
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

Pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yang berupa 

pendekatan penelitian,  desain penelitian, faktor-faktor  yang diamati, rencana 

tindakan, data penelitian, teknik pengumpulan data, intrument penelitian dan 

teknik analisis data. Untuk lebih jelasnya pembahasan tiap sub bab akan diuraikan 

sebagai berikut. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (clashroom action 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan guru sekaligus sebagai peneliti, sejak 

disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam 

kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar dalam memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. Kesimpulannya adalah suatu kajian kritis-reflektif 

dan sistematis terhadap pembelajaran melalui tindakan tertentu yang dilakukan 

secara berulang-ulang (siklus) sampai ditemukan tindakan yang tepat dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Pargito, 2011: 19-20). Tindakan ini 

dilakukan dalam rangka meningkatkan pembelajaran IPS dengan menggunakan 

media audio visual dalam proses pembelajaran IPS agar menjadi lebih menarik, 

tidak membosankan, mudah dipahami siswa serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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3.2   Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang mengkaji suatu 

permasalahan berdasarkan metode ilmiah, dengan tujuan memperoleh 

pengetahuan ilmiah dari hal yang dipermasalahkan. Penelitian ini  merupakan 

Clashroom Action Research dengan menggunakan siklus (spiral/putaran) 

dikembangkan oleh Kemiis dan Taggart dalam Pargito, (2011: 37) bahwa 

penelitian tindakan merupakan suatu proses yang memiliki siklus yang bersifat 

spiral, mulai dari perencanaan, eksikusi/pengambilan keputusan, penemuan fakta 

untuk melakukan evaluasi untuk memodifikasi perencanaan penelitian. Menurut 

Kemmis dan McTaggart (1988: 11-13), tahapan penelitian tindakan secara jelas 

dan sistematis meliputi tindakan: 1. Plan (perencanaan), 2. Action (tindakan), 3. 

Observation (pengamatan), 4. Reflection (perenungan). 

 

Pargito (2011: 40), pada dasarnya prosedur penelitian tindakan dalam setiap 

siklusnya diawali dengan perencanaan tindakan (planning), perencanaan tindakan 

(acting), mengobservasi dan mengevaluasi proses atau hasil tindakan (observation 

and evaluation), dan melakukan refleksi (reflection) dan seterusnya sampai 

perbaikan tercapai atau ada temuan tindakan yang tepat berdasarkan kriteria 

keberhasilan tertentu. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas berupa proses 

pengkajian berdaur siklus atau berbentuk spiral, yang dimulai dari bentuk 

perencanaan dan penetapan tujuan hingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Rangkaian rencana penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Prosedur penelitian tindakan model Kemmis dan  McTaggart yang 

telah dimodifikasi peneliti. 

Sumber: Kemmis and McTaggart (1988: 14) 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas berupa proses pengkajian berdaur siklus 

atau berbentuk spiral, yang dimulai dari bentuk perencanaan dan penetapan tujuan 

hingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Siklus PTK dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perencanaan (planning) 

Merupakan kegiatan yang dilakukan bersama antara peneliti dengan kolaborator 

sebagai mitra dalam penelitian tindakan kelas, untuk melakukan kegiatan mencari 

pemecahan masalah sesuai indikator masalah pada waktu melakukan tindakan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

SIKLUS III 

PERUBAHAN Refleksi 

(Reflecting) 

Pengamatan  

(Observing) 
Tindakan  

(Acting) 

Perencanaan  

(Planning) 

Refleksi  

(Reflecting) 

Pengamatan  

(Observing) 
Tindakan  

(Acting) 

Perencanaan  

(Planning) 

Refleksi  

(Reflecting) 
Pengamatan  

(Observing) 

Tindakan  

(Acting) 

Perencanaan  

(Planning) 
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untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa pada pembelajran IPS 

kelas VII F SMP Negeri 26 Bandar Lampung. 

Kegiatan dalam perencanaan meliputi: 

a) Mempersiapkan Silabus pembelajaran. 

b) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan 

langkah-langkah penggunaan media audio visual. 

c) Mempersiapkan media audio visual yang akan digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

d) Membentuk kelompok yang heterogen dalam setiap kelompok. 

e) Mempersiapkan lembar observasi guru. 

f) Mempersiapkan lembar angket motivasi siswa. 

g) Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa. 

h) Mempersiapkan soal tes. 

i) Menyiapkan lembar catatan kegiatan pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan (action) 

Merupakan kegiatan pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan oleh peneliti 

bersama kolaborator yaitu proses pembelajaran IPS dengan menggunakan media 

audio visual, waktu yang digunakan dalam tiap siklus adalah dua kali pertemuan. 

Adapun urutan kegiatannya secara garis besar adalah sebagai berikut. 

A) Pendahuluan 

a. Apersepsi 

Guru membuka pertemuan dengan salam, memeriksa kehadiran siswa 

dan kebersihan kelas. 
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b. Motivasi  

i. Penjajagan kesiapan belajar siswa dengan memberikan 

pertanyaan (pre tes). 

ii. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan guru 

menginformasikan model pembelajaran yang akan diterapkan 

yaitu penggunaan media audio visual dengan model jigsaw. 

B) Inti 

a. Orientasi Siswa dan Penyajian Materi 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, meliputi pokok-pokok materi  

secara garis besar sebagai pengantar sebelum memasuki materi, 

kemudian menayangkan media audio visual mengenai materi 

pembelajaran yang berlangsung dan siswa diminta menyimak. Setelah 

penayangan media audio visual selesai, siswa diminta tanggapannya 

mengenai tayangan video yang baru saja berlangsung dengan cara 

mengemukakan pendapatnya mengenai isi dari media audio visual yang 

baru saja ditayangkan. Setelah itu siswa diminta berhitung dan 

membentuk kelompok sesuai dengan nomor urutnya masing-masing 

kemudian mengerjakan soal-soal yang telah dipersiapkan. Pengamat 

akan mencatat motivasi dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

b. Belajar Kelompok 

Kelompok yang terbentuk terdiri atas 4 atau 5 orang berdasarkan 

hitungan nomor urutnya masing-masing, kemudian berkompok 

berdasarkan nomor urut yang sama. Setelah guru menayangkan video 
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pembelajaran dan siswa diminta mengemukakan pendapatnya mengenai 

penayangan video tersebut, kemudian siswa membentuk kelompoknya 

untuk mendiskusikan beberapa soal yang diberikan guru untuk 

kelompoknya. Setelah soal-soal tersebut selesai dijawab masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.  

c. Membimbing Siswa 

Guru membimbing siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

kelompok yang berhubungan dengan soal-soal yang diterima setiap 

kelompok. Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan diskusi dan mendapatkan penjelasan dan jawaban 

dari soal-soal yang telah diberikan. 

b. Presentase 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok inti untuk melaporkan 

hasil diskusinya di depan kelas, diikuti oleh kelompok lain yang 

memperoleh hasil berbeda sehingga terjadi proses diskusi. Guru 

membantu siswa memberikan penjelasan atas jawaban dari soal-soal 

yang belum jelas. 

C) Penutup 

a. Bersama siswa membuat rangkuman materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan post tes atau umpan balik. 

c. Guru menutup pelajaran.  

3. Pengamatan Observasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan selama proses penelitian tindakan 

dilaksanakan mulai dari siklus I, siklus II sampai siklus III. Pengamatan atau 
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observasi ini diharapkan dapat merekam dengan lengkap baik itu aspek-aspek 

yang telah direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Pengamatan atau 

observasi terhadap pelaksanaan tindakan ini menggunakan instrumen 

pengumpulan data yang telah ditetapkan. 

 

4. Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti dan guru mitra secara kolaboratif merenungkan 

kembali tentang rencana dan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan 

berdasarkan hasil observasi dan temuan di kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, kemudian mencari solusinya sekaligus rencanan 

untuk siklus selanjutnya. 

Banyaknya siklus dalam penelitian tindakan kelas ini ditentukan berdasarkan 

capaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil refleksi 

dipergunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus 

berikutnya, apabila pada siklus ke dua telah tercapai indikator yang telah 

ditetapkan maka pelaksanaan siklus dihentikan. 

 

3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Madya Bandar Lampung. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013-2014. 

3.4  Subjek dan Objek Penelitian 

3.4.1  Subjek Penelitian 

a. Kelas VIIF semester ganjil SMP Negeri 26 Bandar Lampung tahun pelajaran   
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    2013-2014 yang berjumlah 28 siswa dengan rincian laki-laki 12 siswa dan   

    perempuan 16 siswa. 

b.  Guru IPS kelas VII F. 

3.4.2  Objek Penelitian 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Motivasi belajar adalah keadaan yang mendorong siswa untuk melakukan 

proses belajar, sehingga motivasi yang baik sangatlah dibutuhkan untuk 

keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. 

b. Aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

c. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran IPS dengan menggunakan media audio visual. Hasil belajar 

akan dapat dilihat setelah melakukan siklus pertama, siklus kedua dan siklus 

ketiga. 

d. Kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran IPS, dapat diartikan sebagai 

performance guru saat mengajar di kelas. Kinerja guru ini dapat dilihat 

dengan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG). 

 

3.5  Definisi Operasional Tindakan 

 

Pada penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional penelitian, 

antara  lain sebagai berikut. 

 



53 

3.5.1   Media Audio Visual 

Penggunaan media audio visual berpa komputer dan LCD proyektor beserta salon 

pengeras suara dimaksudkan agar segala tindakan dalam menggunakan media 

audio visual pada proses pembelajaran untuk meningkatkan dampak yang diteliti 

yaitu motivasi, aktivitas serta prestasi belajar siswa. Untuk mengetahui proses 

tindakan, dampak serta hasilnya dilakukan pengamatan atau observasi oleh 

peneliti dengan bantuan guru mitra atau observer terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Indikator yang akan digunakan dalam mengobservasi 

proses pembelajaran yang dilakukan guru adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Indikator Proses Pembelajaran yang Dinilai 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor Skor 

Maks 1 2 3 4 5 

A Pendahuluan       

1 

 

Persiapan sarana pembelajaran 

menggunakan media audiovisual oleh 

guru (laptop, LCD, salon, mengatur 

tempat duduk) siswa menyiapkan buku, 

alat tulis dan peralatan lainnya yang 

diperlukan. 

      

2 Apersepsi, mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran setelah penayangan 

audiovisual. 

      

3 Menghubungkan materi pelajaran dengan 

materi pelajaran yang sebelumnya. 

      

4 Menghubungkan materi pelajaran dengan 

lingkungan sehari-hari. 

      

5 Memotivasi siswa untukmenyimak dan 

memperhatikan penayangan audiovisual 

dengan sungguh-sungguh. 

      

B Kegiatan Inti       

1 Media audivisual ditayangkan, siswa 

menyimak, guru mengawasi siswa dalam 

menonoton film, setelah selesai diadakan 

diskusi dan tanya jawab (menguasai 

pelajaran dengan baik). 
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 Lanjutan Tabel 3.1       

2 Kesesuaian film dengan materi serta 

indikator. 

      

3 Kejelasan dalam menyajikan materi 

menggunakan  audiovisual.  

      

4 Penggunaan alat bantu dan media dalam 

menyampaikan materi pembelajaran 

      

5 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya setelah menonton 

tayangan film  

      

6 Berperan sebagai fasilitator 

Memberikan contoh kongkrit terjadinya 

bentuk muka bumi dalam kehidupan 

sehari-hari 

      

7 Memberi motivasi dan penguatan kepada 

siswa setelah tanya jawab tentang film 

yang diputar 

      

8 Menguasai ketertiban kelas       

9 Keefektifan mengajar dengan 

menggunakan media audiovisual 

      

 Penutup 

 

      

1 Memberikan penguatan kepada siswa atas 

materi yang telah diberikan melalui 

penayangan audiovisual 

 

      

2 

 

 

 

 

Membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan setelah membahas film yang 

diputar 

      

3 

 

Membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan setelah membahas film yang 

diputar 

      

4 Memberikan tugas kepada siswa 

Mengadakan evaluasi 

      

 Jumlah skor total       

 

Ketentuan menjawab dan memberikan nilai pada lembar observasi proses 

pembelajaran yang dilakukan guru yaitu setiap jawaban diberi nilai dengan skala 

sebagi berikut, 1 = sangat kurang baik , 2 = kurang baik, 3 = cukup, 4 = baik,        

5 = sangat baik. 
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Kriteria yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dalam penelitian ini adalah apabila jumlah skor keseluruhan sebagai berikut. 

81 – 100 : Guru yang “ sangat baik “ 

61 – 80 : Guru yang “ baik “ 

41 – 60 : Guru yang “ cukup “ 

21 – 40 : Guru yang “kurang baik“ 

01 – 20 : Guru yang “  sangat kurang baik “ 

(Rohani, 2004: 176). 

 

3.5.2 Motivasi Belajar 

Motivasi belajar siswa adalah suatu keadaan dalam diri siswa yang dapat 

menimbulkan dorongan dasar untuk menggerakkan sesuatu. Dorongan dasar yang 

menggerakkan siswa berupa tingkah laku serta keinginan dasar siswa untuk 

belajar atau dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar (motivasi intrinsik) dan 

motivasi ekstrinsik yang berupa dorongan dari luar siswa untuk belajar, dalam 

proses pembelajaran menggunakan audio visual. Motivasi belajar siswa dalam 

penelitian ini diukur dengan angket (lampiran 9). Setelah proses pembelajaran 

selesai peneliti membagikan angket ke seluruh siswa kelas VIIF SMPN 26 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013-2014. Siswa menuliskan pada angket sesuai 

dengan pedoman angket motivasi belajar siswa seperti dalam lampiran 9. Hal ini 

dilaksanakan pada setiap siklusnya. 

Indikator motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan Motivasi Belajar Siswa 

No. Indikator Keberhasilan 

1. Motivasi belajar siswa dikatakan termotivasi belajar tinggi: 

Jika jumlah nilai seluruh item dalam angket motivasi siswa ≥ 70, 

sedangkan target persentase siswa tinggi adalah  termotivasi belajar ≥75 

% dari siswa. 

 

3.5.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar siswa adalah semua aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

IPS menggunakan media audio visual. Adapun yang termasuk aktivitas belajar 

siswa dalam penelitian ini diukur dengan observasi seperti dalam lampiran 10. 

Selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir, peneliti dan observer 

melakukan observasi sesuai dengan pedoman observasi aktivitas belajar siswa. 

Peneliti bersama observer melakukan pencatatan seluruh aktivitas belajar siswa 

kelas VIIF SMPN 26 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013-2014. 

Indikator aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS dapat dilihat pada Tabel 

3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan Aktivitas Belajar Siswa 

No. Indikator Keberhasilan 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan tinggi: 

Jika jumlah nilai seluruh item dalam angket aktivitas siswa ≥ 70, 

sedangkan target persentase siswa yang aktif belajar tinggi adalah ≥75 % 

dari seluruh siswa. 
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3.5.4 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa adalah prestasi yang diperoleh dari hasil evaluasi belajar 

mata pelajaran IPS dari ranah kognitif dengan instrumen tes tertulis setelah proses 

pembelajaran menggunakan media audio visual. 

Indikator prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPS 

dikatakan tuntas, jika siswa memperoleh nilai kognitif ≥70 (KKM). 

Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan Prestasi Belajar Siswa 

No. Indikator Keberhasilan 

1. Prestasi belajar siswa dikatakan baik: 

Jika siswa memperoleh nilai kognitif ≥ 70 (KKM), sedangkan persentase 

seluruh siswa tuntas KKM adalah  ≥75 % dari seluruh siswa. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data   

Berdasarkan proses teknik pengumpulan data dapat dilakukan seperti gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi teknik pengumpulan data bermacam-macam kegiatan  

            pada penelitian dalam mengumpulkan sumber yang sama (Sugiyono, 

            2009: 342). 

 

3.6.1 Observasi  

Menurut Kunandar (2008: 143) pengamatan atau observasi adalah kegiatan 

pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah 

Observasi 

Angket  (Kuesioner) 

Sumber 

Data 

Tes tertulis 
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mencapai sasaran. Observasi juga merupakan alat pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Tekhnik ini digunakan sebagai alat bantu peneliti dalam mengambil 

data dengan pengamatan atau observasi, seperti observasi tentang tindakan guru 

dalam menggunakan media audio visual dan dampaknya terhadap siswa (aktivitas 

siswa) pada mata pelajaran IPS. 

Observasi dilakukan peneliti dengan menggunakan panduan observasi. Panduan 

observasi ini juga digunakan untuk memperoleh data dari siswa berupa hasil 

observasi aktivitas siswa. Observasi yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah observasi tertutup. Menurut Kunandar (2008: 146), observasi 

tertutup adalah apabila sang pengamat atau observer melakukan pengamatannya 

dengan lembar observasi yang telah dibuat. 

Pedoman observasi untuk memperoleh data dengan observasi subyek yang diteliti 

(aktivitas siswa). Kisi-kisi aktivitas belajar siswa dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel. 3.5  Kisi-kisi Aktivitas Belajar Siswa 

 

No. Indikator Kriteria No. Instrumen 

1.  
Bekerja sama 

 

Setiap siswa dapat bekerja 

sama 

1 

2.  Bertanya Setiap siswa dapat bertanya 2 

3.  
Menjawab pertanyaan Setiap siswa dapat menjawab 

pertanyaan 

3 

4.  Berpendapat Setiap siswa dapat berpendapat 4 

5.  
Mengerjakan tugas Setiap siswa dapat 

mengerjakan tugas 

5 
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3.6.2  Angket atau Kuesioner 

Menurut Narbuko (2009: 76), angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan 

diteliti. Angket atau kuesioner merupakan alat yang efektif untuk mendapatkan 

data langsung dari objek penelitian, karena angket langsung dibagikan oleh 

peneliti kepada responden untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Tekhnik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pendapat atau hal lain yang tidak dapat diamati langsung. Tekhnik ini digunakan 

sebagai alat bantu peneliti dalam mengambil data dengan angket motivasi belajar 

siswa dalam menggunakan media audio visual pada siswa kelas VIIF SMPN 26 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2013-2014. 

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

sebagai berikut (kisi-kisi modifikasi abin Syamsudin Makmun, 2000). 

 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik  

 

No Indikator Butir Soal Jumlah 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

Durasi kegiatan (berapa lama 

kemampuan penggunaan waktunya). 

Frekuensi kegiatan (berapa sering 

kegiatan dilakukan dalam periode 

waktu). 

Persistensi (ketetapan dan 

kelekatannya) pada tujuan belajar. 

Ketabahan, keuletan dan kemampuan 

dalam menghadapi rintangan. 

Devosi (pengabdian) dan 

pengorbanan (uang, tenaga, fikiran, 

bahkan jiwanya) untuk mencapai 

tujuan. 

Tingkatan aspirasinya (maksud, 

rencana, cita-cita, sasaran atau target 

dan idolanya) yang hendak dicapai 

1,5,8 

 

17, 18 

 

 

19, 20 

 

12, 13, 14 

 

3, 4, 11, 15 

 

 

 

3, 4, 11, 15 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

4 

4 

 

         

         4 

 

1 

 

1 
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7. 

 

 

8. 

dengan kegiatan yang dilakukan. 

Tingkatan kualifikasi prestasi atau 

output yang dicapai dari kegiatan 

yang dilakukan. 

Arah, sikanya terhadap sasaran 

kegiatan.  

 

16 

 

 

2 

 

 

 

3.6.3 Tes Tertulis   

Tes tertulis dilakukan setiap siklus diakhir pembelajaran, bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan media audio 

visual. Penelitian ini diilakukan dengan tes uraian dengan kriteria penskoran yang 

jelas agar penilaian objektif, untuk memperoleh informasi karakteristik butir soal 

dilakukan analisis, baik kualitatif maupun kuantitatif. Hasilnya dapat digunakan 

untuk menguji apakah soal akan berfungsi (analisis kualitatif) atau telah berfungsi 

(analisis kuantitatif) dengan baik. Hasil belajar siswa dinilai dengan tes tertulis  

yang diberikan pada setiap akhir siklus. 

 

Bentuk tes dalam penelitian ini berupa tes uraian yang akan diberikan kepada 

peserta didik pada setiap akhir siklus. Instrumen tes diberikan untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Secara rinci uji 

persyaratan penilaian tes diuraikan sebagai berikut. 

 

3.6.3.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi product 

moment yaitu: 
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rxy =  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N  = jumlah responden/sampel 

 = Skor rata-rata dari X dan Y 

 = jumlah skor item X 

 = jumlah skor total (item) Y 

Suatu instrumen dinyatakan valid, apabila instrumen tersebut mampu mengukur 

apa yang harus diukur. Untuk mengukur tingkat validitas suatu instrumen penulis 

menggunakan bantuan program SPSS. Kriteria pengujian validitas yang 

digunakan adalah apabila 
tabelhitung rr  dengan dk = n dan  = 0,05 maka item 

instrumen tersebut valid, dan sebaliknya jika 
tabelhitung rr  dengan dk = n dan  = 

0,05, maka item instrumen tersebut tidak valid. 

 

3.6.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya 

atau diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha, yaitu: 

 

Keterangan: 

r11 = Nilai Reliabilitas 

 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

 = varians total 
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  = jumlah item 

(Arikunto, 2010 : 125) 

 

Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberi hasil yang tetap 

atau dengan kata lain tes tersebut dapat memberi hasil yang ajeg. Reliabilitas juga 

digunakan untuk mengetahui instrumen dalam keadaan baik atau tidak. Untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan bantuan program 

Anates. Kriteria pengujian reliabilitas yang digunakan adalah apabila tabelrr11  

berarti reliabel dan apabila tabelrr11  berarti tidak reliabel yang dihitung pada 

derajat kebebasan dk = n-2 dan 05,0 . Selanjutnya untuk 

menginterprestasikan besar nilai kesahihan instrumen dapat dilihat pada Tabel 

interprestasi sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7  Interprestasi reliabilitas 

No Besarnya Nilai r Kriteria 

1. 0,80 sampai 1,00 Sangat tinggi 

2. 0,60 sampai 0,79 Tinggi 

3. 0,40 sampai 0,59 Sedang/Cukup 

4. 0,20 sampai 0,39 Sangat rendah 

Sumber: (Arikunto, 2010: 85) 

Tindakan dikatakan berhasil jika ada peningkatan hasil belajar pada setiap 

siklusnya. Peningkatan hasil belajar siswa  dilihat dari jumlah siswa  yang tuntas 

pada setiap siklusnya. Siklus dihentikan jika siswa yang tuntas mencapai ≥ 75%. 

 

3.6.4 Alat Pengambilan Gambar/Foto 

Alat pengambilan gambar atau foto digunakan dalam penelitian ini karena dengan 

metode ini dapat merekam secara utuh tentang proses jalannya aktivitas 
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pembelajaran dengan menggunakan media audio visual, melihat foto 

memungkinkan peneliti melihat kelemahan-kelemahannya sehingga dapat 

melakukan perbaikan pada tindakan siklus berikutnya. 

Foto juga dapat mempermudah untuk mengingat kembali peristiwa yang sudah 

terjadi, karena kemampuan mengingat peneliti sangat terbatas. Sehingga rekaman 

foto menjadi salah satu pelengkap data dan merupakan bagian penting dalam 

melaksanakan observasi maupun pencatatan berlangsungnya proses tindakan. 

 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data pada Penelitian Tindakan Kelas tidak hanya mengalisis data dari 

satu alat pengumpul data. Data yang diperoleh pada PTK dapat berupa nilai, 

aktivitas, motivasi, prestasi atau hal lain yang menjadi focus pengamatannya. Data 

tersebut diperoleh dari hasil tes, hasil observasi atau pengamatan, hasil wawancara 

atau dapat juga dari angket. Adanya berbagai jenis alat pengumpul data yang 

terdapat pada PTK, maka anilisis data yang digunakan berupa triangulasi yaitu 

memadukan alat analisis dari beberapa alat pengumpul data yang memiliki ciri 

dan karateristik yang berbeda. Beberapa alat pengumul data yang diperlukan pada 

penelitian ini berupa tes, observasi, foto dan angket. 

 

Tekhnik pengolahan dan analisis data dalam peneltian tindakan kelas dengan 

menggunakan analisis deskriptif (descriptive analysis) yang berlangsung 

sepanjang penelitian, yaitu analisis terhadap keadaan atau gejala yang diuraikan 

menurut apa adanya pada saat penelitian  (Pargito, 2011: 127). Pada penelitian 

tindakan kelas ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. 


