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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan teknik Penelitian Tindakan Kelas (ClassroomAction 

Reserarch). Dalam bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, gambaran subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. Teknik skimming dan scanning ini dipilih untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran. Masalah penelitian yang harus dipecahkan berasal dari 

persoalan praktik pembelajaran di kelas. Oleh karena itu penelitian tindakan kelas 

bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang seharusnya dilakukan 

oleh seorang guru. Penelitian tindakan kelas dilakukan secara focus pada masalah 

penelitian, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan observasi-interpretasi, 

analisis serta refleksi.  

 

1. Perencanaan tindakan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan 

penelitian tindakan kelas PTK yang diprakarsai seperti penetapan tindakan, 

pelaksanaan tes diagnostik untuk menspesifikasi masalah, pembuatan skenario 

pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi penelitian 

tindakan kelas PTK, dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan 
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perbaikan yang ditetapkan. Disamping itu juga diuraikan alternatif-alternatif 

solusi yang akan dicobakan dalam rangka perbaikan masalah. 

2. Pelaksanaan tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan. Skenario 

kerja tindakan perbaikan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. 

3. Observasi dan Interpretasi, yaitu uraian tentang prosedur perekaman dan 

penafsiran data mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan 

perbaikan yang dirancang. 

4. Analisis dan Refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil 

pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan 

perbaikan yang akan digelar, personel yang akan dilibatkan serta kriteria dan 

rencana bagi tindakan berikutnya. 

 

Dalam setiap siklus diawali dengan penentuan masalah, perencanaan sekenario 

pembelajaran yang meliputi: tujuan, jenis kegiatan guru dan siswa, pembelajaran 

dikelas, lembar observasi, kuesioner, wawancara, rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), teknis pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Kelas 

yang dilibatkan yaitu kelas X1A SMK Gunadharma Bandar Lampung. 

 

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada Sekolah Menengah Kejuruan 

Gunadharma Bandar Lampung. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI tahun 

pelajaran 2012/2013. Kelas yang digunakan pada penelitian ini adalah kelas XIA 
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karena guru sebagai pengajar di kelas tersebut dan melihat kemampuan mereka 

yang rendah pada semester sebelumnya. 

 

Peneliti adalah guru bahasa Inggris pada SMK Gunadharma Bandara Lampung. 

Peneliti bertindak sebagai pelaku tindakan dan dibantu oleh satu orang guru 

Bahasa Inggris yang bertindak sebagai observer. Mitra dalam penelitian ini adalah 

Leni Fitri, M.Pd, Beliau adalah guru Bahasa Inggris di SMK Gunadharma Bandar 

Lampung. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Observasi awal untuk menemukan permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran dikelas dalam penelitian ini akan di laksanakan pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2012/2013. Pelaksanaan penelitian ini pada bulan Desember 2012 

pada jam mengajar peneliti. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kelas XI A yang  berjumlah 30 siswa.  

3.4 Lama Tindakan  

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan atau sampai siklus ke tiga 

selama 3 minggu. Setiap pertemuan berlangsung selama 2X45 menit. Standar 

Kompetensi adalah kemampuan membaca dengan teknik skimming-scanning. 
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3.5 Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan akan berakhir apabila indikator yang telah ditentukan tercapai 

yaitu: 

1.  Perencanaan pembelajaran keterampilan membaca dengan teknik skimming-

scanning dapat dinyatakan berhasil jika ada peningkatan nilai RPP dari siklus 

ke siklus. Siklus dihentikan jika nilai RPP ≥ 4,5 

2. Aktivitas siswa dinyatakan berhasil apabila ada peningkatan banyaknya siswa 

yang tergolong aktif dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Siklus dihentikan 

jika 75% siswa sudah tergolong  aktif dalam pembelajaran. 

3. Evaluasi disebut berhasil apabila validitas dan reliabilitas hasil evaluasi  ada 

peningkatan dari siklus satu sampai tiga dan siklus dihentikan apabila nilai 

validitas mencapai nilai 0,6-0,8 dan reliabilitas 0,4-0,7 sudah tercapai. 

4. Siklus peningkatan kemampuan siswa dapat dinyatakan berhasil jika siswa 

yang tuntas belajarnya meningkat dari siklus ke siklus. Siklus dihentikan jika 

siswa tuntas belajarnya telah mencapai 75%. 
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Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

Siklus 2 

 

 

 

 

Siklus 3 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Daur Kegiatan PTK Kemmis and Mc Taggart (1988; 30) 
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3.6Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Panduan observasi aktivitas guru dan siswa 

2) Tes untuk mendapatkan prestasi belajar siswa. 

 

3.7Definisi Konseptual dan Operasional 

3.7.1 Definisi konseptual 

1. Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaaan pembelajaran adalah proses membuat rencana pembelajaran mulai 

dari identifikasi kebutuhan /analysis learner sampai perbaikan dan menghasilkan 

RPP yang preskriptif.  

 

Proses pelaksanaan pembelajaran membaca dengan teknik skimming-scanning 

adalah  aktivitas yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

2. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi membaca dengan teknik skimming-scanning adalah kegiatan penilaian 

yang dilakukan untuk menentukan hasil yang dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. 

 

3. Peningkatan Kemampuan membaca dengan teknik skiming-scanning. 

Peningkatan kemampuan membaca dan memahami teks Bahasa Inggris siswa 

dengan menggunakan teknik skimming-scanning adalah usaha yang dicapai yang 
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menggambarkan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang relative menetap 

akibat adanya proses belajar yang diwujudkan dengan nilai. 

 

3.7.2 Definisi Operasional 

Berdasarkan pernyataan diatas definisi operasional penelitian ini adalah: 

1. RPP merupakan skenario pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai 

pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen 

APKG adalah menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan, 

memilih dan mengorganisasikan materi, media dan sumber, merancang 

skenario pembelajaran, merancang pengelolaan kelas, merancang prosedur 

dan mempersiapkan alat penilaian, dan tampilan RPP kemudian indikator 

tersebut dinilai dan  diberi skor antara 1-5. Hasilnya dimasukkan dalam 

kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. 

2. Proses Pelaksanaan pembelajaran membaca dengan teknik skimming-

scanning adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran. Aktivitas siswa terdiri 

dari: melakukan apersepsi, mendengarkan penjelasan guru, 

memfungsionalkan media pembelajaran, melakukan diskusi dalam 

pembelajaran, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, 

mengajukan pendapat dan  gagasan serta tanggapan, mengerjakan tugas, 

mempresentasikan hasil penyelesaian tugas, merefleksikan kegiatan dan hasil 

pembelajaran. 

3. Evaluasi pembelajaran membaca dengan teknik skimming-scanning adalah 

pengukuran validitas dan reliabilitas. Sistem evaluasi yang digunakan dalam 

penelitian ini diharapkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. siklus 
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dihentikan apabila nilai validitas mencapai nilai 0,6-0,8dan reliabilitas 0,4 -

0,7 sudah tercapai 

4. Peningkatan kemampuan membaca dengan teknik skimming-scanning adalah  

prestasi belajar siswa yang tuntas belajarnya dari siklus ke siklus dengan 

ketuntasan belajar mencapai 75%. Peningkatan kemampuan membaca 

diperoleh menggunakan tes tertulis. Aspek yang dinilai adalah kecepatan 

waktu, penggunaan bahasa, kosa kata, kesesuaian jawaban dengan 

pertanyaan.     

 

3.8 Kisi-Kisi instrumen 

Kisi-kisi ini digunakan untuk pedoman bagi peneliti dalam menyusun instrumen 

penelitian yangdilakukan. Ada beberapa kisi – kisi instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat penilaian kemampuan guru (APKG 1) , 

aktivitas siswa dan guru, dan  instrumen tes kemampuan membaca. 

3.8.1 Kisi-Kisi Observasi Perencanaan Pembelajaran 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi Perencanaan Pembelajaran 

No Indikator Banyak Butir 

1 Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan 2 

2 Memilih dan mengorganisasikan materi, media dan sumber 3 

3 Merancang skenario pembelajaran 4 

4 Merancang pengelolaan kelas 2 

5 Merancang prosedur dan mempersiapan alat penilaian 2 

6 Kesan umum RPP 3 

7 Melaksanakan Penilaian 2 

8 Mengakhiri Pembelajaran 2 

Jumlah 20 
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3.8.2 Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa 

Kisi-kisi aktivitas siswa merupakan kegiatan siswa yang diamati oleh   

kolaborator.  Kolaborator akan mencatat semua aktivitas belajar yang dilakukan 

siswa yang meliputi. Berikut ini disajikan tabel kisi-kisi aktivitas belajar siswa. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa 

 

No Aktivitas Jumlah Item 

1. Kegiatan awal 2 

2. Kegiatan inti 7 

3. Kegiatan akhir 1 

 

 

3.8.3 Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru 

Kisi-kisi ini merupakan kegiatan dosen yang akan diamati oleh kolaborator. 

Kolaborator akan mencatat semua kegiatan yang dilakukan guru selama 

pembelajaran berlangsung, dan memberikan respon tentang kegiatan yang telah 

dilakukan guru selama proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki 

pembelajaran berikutnya. Berikut ini disajikan tabel kisi-kisi observasi aktivitas 

guru. 

 

3.8.4 Kisi-Kisi Soal Tes Membaca dengan teknik Skimming-Scanning 

Kisi – kisi ini yangdigunakan dalam menyusun soal tes kemampuan membaca 

pemahaman mahasiswa. Adapun tes yang akan disusun adalah dalam bentuk 

pilihan jamak.Pilihan tersebut mencakup delapan aspek pemahaman yakni 

mengidentifikasimain idea, menjawab pertanyaan tentang vocabulary items, menjawab 

pertanyaan tentang paragraph, conclusion, kind of the text, menjawab pertanyaan 

sentence simplification items, menjawab pertanyaan tentang factual information items, 
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menjawab pertanyaan tentang rhetorical purpose. Berikut ini akan disajikan table kisi – 

kisi soal tes Membaca Pemahaman. 

Tabel 3.3 Kisi – Kisi Soal Tes membaca Pemahaman 

 

N

o 
Indikator 

Banyak 

Butir 

1 Mengidentifikasi topic utama 9 

2 Menjawab tentang ide pokok 9 

3 
Menjawab pertanyaan description, narrative, 

exposition dan  procedure 
10 

4 Menjawab pertanyaan tentang urutan peristiwa 1 

5 Menjawab pertanyaan tentang kejadian dalam teks 1 

6 
Menjawab pertanyaan tentanglangkah-langkah 

retorika 
5 

7 
Menjawab pertanyaan tentang tujuan komunikasi 

teks 
15 

8 
menjawab pertanyaan tentang factual information 

items 
3 

Jumlah 50 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan disampaikan tentang teknik pengumpulan data. Adapun 

pengumpulisan data dilakukan dengan  Kuisioner,Pengamatan, Wawancara,Tes 

(pre-tes dan pos-test). 

 

3.9.1 Pengamatan Pembelajaran dan Aktivitas Siswa 

Pengamatan pembelajaran dilakukan oleh observasi peer. Observasi peer adalah 

observasi terhadap pengajaran seseorangoleh orang lain (guru sejawat). Observer 

hanya 1 orang yang mengajar bahasa Inggris  di kelas yang berbeda. Lembar 

observasi pembelajaran diisi oleh guru peneliti. Aktivitas siswa yang bersifat fisik 

dan mental dengan pengamatan langsung. Bentuk lembar observasi menampilkan 

indicator dari proses yang harus diamati dan tinggal memberi tanda check. 
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3.9.2 Tes 

Teknik tes dilakukan dengan dua aspek, yang pertama tes keterampilan membaca 

sebelum tindakan (pre-test) untuk mengatahui kemampuan awal siswa dalam 

membaca dan memahami bacaandan tes keterampilan membaca diberikan  

sesudah tindakan kelas (post-test) untuk mengetahui kemampuan siswa sesudah 

tindakan sehingga dapat diketahui apakah ada peningkatan kemampuan membaca 

sebagai akibat dari penelitian tindakan yang dilakukan. Tes berasal dari berbagai 

macam topic teks yang berhubungan dengan pelajaran Bahasa Inggris di SMK 

dengan pertanyaan pilihan ganda. Masing-masing butir test diberi skor 1 untuk 

jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Tes terdiri dari tiga jenis yang sangat 

mendasar yaitu: kemampuan memahami, mengidentifikasi dan menganalisa unsur 

informasi yang terdapat di dalam teks seperti pikiran utama.  

 

3.10  Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif 

digunakan untuk menganalisis data yang terjadi dalam proses pembelajaran, 

analisis ini mencakup: deskripsi, interpretasi dan langkah.sebagai berikut: 

1) Melakukan reduksi yaitu mencatat kembali data –data yang telah 

terkumpul. 

2) Melakukan interpretasi yaitu; menafsirkan yang diwujudkan dalam bentuk 

pernyataan. 

3) Melakukan Inferensi yaitu menyimpulkan apakah dalam pembelajaran 

terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam memahami teks Bahasa 

Inggris setelah dilakukan tretmen, serta teknik yang digunakan oleh guru. 
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4) Tahap tindak lanjut yaitu merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk 

siklus berikutnya atau dalam pelaksanaan di lapangan setelah siklus 

berakhir.  

5) Pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis hasil-hasil observasi yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.  

 

Semua data di atas ditampilkan menjadi lebih sederhana dalam bentuk paparan 

naratif. Selanjutnya dilakukan proses pengambilan intisari dari sajian data yang 

telah terorganisir dalam bentuk kalimat singkat namun mengandung pengertian 

luas. Semua anggota penelitian yang telah disebutkan dimuka terlibat aktif 

memberikan pendapatnya dalam menganalisa data tersebut secara bersama-sama.  

 

3.11 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini ditafsirkan dengan tahapan sebagai berikut: 

1)  Perencanaan 

2) Pelaksanaan tindakan 

3) Observasi 

4) Refleksi dalam setiap siklus 

 

3.11.1 Perencanaan Penelitian 

Tahap ini peneliti merencanakan skenario pembelajaran dengan menggunakan 

teknik skimming-scanning yang berjenjang dari tahap penjelajahan, interpretasi 

dan rekreasi dan juga menyiapkan fasilitas serta sarana pendukung untuk 

melaksanakan skenario tindakan. Selanjutnya setelah seluruh fasilitas yang 
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dibutuhkan siap. Secara rinci kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan 

adalah: 

1) Membuat scenario pembelajaran dengan menggunakan teknik skimming-

scanning. 

2) Menyiapkan instrument observasi secara obyektif tentang guru dan  

keaktifan serta keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

3) Menyiapkan refleksi tentang tindakan yang telah dilaksanakan guna 

menemukan pemecahan masalah pada siklus selanjutnya. 

 

3.11.2 Tindakan dan Observasi 

Dalam tahap pelaksanaan ini, skenario tindakan diimplementasikan di kelas yang 

nyata. Proses berlangsung dikelas dan pada jam mengajar guru peneliti. Siswa 

yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XIA di SMK Gunadharma 

Bandar Lampung. Pada tahap ini juga dilaksanakan proses observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan  lembar observasi yang telah dibuat yaitu: 

1) Sementara guru melaksanakan proses pembelajaran, guru pendamping 

memantau jalannya proses pembelajaran dalam mengisi lembar observasi.  

2) Setelah proses pembelajaran guru meminta informasi balikan dari siswa 

melalui pengisian formasi balikan. 

 

3.11.3 Refleksi 

Melakukan refleksi berarti merenungkan secara intensif apa yang telah terjadi dan 

belum terjadi atau kekeliruan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. 

Sehingga tampak hasil penelitian tindakan pada siklus tersebut. Peneliti 
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didampingi oleh kolaborator dalam melakukan refleksi tentang proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan bahan yang di 

dapat dari hasil observasi. Dari hasil observasi guru dapat melihat apakah 

penelitian  ini dilanjutkan ke siklus selanjutnya.  

 

Hasil yang diperoleh dari observasi, kuesioner siswa dikumpulkan serta dianalisis. 

Dari hasil observasi dan kuesioner siswa, guru dapat mengadakan refleksi untuk 

melihat penguasaan teknik yang digunakan pada proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks Bahasa Inggris. Hasil 

analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini akan dipergunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 

3.12 Pengujian  Instrumen 

3.12.1 Validitas 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu harus valid 

dan reliabel. Menurut Arikunto (2006: 75) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Input data, proses 

dan output data  dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16,0. Model uji 

validitas yang dilakukan adalah model alpha (model alpha ini sudah disediakan 

dalam aplikasi program aplikasi SPSS 16,0). Untuk menentukan tingkat validitas 

item soal test dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung  dengan r tabel . Nilai r 

hitung dapat dilihat pada kolom ” Corrected Item-Total Correlation” kemudian nilai 

r tabel dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi dengan taraf signifikan 5% (0,05) 

dan df=n-2=26-2=24, r tabel . 
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Hasil analisis uji validitas setelah dibandingkan dengan kriteria uji, maka pada 

siklus 1 dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 50 item soal terdapat 20 yang 

tidak valid yaitu item nomor10,11,12,13,15,16,18,19,22,23,24,25,27,28,30,31,32, 

33,34,36. Sedangkan item soal yang valid sebanyak 30 yaitu:1,2,3,4,5,6,7,8,9,14, 

17,20,21,26,29,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50. Pada siklus ke 2 

terdapat 43 soal yang valid yaitu nomer: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 

6,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32,33,34,36. Dan soal yang tidak valid sebanyak 

7 soal yaitu nomer 6,27,28,32,33,34,36. Siklus ke 3 terdapat 48 soal yang valid 

yaitu:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 dan hanya 2 nomer 

soal yang tidak valid yaitu 27 dan 28.  Berdasarkan analisis di atas, maka item 

soal yang valid kemudian akan diujikan reliabilitasnya. 

 

3.12.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, 

walaupun dilakukan pada situasi yang berbeda. Menurut Setiyadi (2006: 16) 

reliabilitas adalah konsistensi dari suatu alat ukur, atau sejauh mana alat ukur 

tersebut dapat mengukur subyek yang sama dalam waktu yang berbeda namun 

menunjukkan hasil yang relatif sama. Proses analisis reliabilitas soal tes dilakukan 

dengan menginput item soal yang valid pada program SPSS 16,0. Model uji 

reliabilitas yang digunakan adalah model split half (item instrumen dibelah dua 

menjadi belahan atas dan belahan bawah atau belahan nomor ganjil dan belahan 
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nomor genap ) dimana fasilitas ini telah disediakan pada kotak dialog ”model” 

software SPSS 16,0.  

 

Hasil dari  proses analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil ujicoba instrumen 

tes dapat berpedoman pada nilai koefisien reliabilitas split half (dengan metode 

guttman) nilai koefesien ini selanjutnya dibandingkan dengan rtabel. Setelah 

dihitung dengan. rumus alpha cronbach belahan pertama (part1) nilainya adalah-

0,735 yang terdiri dari item soal 1 sampai item soal 25, sedangkan belahan kedua 

(part2) nilainya adalah 0,845 yang terdiri dari item soal 26 sampai item soal 50. 

 

Reliabilitas instrumen tes dapat ditentukan melalui dua cara yaitu cara pertama 

dengan membandingkan rhitung terhadap rtabel. Diketahui pada siklus pertama  rhitung 

0,379 (metode guttman) > r tabel 0,249 dengan df=n-2 maka realibilitas rendah,  

siklus kedua  rhitung 0,684 (metode guttman) > r tabel 0,530 dengan df=n-2 maka 

reliabilitas sedang ,siklus ketiga  rhitung 0,812 (metode guttman) > r tabel 

0,729dengan df=n-2,Dengan kriteria uji bilar hitung> r tabel, maka instrumen tes 

mempunyai reliabilitas yang baik. Cara ke dua untuk menentukan reliabilitas 

instrumen tes adalah dengan membandingkan r hitung dengan tabel kriteria tes 

dibawah ini: 

 

Tabel 3.4 Kriteria reliabilitas 

Reliabilitas 
0,000-0,400 Rendah 
0,401-0,700 Sedang 
0,701-1,000 Tinggi 
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Hasil dari r hitung  0,812  > dari r tabel  (5%) 0,329 maupun r tabel (1%) 0,471 maka koefisien 

korelasi tersebut signifikan atau dengan kata lain instrumen yang telah dibuat reliabel. 

kriteria reliabilitas adalah tinggi karena r hitung  adalah0,812  yang berada pada rentang 

0,701-1000. 

 

 

 

 

 


