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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian Tindakan Kelas  

 

 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Untuk mengetahui 

pengertian penelitian tindakan kelas, kita merujuk pendapat beberapa ahli. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan pengkajian terhadap suatu permasalahan 

yang dilakukan berdasar metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan ilmiah dari hal yang dipermasalahkan (Suhardjono A. Aziz Hoesein 

dan Suharta 1996: 6). Sedangkan tindakan-merujuk pada suasana gerak kegiatan 

yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk 

rangkaian siklus kegiatan untuk siswa (Arikunto Suharsini, Suhardjono dan 

Supardi 2006: 3). Kelas adalah sekelompok siswa yang pada waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama (Djamarah Syaiful Bahri dan 

Aswan Zain 1995: 196). 

 

Berikut ini beberapa pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas merupakan studi sistematis terhadap praktek pembelajaran di kelas dengan 

tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 

hasil belajar siswa dengan melakukan tindakan tertentu (Ekowati Endang dan 

Widarwati 2007: 3).  
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian bersiklus 

yang dilakukan oleh guru berdasar permasalahan riil yang ditemui di 

kelasnya, melalui langkah-langkah merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif, partisipatif, dan reflektif 

mandiri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang 

meliputi sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi, sehingga 

hasil belajar siswa dan kinerja guru dapat meningkat (Sukamto, Paulina 

Pannen dan Jaslin Ikhsan, 2010: 6).  

 

Kegunaan penelitian tindakan kelas merupakan solusi dari kekurangan penelitian 

di bidang pendidikan pada umumnya. Menurut Sukidin, Basrowi dan Suranto 

(2008: 10-11), dalam bukunya berjudul “Manajemen Penelitian Tindakan Kelas” 

menyatakan penelitian formal yang dilaksanakan di bidang pendidikan 

mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 

1) Penelitian di bidang pendidikan dilakukan oleh pakar atau peneliti 

yang bekerja di perguruan tinggi atau oleh peneliti mandiri sehingga 

kurang menyentuh permasalahan yang dihadapi guru karena peneliti 

tidak mengikutsertakan guru dalam perencanaan maupun proses 

penelitian, dan 

2) Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak 

dipublikasikan dan seandainya dipublikasikan tidak sampai terbaca dan 

dipahami oleh guru. 

 

   

Berdasarkan argumentasi di atas maka guru yang melakukan penelitian tindakan 

kelas sangat mendukung tugasnya, yaitu semakin profesional. Inti dari penelitian 

tindakan kelas adalah suatu tindakan untuk mencari solusi permasalahan secara 

berulang-ulang sampai mendapatkan proses yang paling ideal. Penelitian harus 

dilakukan dengan penuh penghayatan serta menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Dalam penelitian tindakan kelas dimulai dari perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi yang dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan 

sebuah model tindakan yang ideal dalam mengatasi permasalahan yang sedang 

diteliti tadi. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

3.2.1 Waktu Penelitian Tindakan Kelas 

 

Adapun rencana waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini akan 

dilaksanakan untuk mata pelajaran geografi kelas X akselerasi SMA Negeri 2 

Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2010/2011. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian Tindakan Kelas 

 

Tempat penelitian tindakan kelas berada di SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang 

berlokasi di jalan Amir Hamzah, termasuk kelurahan Gotongroyong, kecamatan 

Tanjungkarang Pusat, kota Bandar Lampung, provinsi Lampung.  

 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

3.3.1 Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, subjek siswa adalah siswa kelas X akselerasi 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Subjek guru adalah guru mata pelajaran 

geografi kelas X akselerasi SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Subjek mitra 

berjumlah dua orang (sebagai observer dan dokumentasi). 

 

3.3.2 Objek Penelitian Tindakan Kelas 

 

Objek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode diskusi tipe kokok untuk 

meningkatkan: motivasi belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi kelas X akselerasi SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung.  
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3.4  Desain Tindakan dan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

3.4.1  Desain Tindakan 

 

 

Adapun desain tindakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Tindakan Penelitian 

 

3.4.2  Operasionalisasi Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

Operasionalisasi adalah pengertian dari kata-kata supaya tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda. Berikut operasionalisasi dari penelitian ini. 

 

3.4.2.1  Metode Diskusi Tipe Kokok 

 

 

Metode diskusi tipe kokok adalah cara yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. Dalam pelaksanaan terdapat tiga tahapan, yaitu: 

kooperatif (siswa bereksplorasi & berelaborasi), koreksi (guru mengadakan cek 

dan ricek) dan konferensi (presentasi hasil). Tujuannya terjadi tukar-menukar 

informasi, sehingga dicapai kesamaan, kecocokan dan kesepakatan pikiran sesama 

anggota kelompok. Hasilnya diharapkan dapat menggairahkan motivasi, 

mengoptimalkan aktivitas serta meningkatan prestasi belajar siswa. 

Input: 
1. Tujuan 

2. Guru 

3. Siswa 

4. Proses 

5. Bahan & Evaluasi 

6. Suasana 

Proses: 
Metode Diskusi 

Tipe Kokok 

 Kooperatif 

 Koreksi 

 Konferensi 

 

Output: 
Prestasi Belajar Siswa 
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3.4.2.2  Motivasi Belajar Siswa dan Indikatornya 

 

Motivasi belajar siswa adalah suatu keadaan dimana dalam diri siswa dapat 

menimbulkan dorongan dasar untuk menggerakkan sesuatu. Dorongan dasar yang 

menggerakkan siswa adalah berupa bertingkah laku dan memberi arah serta 

ketahanan tingkah laku tersebut dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

diskusi tipe kokok. Tingkah laku siswa berupa bergairah dalam proses 

pembelajaran.   

 

Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini diukur dengan angket seperti dalam 

Lampiran 3. Setelah proses pembelajaran peneliti membagikan angket ke seluruh 

siswa kelas X akselerasi SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2010/2011. Siswa diharapkan memberi jawaban sejujurnya pada angket sesuai 

dengan pedoman angket motivasi belajar siswa. Peneliti mengolah data 

berdasarkan hasil angket motivasi belajar siswa seperti dalam Lampiran 7. 

Pelaksanaannya setiap kali pertemuaan dalam setiap siklus. Berdasarkan analisis 

motivasi belajar siswa dapat diketahui: rata-rata motivasi belajar siswa, jumlah 

siswa yang termotivasi tinggi serta persentase siswa yang termotivasi tinggi. 

Sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi dalam setiap pertemuan dalam 

setiap siklus.      

 

Indikator motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

geografi dikatakan termotivasi belajar tinggi, jika jumlah nilai seluruh item dalam 

angket motivasi belajar siswa ≥ 70. Sedangkan target persentase siswa yang 

termotivasi belajar tinggi adalah ≥ 80% dari siswa kelas X akselerasi SMA Negeri 

2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011.  
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3.4.2.3  Aktivitas Belajar Siswa dan Indikatornya 

  

Aktivitas belajar siswa adalah semua aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran mata pelajaran geografi menggunakan metode diskusi tipe kokok. 

Adapun yang termasuk aktivitas belajar siswa contohnya: membaca buku mata 

pelajaran geografi, menulis jawaban dalam lembar kerja siswa, bertanya, 

menjawab, berpendapat dalam berdiskusi dan mendengarkan penjelasan baik dari 

teman maupun guru.  

 

Aktivitas belajar siswa mata pelajaran geografi dalam penelitian ini diukur dengan 

observasi seperti pada Lampiran 4. Selama proses pembelajaran dari awal sampai 

akhir peneliti dan observer melakukan observasi sesuai dengan pedoman 

observasi aktivitas belajar siswa kelas X akselerasi SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2010/2011.  

 

Peneliti mengolah data berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa seperti 

pada Lampiran 8. Pelaksanakan setiap pertemuaan dalam setiap siklus. 

Berdasarkan analisis aktivitas belajar siswa dapat diketahui: rata-rata aktivitas 

belajar siswa, jumlah siswa yang aktif serta persentase siswa yang aktif. Sehingga 

dapat diketahui perubahan yang terjadi setiap pertemuan dalam setiap siklus.   

    

Indikator aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

geografi dikatakan aktif belajar, jika jumlah nilai seluruh item dalam observasi 

aktivitas belajar siswa ≥ 70. Sedangkan target persentase siswa yang aktif belajar 

adalah ≥ 80% dari siswa kelas X akselerasi SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2010/2011. 
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3.4.2.4  Prestasi Belajar Siswa dan Indikatornya 

 

Prestasi belajar siswa adalah prestasi siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 

belajar mata pelajaran geografi dari ranah kognitif dengan menggunakan 

instrumen tes tertulis setelah proses pembelajaran mata pelajaran geografi 

menggunakan metode diskusi tipe kokok. 

 

Indikator prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

geografi dalam penelitian tindakan kelas ini dikatakan tuntas belajar, jika jumlah 

nilai siswa yang mendapat nilai kognitif  ≥ nilai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

77. Sedangkan target persentase siswa yang prestasi belajarnya tuntas adalah ≥ 

80% dari siswa kelas X akselerasi SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2010/2011. 

  

3.4.3  Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

Prosedur penelitian tindakan kelas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dari 

awal sampai akhir secara berulang-ulang sampai mencapai titik maksimal atau 

ditemukan model tindakan yang paling ideal dalam mengatasi masalah yang 

ditemukan di dalam kelas. Adapaun yang dimaksud dengan masalah dalam 

penelitian ini adalah prestasi belajar mata pelajaran geografi kelas X akselerasi 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011.  

 

Menurut Pargito (2009), prosedur dalam penelitian tindakan kelas terdapat empat 

tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Adapun dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdapat 

tiga siklus. 
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Gambar 3.1 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

3.4.3.1 Perencanaan  

 

Merancang pembagian tugas peneliti dengan kolaborator. Menyusun: perangkat 

proses pembelajaran, media pembelajaran, instrumen: motivasi belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa dan tes.  Menuliskan skenario tindakan, perlu simulasi dan 

diskusi untuk perbaikan rencana pelaksanaan tindakan. Menentukan indikator 

keberhasilan tindakan. Indikator keberhasilan tindakan ditetapkan berdasarkan 

suatu ukuran yang standar.    

Tindakan 

Refleksi 

Observasi 

Revisi 

Siklus I 

Rencana 

PTK 

Tindakan 
Rencana 

Siklus II 

Observasi 

Refleksi Revisi 

Siklus II 

Rencana 

Siklus III 
Terus Bergulir, Sampai Tidak 

Terjadi Perubahan Lagi 
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3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

 

Pelaksanaan merupakan implementasi skenario tindakan yang telah direncanakan, 

yang dilakukan bersamaan dengan observasi terhadap dampak tindakan, terutama 

perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran. Hal yang perlu diingat adalah 

guru harus mentaati apa yang sudah direncanakan dan bertindak wajar, tidak 

dibuat-buat.    

 

3.4.3.3 Observasi  

 

Peneliti melakukan observasi terhadap dampak tindakan, terutama perubahan 

dinamika kelompok dalam proses pembelajaran. Observasi ini termasuk interaksi 

guru-siswa, dan siswa-siswa serta kondisi kelas.  

 

3.4.3.4 Refleksi  

 

Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul. Pengulasan meliputi perubahan 

yang terjadi pada siswa, suasana kelas dan guru. Dianalisa seberapa jauh 

perubahan, kelebihan dan kekurangan serta bagaimana cara mengatasi. Hasil dari 

refleksi, peneliti mencoba untuk mengatasi kelemahan yang terjadi akibat 

tindakan yang telah dilakukan.   

 

Apabila telah dikembangkan penelitian tindakan kelas (PTK) pada siklus kesatu 

belum berhasil, maka dilakukan perbaikan tindakan pada siklus selanjutanya 

sampai menemukan tindakan yang tepat (dapat menemukan efek yang 

dikondisikan). 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

Menurut Nazir Moh (2009: 174), pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik 

pengumpulan data adalah strategi mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung kepada teknik-teknik 

pengumpulan data. Maksudnya untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, 

kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Proses pengumpulan 

data dapat melalui:  

     

3.5.1 Observasi 

 

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 93), observasi adalah semua yang dilihat 

dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam 

kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka. Sedangkan 

menurut Nazir Moh (2009: 175) observasi langsung adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan observasi menurut Rofiq M. Aunur dan Zainuri 

(2007: 13) adalah untuk mengevaluasi hasil belajar aspek psikomotor, misalnya 

dalam praktik keterampilan, diskusi, bermain dan lain-lain. Sedangkan menurut 

pendapat Setiyadi Ag Bambang (2006: 239), tujuan observasi adalah untuk 

menjelaskan situasi yang kita teliti, kegiatan-kegiatan yang terjadi, individu-

individu yang terlibat dalam suatu kegiatan dan hubungan antar situasi, antar 

kegiatan dan antar individu.   
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Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan secara mengamati serta 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diamati. Pedoman observasi untuk 

memperoleh data dengan observasi subjek yang diteliti (aktivitas belajar siswa). 

Adapun kisi-kisi aktivitas belajar siswa dalam penelitian tindakan kelas ini  adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Aktivitas Belajar Siswa 

 

 

No. Indikator Nomor Instrumen 

1. Membaca  1 

2. Menulis  2 

3. Bertanya  3 

4. Menjawab  4 

5. Berpendapat  5 

 

 

 

3.5.2 Angket 

 

Angket merupakan teknik mengoleksi data yang digunakan oleh peneliti yang 

dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan (Sukidin, Basrowi dan Suranto, 

2008: 106). Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup dan 

dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis (Supardan Dadang, 2007: 253). 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari angket 

adalah untuk memperoleh data secara tidak langsung terhadap objek penelitian 

(motivasi belajar siswa). Bagi siswa ialah dampak (motivasi) selama proses 

pembelajaran menggunakan metode diskusi tipe kokok.  
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Teknik ini sangat tepat untuk memperoleh data tentang hal yang tidak dapat 

diamati secara langsung. Butir pertanyaan dalam angket dikembangkan 

berdasarkan kisi-kisi yang disusun oleh peneliti.  

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa: 

 

 

No Indikator Nomor Soal 

1. Memiliki gairah yang tinggi 1 

2. Penuh semangat 2 

3. Memiliki rasa penasaran yang tinggi 3 

4. Mampu jalan sendiri dalam mengerjakan sesuatu 4 

5. Memiliki rasa percaya sendiri 5 

6. Memiliki daya konsentrasi yang tinggi 6 

7. Kesulitan dianggap tantangan yang harus diatasi 7,8 

8. Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi 9 

9. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 10 

10. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 11 

11. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 12 

12. Adanya penghargaan dalam belajar 13 

13. Adanya keinginan yang menarik dalam belajar 14 

14. Adanya lingkungan yang kondusif dalam belajar 15 

 

 

 

3.5.3 Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008: 127). 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap responden untuk memperoleh keterangan yang lebih jauh dari sekedar 

observasi (Supardan Dadang, 2007: 253). Wawancara dapat diartikan suatu cara 

untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang 

lain (Hopkins dikutip Kunandar, 2008: 157). 
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Berdasarkan pemaparan di atas wawancara digunakan untuk mengetahui situasi 

tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang tertentu (motivasi belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa serta metode diskusi tipe kokok). 

  

Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mengungkap data secara 

kualitatif. Di dalam PTK, data kualitatif dapat digunakan untuk melengkapi data 

kuantitatif. Data ini bersifat lebih luas dan dalam, mengingat data ini digali oleh 

peneliti sampai peneliti merasa cukup (Sukidin, Basrowi dan Suranto; 2008: 107).  

 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Wawancara 

 

 

No. Indikator Nomor Instrumen 

1. Motivasi belajar siswa 1 

2. Aktivitas belajar siswa 2 

3. Metode diskusi tipe kokok 3 

 

 

 

3.5.4 Tes Tertulis 

 

 

Pakpahan Rogers (2009: 5), dalam bukunya yang berjudul ”Petunjuk Teknis 

Penilaian Geografi SMA” menyatakan bahwa tes tertulis merupakan tes yang 

dilaksanakan secara tertulis di dalam kelas sebelum atau selama proses atau 

sesudah proses pembelajaran materi ilmu pengetahuan atau teknologi 

dilaksanakan oleh pendidik (guru). Sedangkan menurut Hendarni Deti dan 

Indrijati Soerjasih (2010: 9), menjelaskan tes tertulis merupakan tes dimana soal 

dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan.  
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Menurut Tim Puspendik (2008: 1), dalam bukunya yang berjudul “Tes Tertulis” 

yang dimaksud dengan tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan 

dalam bentuk tulisan.  

 

Kesimpulannya tes tertulis ialah tes yang soal yang diberikan oleh guru dan 

jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal siswa tidak selalu 

merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang 

lain, seperti: memberi tanda, mewarnai, menggambar. 

  

Bentuk soal pilihan ganda, yaitu soal yang jawabannya dipilih dari beberapa 

kemungkinan yang disediakan. Soal ini tepat bila peserta dan materinya banyak. 

Bentuk soal uraian, yaitu soal yang jawabannya menuntut siswa 

mengorganisasikan gagasan dengan cara menuliskan gagasan tadi.  Soal ini tepat 

bila peserta dan materinya sedikit. Depdiknas (2003: 9) sebaiknya soal uraian 

dibuatkan kriteria penskoran yang jelas agar penilaiannya objektif. 

 

Untuk mendapatkan informasi karakteristik butir soal dilakukan analisis soal, baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Hasilnya dapat digunakan untuk menguji apakah 

soal akan berfungsi (analisis kualitatif) atau telah berfungsi (analisis kuantitatif) 

dengan baik. 

 

Analisis kualitatif (telaah mutu soal) dilakukan sebelum soal diujikan. Analisis ini 

mendasarkan pertimbangan: ahli materi, konstruksi tes dan bahasa. Analisis 

kuantitatif untuk mengetahui apakah soal berkualitas berdasarkan data empirik 

yang diperoleh dari ujicoba soal. Analisis ini bertujuan untuk membedakan 

kemampuan siswa dan tingkat kesukaran soal.  
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Daya beda soal dapat ditafsirkan sebagai kemampuan soal dalam membedakan 

siswa-siswa yang termasuk dalam kemampuan pandai dengan siswa-siswa yang 

termasuk dalam kelompok kurang (Basrowi dan Soenyono, 2007: 319). Rumus 

daya beda soal uraian adalah:   

 

              Mean  A – Mean B 

DB =  

                Skor Maksimum  

 

Keterangan  : 

DB    : daya beda soal uraian 

Mean A  : rata-rata skor siswa kelompok atas 

Mean B  : rata-rata skor siswa kelompok bawah 

Skor Maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

 

 

 

Tabel 3.4 

Tingkat Daya Pembeda 

Analisis Butir Soal SMA Kemdiknas 2010 

 

 

     

Kriteria Daya Pembeda Keterangan 

0,40 ≤ DB ≤ 1,00 Soal diterima baik / Baik Sekali 

0,30 ≤ DB ≤ 0,39 Soal diterima tetapi diperbaiki / Baik 

0,20 ≤ DB ≤ 0,29 Soal diperbaiki / Sedang 

DB ≤ 0,19 Soal tidak dipakai / Jelek 

 

 

 

Tingkat kesukaran adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Rumus tingkat 

kesukaran soal uraian adalah:  

 

                        Mean   

TK =  

                Skor Maksimum  

 

Keterangan  : 

TK    : tingkat kesukaran soal uraian 

Mean    : rata-rata skor siswa  

Skor Maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 
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Menurut Zulaiha Rahmah (2008: 34), kriteria tingkat kesukaran soal uraian yang 

berlaku di Puspendik dapat dilihat dalam Tabel berikut. 

 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Tingkat Kesukaran Soal Uraian 

Puspendik 2008  

 

     

Kriteria Tingkat Kesukaran Keterangan 

TK > 0,3 Sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7 Sedang 

TK > 0,7 Mudah 

 

 

 

Dalam penulisan soal/tugas hendaknya didahului dengan penyusunan kisi-kisi 

soal. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan materi mata pelajaran atau 

kompetensi dasar yang dijabarkan dalam beberapa indikator semuanya dapat 

diujikan/ditugaskan. Kisi-kisi ini yang dijadikan panduan guru dalam penulisan 

soal/tugas. 

 

Khusus untuk soal uraian hendaknya dibuatkan pedoman penskoran. Dalam 

penyusunan pedoman penskoran dilakukan dengan menuliskan semua 

kemungkinan jawaban dengan rinci. Skor maksimum berasal jumlah skor dalam 

satu soal. Sehingga dalam penilaian dalam soal uraian sifat subjektivitas dapat 

diminimalisir. 

 

3.5.5 Foto 

 

Foto atau dukumen lain berguna untuk memperkuat atau sebagai pendukung data 

yang telah terkumpul. Sehingga data itu dapat saling melengkapi dan benar-benar 

valid. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

 

 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data (Basrowi dan 

Suwandi 2008: 91). Tekniknya menggunakan analisis data deskriptif analisis. 

 

3.6.1 Validasi Data 

 

Validasi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan 

pentransformasikan data lapangan. Validasi data berfungsi untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan 

mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Menurut Kunandar (2008: 108-

109), validasi data antara lain dengan:    

 

3.6.1.1 Triangulasi 

 

Adalah memeriksa kebenaran data, analisis peneliti dengan hasil mitra peneliti. 

Triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang, yakni: guru sebagai 

peneliti, tim ahli (Dosen Pembimbing) dan mitra peneliti yang melakukan 

pengamatan. 

  

3.6.1.2 Audit Trail 

 

Memeriksa kesalahan dalam prosedur yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Audit trail dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan melakukan penelitian tindakan kelas. 
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3.6.2 Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian tindakan ini adalah secara deskripsi analitik. 

Deskripsi analitik merupakan rancangan pengorganisasian dikembangkan dari 

kategori-kategori yang ditemukan dari hubungan-hubungan yang memenuhi 

syarat atau yang muncul dari data, sehingga dapat dicapai deskripsi baru (Basrowi 

dan Suwandi 2008: 200). Deskriptif berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

mata pelajaran geografi, sikap siswa terhadap metode diskusi tipe kokok, motivasi 

belajar siswa, aktivitas belajar siswa. Adapun tahapan dari analisis data, sebagai 

berikut:    

 

3.6.2.1 Penyajian Data 

 

Data yang sudah diolah perlu disajikan ke dalam bentuk tertentu.  Menurut 

Ekowati, Endang dan Widarwati (2007: 12), dalam makalah “Statistik Deskriptif” 

fungsi penyajian data adalah untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan 

dan mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data dapat dilakukan 

melalui: tabel, grafik, teks naratif, dan bagan.    

 

3.6.2.2 Menarik Kesimpulan  

 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian kegiatan konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan harus diverifikasi, makna-makna yang muncul harus diuji agar valid. 

Membuat rumusan yang logika, mempublikasikan serta terus mengkaji data, 

pengelompokan data serta proposisi yang dirumuskan.   


