
III. METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran dan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan dalam bentuk siklus-siklus. Kurt Lewin dalam Sanjaya (2009: 49) 

menjelaskan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan dalam proses penelitian 

tindakan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan 

tindakan adalah proses yang terjadi dalam satu lingkaran yang terus menerus. 

Untuk melakukan siklus peneliti menggunakan empat langkah yaitu:

Gambar 3.1 Prosedur PTK (Arikunto 2009 : 16)
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Penelitian ini merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari; a) 

Perencanaan, b) Pelaksanaan, c) Pengamatan atau pengumpulan data d) refleksi, 

menganalisis data atau informasi untuk memutuskan sejauh mana kelebihan dan 

kelemahan tindakan tersebut.

Tahapan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa untuk dapat mencapai 

peningkatan prestasi belajar siswa dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

diperlukan media pembelajaran yaitu powerpoint . Kondisi tersebut akan tercapai 

apabila guru mampu menciptakan strategi pembelajaran yang efektif dalam 

menggunakan model pembelajaran dan media powerpoint. Penelitian tindakan 

kelas bercirikan perbaikan terus menerus sehingga kepuasan peneliti dan tingkat 

kejenuhan sudah tidak terjadi peningkatan lagi menjadi tolak ukur keberhasilanya 

atau berhenti siklus-siklus tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kolaborasi 

antara peneliti dengan teman sejawat guru ilmu pengetahuan sosial yang 

membantu sebagai observer selama proses pembelajaran berlangsung.

3.2. Tempat dan Waktu penelitian

3.2.1  Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N I Seputih Agung yang terletak di Jalan 

Panca Bakti Simpang Agung, Seputih Agung, Lampung Tengah. Yang menjadi 

obyek penelitian adalah siswa kelas IX A laki-laki 11 siswa perempuan 27 siswa  

kelas IX B laki-laki 17 siswa perempuan 21, kelas IXA dan IX berjumlah 76 

siswa.
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3.2.2  Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan 

penelitian tahap persiapan dimulai bulan Juli 2010. Sedangkan tahap pelaksanaan 

bulan Agustus 2010 sampai Oktober 2010.

3.3.   Indikator Keberhasilan

1. RPP dinilai menggunakan format APKG I yang terdiri dari enam 

komponen . Tindakan dinyatakan berhasil jika ada peningkatan skor RPP 

setiap siklusnya. Siklus dihentikan apabiala nilai RPP sudah mencapai

skor 4.                                           

2. Proses pembelajaran tindakan dinyatakan berhasil jika ada peningkatan 

jumlah siswa yang aktif setiap siklusnya. Siklus dihentikan apabila 

aktivitas belajar siswa sudah mencapai 70% siswa katagori aktif.

3. Sistem evaluasi tindakan dinyatakan berhasil jika ada peningkatan skor 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda setiap 

siklusnya. Siklus dihentikan apabila validitas soal mencapai 0,55 

reliabilitas mencapai 0,83 tingkat kesukaran mencapai 0,64 daya pembeda 

mencapai 0,53.   

4. Prestasi belajar siswa tindakan dinyatakan berhasil jika ada peningkatan 

jumlah siswa yang tuntas belajar setiap siklusnya. Siklus dihentikan 

apabila 75% siswa sudah mencapai KKM sebesar 65.
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3.4. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

3.4.1 Perencanaan Tindakan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah:

a. Melakukan observasi untuk mendapat informsi awal mengenai keadaan 

sekolah secara umum, keadaan guru siswa, jadwal pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya 

aktivitas dan prestasi belajar siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial

b. Menetapkan obyek penelitian.

c. Menetapkan materi yang akan disajikan dalam pembelajaran.

d. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran

e. Membuat skenario pembelajaran dengan pengorganisasian materi dan 

pembelajaran.

f. Merancang media pembelajaran powerpoint yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan

g. Membuat kalender pelaksanaan siklus penelitian

h. Membuat lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran ketika 

tindakan dilaksanakan dalam kelas.

i. Mendesain alat pengumpul data (tes) untuk melihat penguasaan konsep 

siswa terhadap pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan

Pada pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Pelaksanaan tindakanya adalah sebagai berikut :
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      Siklus satu

a. Menentukan materi pembelajaran yaitu Pengertian dan Fungsi Uang

b. Menjelaskan kompetensi dasar yang harus dicapai

c. Menjelaskan metode pembelajaran

d. Menjelaskan materi dibantu slide powerpoint

e. Membentuk kelompok diskusi menjadi delapan kelompok

f. Diskusi 

g. Memberikan LKS

h. Presentasi

i. Tanya jawab dan tanggapan

j. Kesimpulan

k. Tes

3.4.3  Observasi dan Evaluasi

Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung menggunakan 

lembar observasi yang telah dipersiapkan. Observasi dilaksanakan sebagai 

berikut:

a.   Mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan             

      menggunakan media powerpoint

b.   Memantau diskusi atau kerjasama antar siswa 

c.   Mengamati pemahaman siswa tentang materi pembelajaran 

      d.   Mengamati presentasi siswa 

e.   Mengamati tanya jawab dan tanggapan siswa
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Diakhir siklus diadakan tes untuk mengukur penguasaan konsep siswa dari materi 

yang telah dibahas.

3.4.4 Refleksi

Mengacu pada data prestasi  observasi dan evaluasi, selanjutnya dilakukan analisis 

data. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan prestasi  penguasaan 

konsep siswa terhadap materi pembelajaran di setiap siklus dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Data yang telah terhimpun, akan dijadikan acuan 

untuk merefleksi apakah proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan 

menggunakan media powerpoint, strategi yang digunakan dan aktivitas siswa 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian semua temuan yang ada tersebut 

kemudian menjadi pijakan untuk menentukan langkah-langkah pada siklus-siklus 

berikutnya.  

Rencana Penelitian Tindakan Kelas ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut :

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Tindakan Kelas Siklus I

PERENCANAAN PELAKSANAAN OBSERVASI REFLEKSI

b. Menyusun      
silabus dan 
RPP

c. Membuat 
media 
pembelajaran 
slide 
powerpoint

d. Menyusun 
LKS

e. Menyiapkan 
instrument 
observasi
Menyiapkan 
soal tes

a. Menentukan 
materi 
pembelajaran 
yaitu Pengertian
dan Fungsi Uang

b. Menjelaskan 
kompetensi 
dasar yang harus 
dicapai

c. Menjelaskan 
metode 
pembelajaran

d. Menjelaskan 
materi dibantu 
slide powerpoint

a. Mengamati 
aktivitas siswa 
dalam proses 
pembelajaran

b. Mengamati 
pelaksanaan 
diskusi

c. mengamati 
presentasi 
siswa

d. Mengamati 
tanggapan 
siswa ( tanya 
jawab, 
bertanya)

a. Mencatat 
hasil 
0bservasi

b. Mengevalu
asi hasil 
obsevasi

c. Mengevalu
asi hasil tes

d. Memperbai
ki 
kelemahan 
siklus yang 
sudah 
berjalan 
untuk siklus 
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e. Membentuk 
kelompok 
diskusi menjadi 
delapan 
kelompok

f. Diskusi 
g. Memberikan 

LKS
h. Presentasi
i. Tanya jawab dan 

tanggapan
j. Kesimpulan
k. Tes

e. Mengamati 
penguasaan 
konsep siswa

f. Mengamati 
catatan siswa

berikutnya

3.5. Difinisi konseptual dan difinisi Operasional 

3.5.1  Definisi Konseptual

3.5.1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rancana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam setandar isi dan dijabarkan dalam silabus. Di dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran tercermin kegiatan yang dilakukan guru dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, Komalasari 

(2010 :193). Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah program perencanaan 

yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan

proses pembelajaran, Sanjaya (2010 : 59). Rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, PP No 19. 2005. Pasal 20.
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3.5.1.2 Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IX pada dasarnya 

implementasi atau perwujudan dari pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

disusun. Pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga kegiatan utama yaitu  :

a. Pengelolaan kelas yaitu keterampilan guru yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar secara optimal seperti sikap, 

tanggap, memberikan perhatian, menegur, memberikan penguatan. 

Pengelolaan kelas yang lain mencakup pengendalian kondisi belajar, 

mengatasi masalah, dan bimbingan belajar.

b. Penggunaan media dan sumber belajar

c. Penggunaan strategi dan metode pembelajaran (Rosman 2009, 350).

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa 

dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang ber-

sumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat; dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar, maupun potensi yang ada di luar diri 

siswa seperti lingkungan,sarana,dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu. Sebagai suatu proses kerja sama, pembelajaran tidak hanya 

menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan 

siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan (Sanjaya, 2009: 26).
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3.5.1.3 Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi adalah Proses mengumpulkan informasi dan menggunakanya 

sebagai bahan untuk pertimbangan dalam membuat keputusan. Evaluasi 

merupakan pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah 

dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana 

tingkat perubahan dalam diri pribadi siswa. Evaluasi terhadap hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa dan terhadap proses pembelajaran mengandung penilaian 

terhadap hasil belajar atau proses belajar itu sampai sejauh mana keduanya dapat 

dinilai baik, Mukhtar (2003: 12).

3.5.1.4 Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah kemampuan mengingat dan memecahkan masalah

berdasarkan apa yang telah dipelajari siswa. Artinya hal ini mencakup  

keterampilan intelektual yang merupakan salah satu tugas dari kegiatan 

pendidikan, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi,  analisis,   sintesis, 

dan evaluasi. 

3.5.2. Definisi Operasional

3.5.2.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan Pembelajaran dinilai dengan menggunakan format lembar 

penilaian RPP yaitu alat penilaian kemampuan guru I (APKG I). Rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang diukur terdiri dari enam aspek yaitu:

1. Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan
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2. Memilih dan mengorganisasikan materi, media dan sumber

3. Merancang skenario pembelajaran

4. Merancang pengelolaan kelas

5. Merancang prosedur dan mempersiapkan alat penilaian

6. Kesan umum RPP

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

sebagai berikut:

                         Nilai APKG 1= R

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

                                             6

                         R = Rata-rata Butir

3.5.2.2 Proses Pembelajaran

Untuk mengukur Proses pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas belajar 

siswanya. Aktivitas  siswa yang dilihat adalah: 1) mencatat, 2) bertanya, 3) 

berpendapat,4) mengerjakan LKS. Untuk mengukur aktivitas siswa digunakan  

lembar observasi aktivitas siswa yang  diisi oleh peneliti dan observer  dengan  

pengamatan kepada setiap siswa selama proses   pembelajaran berlangsung  dalam 

setiap siklus dengan menggunakan  pedoman   observasi yang terdiri  dari 4 

indikator. Siswa setiap melakukan satu aktivitas mendapat skor 1 dan apabila 

tidak melakukan aktivitas mendapat skor 0. Jumlah skor maksimal 4, siswa 

dinyatakan aktif atau kategori aktif apabila melakukan tiga aktivitas sehingga 

memperoleh skor 3 . Penskoran dihitung dengan rumus sebagai berikut:
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         Skor yang didapat    x 100  =  N
                            Skor maksimum

                         (Komalasari 2010 : 159)

3.5.2.3 Sistem Evaluasi 

Untuk mengevaluasi aktivitas siswa dalam pembelajaran digunakan cara obsevasi. 

Lembar observasi dirancang dan dipergunakan untuk mengetahui aktivitas siswa 

yang diisi oleh peneliti dan mitra kerja pada setiap proses pembelajaran 

berlangsung. Untuk mengevaluasi prestasi belajar siswa dilaksanakan tes disetiap 

akhir siklus. Bentuk soal tes obyektif pilihan jamak sebanyak 30 soal terlebih 

dahulu diuji cobakan dikelas yang lain. Untuk mengetahui kualitas soal multiple

choice peneliti melakukan uji  validitas dan uji  reliabilitas dengan kriteria-kriteria 

tertentu terhadap soal tersebut. Langkah-langkah penyusunan sistem evaluasi 

pembelajaran meliputi lima tahapan yakni : penyusunan rancangan (desain), 

penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan 

(Daryanto, 2008: 129). Setelah dianalisis soal dipilih sebanyak 20 soal yang valid 

dan reliabel. 

Validitas soal ditetapkan rata-rata 0,55 dan reliabilitas soal ditetapkan minimal 

0,83. Siklus dihentikan apabila validitas soal sudah mencapai rata-rata 0,55 dan 

reliabilitas soal 0,83.

3.5.2.4  Prestasi Belajar Siswa

Prestasi  belajar dalam penelitian ini hanya dibatasi aspek 1) pengetahuan atau 

ingatan, 2) pemahaman, 3) analisis  4) sintesisis, 5 evaluasi dan  6) mencipta, 
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Anderson (2001: 100), dengan penekanan pada aspek 1, 2, dan 3, yaitu 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, dan analisis yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan siswa.

Prestasi belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  merupakan 

data kuantitatif  prestasi siswa setelah mengikuti proses  pembelajaran  berupa 

nilai setelah  siswa menyelesaikan menjawab soal-soal tes. Untuk mendapatkan 

data  mengenai  prestasi   belajar Ilmu Pengetahuan Sosial digunakan tes objektif. 

Prestasi belajar diperoleh dari hasil tes penguasaan kompetensi, yaitu dengan 

mengerjakan soal tes pilihan jamak sebanyak 20 soal dengan 4 altematif jawaban 

(a, b, c, d). Teknik penskorannya, setiap soal yang dijawab dengan benar, diberi 

skor nilai 5 dan jika salah, skomya 0 (nol), untuk menghitung tingkat penguasaan 

kompetensi menggunakan rumus sebagai berikut :

              Tingkat penguasaan =  jumlah jawaban yang benar    x  100%
                                                              jumlah soal

      (Wardani 2007 : 4.19)

Prestasi belajar siswa tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan ketun-

tasan pembelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran akan dilihat dari 

ketuntasan belajar  individual ≥  65, dan ketuntasan belajar secara   klasikal 

sebesar 75%. Hal  ini sesuai  dengan ketentuan daya serap  perorangan 

(individual) disebut tuntas belajar bila ia telah mencapai skor  65% atau 65. Daya 

serap klasikal  atau suatu kelas disebut tuntas belajar apabila dikelas tersebut telah  

mencapai 75% yang telah mencapai  daya  serap  ≥ 65 .
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3.6 Kisi-kisi Instrumen

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai alat berbentuk 

instrumen, yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif

sedangkan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif digunakan soal 

tes penguasaan kompetensi. Untuk mempermudah proses pembuatan serta 

menunjang relevansi dimensi, obyek, dan responden, dipetakan sebagaimana 

disajikan dalam tabel 3.2.  

a. Aktivitas Belajar

Tabel: 3.2 Instrumen Aktivitas Belajar Siswa

No Jenis Instrumen Indikator/Aspek Jumlah

1 Lembar Observasi
Aktivitas siswa

1. Mencatat
2. Bertanya
3. Berpendapat
4. Mengerjalan LKS

1
1
1
1

Jumlah 4

b. Prestasi Belajar

Tabel: 3.3 Instrumen Prestasi Belajar Siswa

No Jenis Instrumen Indikator/Aspek Jumlah

1 Soal tes penguasaan 
Kompetensi

Kognitif 30

Jumlah 30

Tabel 3.3 di atas memberikan gambaran bahwa proses pengumpulan data 

dilakukan sejak tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 
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pembelajaran hingga pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan menggunakan 

teknik nontes melalui observasi/pengamatan. Teknik tes dengan soal penguasaan 

kompetensi untuk memperoleh data prestasi belajar siswa. Kisi-kisi tes 

dimaksud terdiri atas materi tahapan penggunaan uang dan funsi uang jenis dan 

nilai uang dan lembaga keuangan perbankan. Kisi-kisi tes materi Arti dan fungsi 

Uang disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4  Kisi-kisi Tes Penguasaan Kompetensi Materi Arti dan Fungsi            
                 Uang

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi Indikator Butir Soal

4. Memahami  
    Lembaga  
    Keuangan  
    Dan  
    Perdagangan

4.1.Mendeskr 
      epsikan   
      Uang Dan  
      Lembaga  
      Keuangan

Arti 
Dan 
Fungsi 
Uang

   Mengidentifikasi  
   Sejarah terjadinya     
   uang dan   
   Pengertian uang

1 C2 2 C2 3 C1
4 C2 5 C2 6 C2
7 C2 8 C2 9 C2

10  C1

   Mengidentifikasi  
   syarat-syarat suatu  
   benda dapat   
   dijadikan uang.

11 C1 12 C2 13 C2
14 C1 15 C2 16 C2
17 C1 18 C2 19 C2
20 C2

   Mendiskripsikan  
   Fungsi Uang 

21 C2 22 C2 23 C2
24 C2 25 C2 26 C1
27 C2 28 C2 29 C1
30 C2

Jumlah 30

Kisi-kisi pada tabel 3.4 di atas digunakan untuk mengukur penguasaan kom-

petensi siswa pada materi Arti dan Funsi Uang yang menghasilkan nilai prestasi 

belajar siswa pada siklus I. Kisi-kisi di atas selanjutnya dikembangkan menjadi 

butir-butir soal.
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Pengukuran penguasaan kompetensi pada materi Jenis dan Nilai Uang sebagai 

hasil prestasi belajar pada siklus II, dengan menggunakan kisi-kisi tes yang akan 

dikembangkan menjadi butir-butir soal tes sebagaimana disajikan pada tabe1 3.8.

Tabel 3.5 Kisi-kisi Tes Penguasaan Kompetensi Jenis dan Nilai Uang

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi Indikator Butir Soal

4. Memahami  
    Lembaga  
    Keuangan  
    Dan  

  Perdagangan

4.1.Mendes
      krepsikan   
      Uang Dan  
      Lembaga  
      Keuangan

Jenis 
Dan 
Nilai 
Uang

- Mengidentifikasi   
   jenis-jenis uang

1 C2 2 C2 3 C1
4 C2 5 C2 6 C2
7 C1 8 C2 9 C2

  10 C2

- Mendiskripsikan   
  Nilai Mata uang

- Mendiskripsikan  
  Mata Uang Asing

11 C2  12 C2   13 C1
14 C2  15 C2   16 C2
17 C1  18 C2   19 C2
20 C2

  Mendiskripsikan      
  nilai Kurs mata uang

21 C2   22 C2   23 C2
24 C1   25 C2   26 C2
27 C2   28 C1   29 C2
30 C2

Jumlah 30

Kisi-kisi tes penguasaan kompetensi untuk mengembangkan butir soal materi 

lembaga keuangan perbankan pada siklus III disajikan dalam tabel 3.6.
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Tabe1 3.6 Kisi-kisi Tes Penguasaan Kompetensi Materi Lembaga      
                 Keuangan    Perbankan

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Materi Indikator Butir Soal

4. Memahami  
    Lembaga  
    Keuangan  

       Dan  Per       
d     dagangan

4.1.Mendes
      krepsikan   
      Uang Dan  
      Lembaga  
     Keuangan

Lembaga  
keuangan  
Perban
kan

Mengidentifikasi 
sejarah terjadinya 
bank

1 C2 2 C2 3 C2
4 C1 5 C2 6 C2

Mengidentifikasi 
azas dan prinsip 
bank

7 C2 8 C2 9 C1
10 C211 C2  12 C2

Mengidentifikasi 
fungsi bank

13C2 14C2 15C2
16C2 17C1

Mengidentifikasi 
tujuan perbankan

18C2 19C2 20C2
21C1 22C2

Mendiskripsikan 
jenis-jenis bank 
dan tugas 
pokoknya

23C2 24C2 25C2
26C2 27C1 28C2
29C2 30C2

Jumlah 30

3.7 Tehnik Pengumpulan Data

3.7.1 Jenis Instrumen

Dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa untuk memperoleh data penelitian 

digunakan berbagai instrumen sebagai alat pengumpul data. Instrumen dimaksud 

terdiri atas:

1) Observasi. Digunakan untuk menjaring data aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran baik secara individual maupun kelompok.
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2) Tes Penguasaan Kompetensi. Digunakan untuk mengukur prestasi 

belajar siswa dalam pencapaian penguasaan kompetensi, berupa soal-

soal tes berbentuk pilihan jamak dengan pilihan jawaban (a, b, c, d).

3) Catatan Lapangan. Merupakan rekaman atas berbagai fenomena yang 

berkembang dan fakta yang muncul yang belum tercakup dalam alat 

pengumpul data lainnya. 

4) Dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

prestasi belajar siswa yang telah terekam dalam buku daftar nilai guru, 

data silabus, RPP, dokumen KKM sekolah,  absensi dan data siswa.

3.7.2 Validasi Instrumen

3.7.2.1 Pengujian Validitas Instrumen

Soal yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Untuk mengetahui validitas butir item dalam penelitian ini 

menggunakan program simpel pas. 

Dari analisis tes pada siklus I dapat ditafsirkan sebagai berikut: jumlah soal 30, 

soal yang valid sebanyak 21 yakni nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15,16,17, 

19,20, 21, 22, 25, 28, 29, 30. Soal yang tidak valid sebanyak 9 yakni nomor 9, 11, 

12, 14, 18, 23, 24, 26, 27.

Validitas soal pada siklus I sebagai berikut:

a. Jumlah soal 30 butir

b. Jumlah peserta 10 orang 
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c. Rerata 20,6

d. Standar deviasi 3,5129

e. Soal valid 21

f. Soal tidak valid 9

g. Validitas soal 0,51

Jumlah soal yang valid sebanyak 21 kemudian dipilih sebanyak 20 soal kemudian 

di beri nomor urut yang baru nomor 1 sampai 20. Soal yang sudah dipilih 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam ranah kognitif untuk 

mengetahui ketuntasan belajar pada siklus I. 

Analisis pada siklus II dapat ditafsirkan sebagai berikut: jumlah soal 30, soal yang 

valid sebanyak 24 yakni nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30. Soal yang tidak valid sebanyak 6 soal yakni nomor 

9, 12, 18, 24, 26, 27.

Hasil analisis siklus II validitas soalnya sebai berikut:

a. Jumlah soal 30 butir

b. Jumlah peserta 10 orang 

c. Rerata 20,3

d. Standar deviasi 3,5131

e. Soal valid 24

f. Soal tidak valid 6

g. Validitas soal 0,54

Jumlah soal yang valid sebanyak 24 kemudian dipilih sebanyak 20 soal kemudian 

di beri nomor urut yang baru nomor 1 sampai 20. Soal yang sudah dipilih 
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digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam ranah kognitif untuk 

mengetahui ketuntasan belajar pada siklus II. 

Analisis pada siklus III dapat ditafsirkan sebagai berikut: jumlah soal 30, soal 

yang valid sebanyak 26 yakni nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30.

Hasil analisis siklus III validitas soalnya sebagai berikut:

a. Jumlah soal 30 butir

b. Jumlah peserta 10 orang 

c. Rerata 20,2

d. Standar deviasi 3,5131

e. Soal valid 26

f. Soal tidak valid 4

g. Validitas soal 0,56

Jumlah soal yang valid sebanyak 26 kemudian dipilih sebanyak 20 soal kemudian 

di beri nomor urut yang baru nomor 1 sampai 20. Validitas soal terendah 0,29 dan 

tertinggi 0,88 rata-rata 0,56. Soal yang sudah dipilih digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam ranah kognitif untuk mengetahui ketuntasan belajar pada 

siklus III. 

3.7.2.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas atau tingkat keajegan adalah kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengumpulkan data secara tetap. Instrumen yang mempunyai tingkat reliabilitas 

tinggi cenderung menghasilkan data yang sama walaupun dilakukan pada waktu 
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yang berbeda. Reliabilitas soal digunakan untuk menentukan apakah soal tes yang 

dibuat dapat dipercaya (ajeg) atau tidak. dari hasil analisis diperoleh hasil sebagai 

berikut:  siklus I

b. Banyak butir soal 30 soal

c. Jumlah responden 10 orang

d. rata-rata 20,6

e. Standar deviasi 18,44

f. Koefisien korelasi X dan Y 0,6968

g. Katagori reliabilitas tinggi

Hasil analisis siklus II

b. Banyak butir soal 30 soal

c. Jumlah responden 10 orang

d. rata-rata 20,3

e. Standar deviasi 30,41

f. Nilai reliabilitas 0,8266

g. Katagori reliabilitas sangat tinggi

Hasil analisis siklus III

a. Banyak butir soal 30 soal

b. Jumlah responden 10 orang

c. rata-rata 20,2

d. Standar deviasi 34,36

e. Nilai reliabilitas 0,8358

f. Katagori reliabilitas sangat tinggi
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Soal yang valid dan reliabel digunakan untuk tes sedangkan soal yang tidak valid

dan reliabel dibuang.

Selain diuji validitas dan reliabilitasnya soal juga dianalisis daya pembeda dan 

tingkat kesukaranya. berikut analisis daya pembedanya.

Analisis siklus I jumlah soaal 30 persentase kelompok atas atau kelompok bawah 

27%, jumlah soal yang daya pembedanya baik berjumlah 24 soal yakni nomor : 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25,26, 28, 29, 30. Soal 

yang tidak dapat  dipakai yakni nomor: 9, 11, 12, 19, 24, 27. 

Analisis siklus II jumlah soaal 30 persentase kelompok atas atau kelompok 

bawah 27 %, jumlah soal yang daya pembedanya baik berjumlah 28 soal yakni 

nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

25,26, 27, 28, 29. Soal yang tidak dapat  dipakai yakni nomor: 19, 30.

Analisis siklus III jumlah soaal 30 persentase kelompok atas atau kelompok 

bawah 27%, jumlah soal yang daya pembedanya baik berjumlah 27 soal yakni 

nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

25,26, 27, 28, 29. Soal yang tidak dapat  dipakai yakni nomor: 19, 29, 30.

Analisis tingkat kesukaran uji coba siklus I

1. Jumlah soal                  :  30

2.Soal mudah           :   4

3.Soal Sedang                :   20

4.Soal Sulit                     :   6
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Analisis tingkat kesukaran uji coba siklus II

1. Jumlah soal                  :  30

2.Soal mudah           :   5

3.Soal Sedang                :   18

4.Soal Sulit                     :   7

Analisis tingkat kesukaran uji coba siklus III

1. jumlah soal                  :  30

2. Soal mudah           :   6

3. Soal Sedang                :   17

4. Soal Sulit                     :   7.

Soal uji coba siklus I dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembedanya untuk digunakan tes siklus I. Soal dipilih sebanyak 20 soal diberi 

nomor urut yang baru dari nomor 1 sampai nomor 20. Soal uji coba siklus II

dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedanya untuk 

digunakan tes siklus II. Soal dipilih sebanyak 20 soal diberi nomor urut yang baru 

dari nomor 1 sampai nomor 20. Soal uji coba siklus III dianalisis validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedanya untuk digunakan tes siklus 

III. Soal dipilih sebanyak 20 soal diberi nomor urut yang baru dari nomor 1 

sampai nomor 20.
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3.8. Teknik Analisis Data

a.  Analisis RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diukur dengan Lembar Penilaian RPP.   

dengan menggunakan format penilaian RPP APKG I. Setiap Komponen dinilai 

dengan skala 1-5.  Rumus untuk menghitung RPP adalah Sebagai berikut:

         R = A+B+C+D+E+F  = 
                            6
         

         R = Rata-rata Butir

b.  Data Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas yang dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

diperoleh melalui lembar observasi. Setiap siswa diamati aktivitasnya dengan 

memberikan tanda √ pada lembar observasi jika aktivitas dilakukan sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan. Untuk menghitung jumlah aktivitas yang di 

lakukan siswa pada setiap pertemuan digunakan rumus persentase sebagai berikut:

                            jumlah siswa yang aktif   x  100%
                                  jumlah siswa 

c.  Sistem Evaluasi 

Untuk mendapatkan sistem evaluasi yang handal dalam penelitian perlu diuji 

cobakan terlebih dahulu untuk memperoleh butir soal yang valid.  Validitas Dan 

Reliabilitas instrument prestasi belajar dihitung dengan menggunakan Simpel Tes

(pada lampiran).  



86

d.   Data Prestasi Belajar Siswa

Data prestasi belajar siswa diperoleh dari hasil ujian akhir siklus.  Berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimal sekolah, maka siswa dikategorikan tuntas apabila 

memperoleh nilai ujian akhir siklus rata-rata ≥ 65.  Untuk menentukan persentase 

siswa tuntas belajar digunakan rumus persentase sebagai berikut:

                         jumlah siswa yang tuntas   x  100%
                                   jumlah siswa 
Masing-masing data dari kedua jenis data tersebut dianalisis kemudian 

dipersentasekan.


