: 

R = A + B + C + D + E + F + G + H   

8 

Keterangan: 

R = Nilai Akhir 

Interpretasi kualitas RPP sebagai berikut: 

a. nilai 4,1 - 5 = Sangat baik; 

b. nilai 3,1 - 4 = Baik; 

c. nilai 2,1 - 3 = Sedang;  

d. nilai 1,1 - 2 = Kurang; dan 

e. nilai 1         = Sangat kurang 
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b)  Analisis Aktivitas Peserta Didik 

Untuk mengetahui nilai aktivitas peserta didik setelah diterapkan pembelajaran, 

maka jumlah persentase aktivitas peserta didik tiap kelas dapat dihitung dengan 

rumus : 

 

Keterangan : 

X  = Persentase aktivitas peserta didik 

∑Naktif = Jumlah peserta didik yang aktif 

∑ N  = Jumlah seluruh peserta didik  tiap kelas  

 

c)  Analisis Sistem Evaluasi Pembelajaran 

Sistem evaluasi pembelajaran dihitung dengan menggunakan software anatest 

untuk menghitung tingkat validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran butir soal. 

d)  Analisis Prestasi Belajar Peserta Didik 

Analisis prestasi belajar peserta didik dapat dihitung dengan rumus : 

 

Keterangan : 

%P    =  Persentase Peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 65. 

∑N70 =  Jumlah Peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 65. 

%100x
N

N
X

aktif






%100%
65

x
N

N
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∑N    =  Jumlah seluruh peserta didik tiap kelas. 

 

3.11 Indikator Keberhasilan  

 

Keaktifan belajar Bahasa Inggris siswa pada pokok bahasan notice, shopping list, 

dan announcement di SMP Al Kautsar Bandar Lampung setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) akan dikatakan  

meningkat jika  rata-rata persentase seluruh aspek yang diamati lebih dari 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


