
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) dengan penekanan terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, sistem evaluasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam materi fisika siswa kelas IX di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Talangpadang dengan menggunakan model Kemmis dan Mc 

Taggart. Pemilihan penelitian tindakan kelas ini disebabkan karena dengan 

penelitian tindakan kelas mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran di 

kelas dengan melihat berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil 

pembelajaran yang terjadi pada siswa  

 

Adapun tahapan penelitian tindakan kelas pada model Kemmis dan Mc 

Taggart ini meliputi sebagai berikut: (1) Perencanaan (Planning), (2) 

Pelaksanaan dan Observasi (Acting and Observing), dan (3) Refleksi 

(Reflecting). 

 

Penelitian tindakan bercirikan adanya perubahan yang terus menerus 

(continous), sehingga keberhasilan peneliti dan tingkat kejenuhan yang 

menjadi tolak ukur berhasil atau berhentinya siklus-siklus tersebut. 
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Penelitian tindakan ini dilakukan secara kolaboratif, antara peneliti dan guru 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Talangpadang. Lebih jelasnya didiagramkan dalam rancangan penelitian 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram kegiatan penelitian,dimodifikasi dari Kemmis dan 

Taggart  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Talangpadang, yang terletak di Jalan Darussalam Pekon Sinar Semendo 

Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus. Secara garis besar, 

penelitian dilaksanakan dengan dua tahapan, yaitu persiapan (pra-penelitian) 

dan pelaksanaan. Tahap pra-penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai 

September 2012. Sedangkan tahap pelaksanaan dilaksanakan pada Semester 

Ganjil bulan Juli Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 

 

Subjek penelitian ini adalah kelas IX.6 yang berjumlah 32 siswa dengan 16 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan dan kelas IX.7 yang berjumlah 28 

siswa dengan 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

3.4. Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

 

3.4.1 Lama Tindakan 

 

Penelitian ini dilakukan selama Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2013/ 

2014. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa siklus sesuai dengan hasil 

yang diperoleh dalam setiap siklus. Dalam setiap siklus minimal satu 

kompetensi dasar. Setiap pertemuan  memerlukan waktu sebanyak 2 jam 

pelajaran (2x40 menit). Penelitian ini berakhir apabila indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan tercapai atau siklus sudah mencapai tingkat jenuh. 
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Hal-hal yang dipersiapkan untuk penelitian ini adalah:  

1) Menganalisis karakteristik siswa dan melakukan pra-penelitian melalui 

observasi dan dikusi bersama guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk mengetahui proses pembelajaran fisika yang berlangsung 

selama ini. Mempersiapkan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian, 

yaitu kelas IX.6 dan IX.7 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Talangpadang 

2) Menyatakan tujuan pembelajaran dengan cara menyiapkan silabus 

pembelajaran dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran 

3) Pemilihan metode, media dan bahan ajar yaitu mempersiapkan  lembar 

kerja kelompok. 

4) Mempersiapkan lembar penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran 

untuk mengukur rencana pelaksanaan pembelajaran  

5) Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa untuk mengukur 

aktivitas guru dan siswa. 

6) Membuat instrumen evaluasi pembelajaran untuk mengukur prestasi 

belajar siswa. 

7) Menyiapkan program software anatest untuk mengukur validitas, 

reliabilitas, daya beda,  dan  tingkat kesukaran instrumen evaluasi. 

 

3.4.2 Indikator Keberhasilan 

 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini secara umum 

menitikberatkan pada dua aspek, yaitu aspek aktivitas dan prestasi belajar 
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siswa yang meningkat. Adapun secara khusus indikator keberhasilan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran dinyatakan berhasil bila nilai lembar 

penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran  mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya dan siklus dihentikan jika nilai penilaian Rencana 

pelaksanaan pembelajaran mencapai ≥ 4 (kriteria baik). 

2. Pelaksanaan pembelajaran berupa aktivitas guru dinyatakan berhasil bila 

terjadi peningkatan aktivitas guru pada setiap siklusnya, dan siklus akan 

dihentikan jika aktivitas guru mencapai ≥ 75,00 (kriteria tinggi).  

Pelaksanaan pembelajaran berupa aktivitas siswa dinyatakan berhasil bila 

terjadi peningkatan jumlah siswa  yang aktif (kriteria tinggi)  pada setiap 

siklusnya dan siklus akan dihentikan jika jumlah siswa yang aktif 

(kriteria tinggi) mencapai ≥ 75 %. 

3. Sistem evaluasi pembelajaran dinyatakan berhasil bila terjadi 

peningkatan  validitas dan reliabilitas butir soal pada setiap siklusnya dan 

siklus akan dihentikan jika sistem evaluasi memiliki tingkat validitas 

mencapai ≥ 0,7 (tinggi), dan tingkat reliabilitas mencapai  ≥ 0,7.  

4. Peningkatan prestasi belajar dinyatakan berhasil bila terjadi peningkatan 

jumlah siswa yang memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal  ≥ 73 

pada setiap siklusnya dan siklus akan dihentikan bila jumlah siswa yang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal  mencapai  ≥ 70%. 

 

Siklus dihentikan bila semua indikator keberhasilan telah tercapai atau siklus 

sudah mencapai tingkat jenuh.    
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3.5  Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklusnya satu 

Kompetensi Dasar. Setiap pertemuan  memerlukan waktu sebanyak 2 jam 

pelajaran (2x40 menit). Siklus penelitian tindakan menggunakan model 

Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari beberapa tahap yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan dan observasi, (3) evaluasi kegiatan, 

(4) refleksi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kolaborator. Peneliti 

bertindak sebagai guru dibantu oleh 1 orang observer yang merupakan guru 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IX di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Talangpadang.  

 

Sebelum siklus penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pra-penelitian 

melalui observasi dan diskusi bersama guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk mengetahui proses pembelajaran fisika yang terjadi selama ini.  

 

3.5.1 Perencanaan Tindakan  

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis karakteristik siswa dan melakukan pra-penelitian melalui 

observasi dan dikusi bersama guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk mengetahui proses pembelajaran fisika yang berlangsung 

selama ini. Mempersiapkan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian, 

yaitu kelas IX.6 dan IX.7 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Talangpadang 
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2) Menyatakan tujuan pembelajaran dengan cara menyiapkan silabus 

pembelajaran dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran 

3) Pemilihan metode, media dan bahan ajar yaitu mempersiapkan  lembar 

kerja kelompok. 

4) Mempersiapkan lembar penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran 

untuk mengukur rencana pelaksanaan pembelajaran  

5) Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa untuk mengukur 

aktivitas guru dan siswa. 

6) Membuat instrumen evaluasi pembelajaran untuk mengukur prestasi 

belajar siswa. 

7) Menyiapkan program software anatest untuk mengukur validitas, 

reliabilitas, daya beda,  dan  tingkat kesukaran instrumen evaluasi. 

8) Melakukan diskusi dengan observer tentang pelaksanaan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam materi fisika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

3.5.2 Pelaksanaan Tindakan 

 

 

Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah dirancang. Pada tahap ini peneliti akan dibantu 

oleh satu guru sebagai kolabolator untuk melakukan pengamatan yang 

berpedoman pada instrumen observasi yang telah disusun.  

 

Proses pembelajaran dilakukan di dua kelas, yaitu di kelas IX.6 dan IX.7 di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talangpadang. Penelitian dilakukan 
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dengan menyesuaikan jadwal pelajaran fisika  di masing-masing kelas. 

Tindakan dalam penelitian ini direncanakan sebanyak tiga siklus. Adapun 

pelaksanaan setiap siklusnya adalah: 

 

Siklus I 

a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw I yang akan dilaksanakan, mengenai tugas dan kewajiban setiap 

anggota kelompok dan tanggung jawab kelompok terhadap keberhasilan 

kelompok. 

b. Guru menyampaikan indikator pembelajaran  

c. Guru melakukan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw I pada sub materi 

pada pembelajaran fisika dengan media lembar kerja siswa. 

d. Observer melakukan observasi kinerja guru dan aktivitas siswa dengan 

mengisi lembar observasi yang telah disediakan. 

e. Melakukan tes akhir siklus I. 

f. Bersama observer melakukan refleksi, untuk menemukan kekurang-an 

dan kelemahan siklus I. 

 

Siklus II  

Siklus II akan dilakukan sesuai dengan hasil refleksi yang diperoleh pada 

Siklus I. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang didapat-

kan pada Siklus I diperbaiki pada Siklus II dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw II. 
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Siklus III 

Siklus III akan dilakukan sesuai dengan hasil refleksi yang diperoleh pada 

Siklus II. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang didapat-

kan pada Siklus II diperbaiki pada Siklus III dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw III. 

 

Siklus dihentikan bila semua indikator keberhasilan telah tercapai atau siklus 

sudah mencapai tingkat jenuh.     

 

3.5.3 Observasi dan Evaluasi 

 

 

Tahap observasi  dilakukan pada saat tahap tindakan dilakukan. Peneliti dan 

obsever melakukan pengamatan, pencatatan hal-hal penting selama 

pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas yang telah 

dipersiapkan. Setelah itu melakukan kegiatan evaluasi yang meliputi aspek 

kognitif dengan instrumen tes berupa lembar tes tertulis dalam bentuk essay 

sebanyak 10 butir soal, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat prestasi 

siswa pada setiap siklusnya.  

 

3.5.4 Refleksi dan Analisis 

Hasil yang didapat  pada tahap observasi dikumpulkan dan dievaluasi serta 

dianalisis. Hasil analisis data yang dikumpulkan pada tahap ini akan 

dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 
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3.6 Definisi Konseptual dan Operasional 

 

Definisi konseptual dan operasional  dikemukakan untuk menghindari 

terjadinya perbedaan penafsiran. Definisi dari istilah-istilah yang ada dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.6.1 Definisi konseptual 

 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian kegiatan untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang 

dijabarkan dalam silabus. 

2. Proses pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat 

saraf individu seseorang dan dapat diamati dari perubahan perilaku 

seseorang yang berbeda dari sebelumnya. 

3. Sistem evaluasi belajar adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

mengukur dan menilai kemajuan suatu proses pembelajaran, yang 

kemudian akan dibandingkan dengan tujuan yang sebelumnya telah 

ditentukan.  

4. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam mengikuti 

proses kegiatan, dimana ia dapat berbuat atau menghasilkan suatu 

perubahan yang ada pada dirinya dalam ranah pengetahuan (kognitif). 
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3.6.2 Definisi operasional  

 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh 

guru sebelum proses kegiatan dilaksanakan. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran ini diukur dengan lembar penilaian recana pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang berlangsung di kelas. Proses 

ini diukur dengan lembar observasi aktivitas guru dan siswa.   

3. Sistem evaluasi belajar adalah sistem yang digunakan guru untuk 

mengukur dan menilai kemajuan siswa setelah mengikuti proses 

kegiatan. Sistem evaluasi ini diukur dengan program software anatest. 

4. Prestasi belajar fisika adalah nilai yang dicapai siswa setelah mengikuti 

tes pada setiap akhir siklus. Prestasi belajar ini diukur dengan tes tertulis 

dalam bentuk soal essay. 

 

3.7 Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan perencanaan pembelajaran. 

 Kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan perencanaan seperti yang 

dituliskan dalam tabel 3.1  

 Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Recana Pelaksanaan Pembelajaran 

Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Aktivitas Guru 

dalam penyusunan 
recana pelaksanaan 

pembelajaran 

A. Kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran  

1 
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 Lanjutan tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Recana Pelaksanaan Pembelajaran 

Aspek Indikator No. 

Instrumen 

Aktivitas Guru 

dalam penyusunan 
recana pelaksanaan 

pembelajaran 

B. Pemilihan materi ajar 

(sesuai dengan tujuan dan 

karakteristik siswa) 

C. Pengorganisasian materi 

ajar (keruntutan, sistematika 

materi, dan kesesuaian 

dengan alokasi waktu) 

D. Pemilihan sumber/ media 

pembelajaran (sesuai 

dengan tujuan, materi dan 

karakteristik siswa) 

E. Kejelasan skenario 

pembelajaran (langkah-

langkah kegiatan 

pembelajaran: awal, inti dan 

penutup) 

F. Kerincian skenario 

pembelajaran (setiap 

langkah tercermin strategi/ 

metode dan alokasi waktu 

pada setiap tahap) 

G. Kesesuaian teknik dengan 

tujuan pembelajaran 

H. Kelengkapan instrumen 

evaluasi (soal, kunci, pedoman 

penskoran) 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 Jumlah skor maksimal pada setiap indikator yaitu 5, sehingga jumlah skor 

total maksimal penilaian Recana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu 40 

 

2.  Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Guru 

Kisi-kisi instrumen aktivitas guru meliputi tiga aktivitas yaitu: kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang di dalamnya 

disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dengan 

kisi-kisi instrumen aktivitas guru sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Guru  

No 

Aktivitas  

yang 

diamati 

Indikator Aktivitas 

No 

Pernyataan 

1 

 

Kegiatan 

pendahuluan 

1.  Melakukan apersepsi  

2.  Memotivasi siswa 
3.  Membacakan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar 

dan indikator pembelajaran 

1 

2 
3 

2 Kegiatan 

inti 

4.  Membentuk kelompok asal 

5.  Membentuk kelompok ahli 

6.  Menjelaskan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw  

7.  Membagikan lembar ahli 

dalam bentuk Lembar Kerja 

Kelompok untuk tiap siswa di 

dalam kelompok asal 

8.  Memberikan arahan kepada 

     siswa tentang pengisian 

lembar kerja tersebut 

9.  Membimbing dan mengawasi 

kerja kelompok ahli. 

10.Meminta siswa untuk kembali 

ke kelompok asal dan 

menginformasikan hasil 

diskusi kelompok ahli kepada 

teman sekelompoknya 

11. Meminta kelompok asal 

untuk memamerkan hasil 

diskusinya  

12.Memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk 

memberikan sanggahan atau 

melengkapi jawaban yang 

disampaikan 

13.Membahas kembali Lembar 

Kerja Kelompok dan 

membenahi jawaban yang 

telah diberikan oleh siswa 

4 

5 

  6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

3 Kegiatan 

penutup 

14.Memberikan pujian kepada 

kelompok terbaik 

15.Membuat kesimpulan 

pembelajaran bersama siswa. 

 

14 

 

15 
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Jumlah skor maksimal pada setiap indikator  aktivitas guru yaitu 3, 

sehingga jumlah skor total maksimal aktivitas guru yaitu 45. 

 

3.   Kisi – Kisi Instrumen Aktivitas Siswa 

Diedrich dalam Hamalik (2004: 11) menggolongkan aktivitas sebagai 

berikut: (1) Visual Activities, misalnya:  membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan. (2) Oral Activities, misalnya: bertanya, 

memberikan saran, mengeluarkan pendapat dan diskusi. (3) Listening 

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

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

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

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

misalnya:  mengingat, menganalisis, mengambil keputusan. (8) Emotional 

Activities, misalnya:  gembira, berani, bergairah.  Dari penggolongan 

aktivitas di atas, peneliti mengambil beberapa aktivitas yang akan 

dijadikan sebagai indikator pada penelitian ini, dengan kisi-kisi sebagai 

berikut. 

Tabel  3.3.  Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Siswa 

Aspek Aspek yang diamati 
No 

Pernyataan 

Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran 

1. Kemampuan mengemukakan 

pendapat/ ide 

2.  Kemampuan bertanya 

3.  Bekerjasama dengan teman 

dalam menyelesaikan tugas 

kelompok  

4. Bertukar informasi/ pengetahuan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Jumlah skor maksimal pada setiap indikator  aktivitas guru yaitu 3, 

sehingga jumlah skor total maksimal aktivitas guru yaitu 12 

 

4.  Kisi-Kisi Instrumen Tes Prestasi Belajar 

Kisi-kisi instrumen tes tertulis dalam bentuk essay pada setiap siklusnya, 

dan masing-masing 1 butir soal pada Siklus I dan Siklus II, sedangkan 

pada siklus III masing-masing 2 butir soal setiap indikator.  

Tabel 3.4.  Kisi-Kisi Soal Tes Tertulis Siklus I 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

3.1  Mendeskripsi-

kan muatan listrik 

untuk memahami 

gejala-gejala listrik 

statis serta 

kaitannya dalam 

kehidupan sehari-

hari  

1. Menjelaskan benda dapat bermuatan listrik 

bila dengan dilakukan dengan cara tertentu 

 

2. Menjelaskan peristiwa yang dapat 

menghasilkan bermuatan listrik  

 

3. Menjelaskan interaksi benda-benda 

bermuatan listrik 

 

4. Menjelaskan proses terjadinya induksi listrik 

 

5. Menjelaskan elektroskop, bagian-bagiannya 

dan prinsip kerja elektroskop 

 

6. Menjelaskan peristiwa terjadinya petir dan 

penangkal petir 

 

7. Menjelaskan hubungan antara besar gaya 

listrik dan besar muatan listrik serta jarak 

antara benda yang bermuatan listrik 

 

8. Mendefinisikan dan menghitung medan 

listrik serta hubungannya dengan gaya 

coloumb dan muatan listrik 

 

9. Menghitung hubungan potensial listrik, usaha 

yang dilakukan dan muatan listrik 

 

10. Menjelaskan manfaat dan bahaya listrik statis 
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Tabel 3.5.  Kisi-Kisi Soal Tes Tertulis Siklus II 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

3.2  Menganalisis 

percobaan listrik 

dinamis dalam 

suatu rangkaian  

serta 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

1. Menjelaskan konsep terjadinya arus listrik 

2. Menggunakan hubungan kuat  aliran arus 

listrik  dengan jumlah muatan yang 

mengalir dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menghitung kuat arus (I) 

3. Mengukur kuat arus listrik yang mengalir 

pada suatu penghantar 

4. Menjelaskan beda potensial pada ujung-

ujung penghantar 

5. Menggunakan Hukum Ohm untuk 

menghitung arus listrik dan beda potensial 

dalam suatu rangkaian  

6. Menemukan perbedaan hambatan beberapa 

jenis bahan (konduktor, semi konduktor 

dan isolator)  

7. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

besarnya hambatan jenis suatu penghantar 

dan Menghitung besarnya hambatan jenis 

berdasarkan rumus  

8. Menggunakan Hukum Kirchoff I untuk 

menghitung V dan I dalam rangkaian 

9. Menghitung tegangan pengganti yang 

disusun secara seri dan parallel 

10. Menghitung hambatan pengganti rangkaian 

listrik seri dan paralel 

 

Tabel 3.6.  Kisi-Kisi Soal Tes Tertulis Siklus III 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3. Mendeskripsi-

kan prinsip kerja 

elemen dan arus 

listrik yang 

ditimbulkannya 

serta penerapan-

nya dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

1. Menjelaskan contoh elemen listrik primer 

2. Menjelaskan contoh elemen listrik 

sekunder 

3. Menjelaskan cara kerja elemen listrik 

primer 

4. Menjelaskan cara kerja elemen listrik 

sekunder 

5. Mengukur tegangan antara kutub-kutub 

sumber tegangan dan tegangan jepit 

(tegangan terpakai) 
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3.8  Validasi Instrumen Penelitian 

 

 

1)  Validitas butir soal 

Sebelum alat ukur digunakan untuk mengukur segala sesuatu maka perlu 

diketahui tingkat validitas terlebih dahulu.  Sebuah tes dikatakan memiliki 

validitas bila hasilnya sesuai kriteria dalam arti memiliki kesejajaran 

antara hasil itu dengan kriteria.  Dengan kata lain alat ukur dikatakan valid 

jika alat tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. 

Menurut Arikunto (2005: 65) sebuah tes memiliki validitas isi apabila 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan. Dalam hal ini tes harus sesuai dengan kisi-kisi.   

 

Penganalisaan validitas dengan menggunakan validitas isi dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui kualitas alat ukur data. Sebelum tes dibuat 

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi tesnya, sehingga dengan demikian indikator 

yang akan diukur akan terlihat dengan jelas. Untuk mengukur validitas 

instrumen tes dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor 

masing-masing variabel tersebut, apakah secara signifikan berkolerasi 

dengan skor totalnya.  Untuk memperoleh data yang benar perlu adanya 

suatu kemantapan dari alat ukur yang digunakan. Untuk lebih jelasnya 

rumus untuk mencari validitas soal digunakan rumus product moment 

(Arikunto, 2005: 72). 
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Keterangan: 

r   = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y (tingkat validitas) 

X = Skor item soal 

Y = Skor total 

N = Jumlah sampel 

 

 

Selanjutnya validitas suatu tes/instrumen ditandai dengan kriteria sebagai 

berikut. 

Tabel 3.7  Kriteria Validitas Tes 

Kriteria Indeks Interpretasi 

Validitas 

0,000 – 0,200 Rendah 

0,201 – 0,400 Sedang 

0,401 – 0,600 Cukup 

0,601 – 0,800 Tinggi 

0,801 – 1,000 Sangat Tinggi 

      (sumber : Arikunto (2005: 75). 

 

2)   Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menyatakan keajegan atau kestabilan dari hasil sebuah 

instrumen pengambilan data.  Suatu tes yang diaplikasikan sebanyak dua 

atau tiga kali maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel bila hasil 

pengukurannya benar-benar mantap. Salah satu bentuk pengujian 

reliabilitas instrumen adalah metode Test-Retest, metode ini 

mengujicobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal 

ini instrumennya dan respondennya sama, tetapi waktu uji cobanya yang 

berbeda. Reliabilitas diukur dengan mengkorelasikan antara uji coba 

pertama dengan uji coba berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan 

signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel. 
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Basrowi (2007: 345), telah menetapkan indeks kriteria reliabilitas tes 

sebagai berikut. 

Tabel 3.8  Kriteria Reliabilitas Tes 

Kriteria Indeks Klasifikasi Penafsiran 

Reliabilitas 

0,000 – 0,400 Rendah Buruk 

0,401 – 0,700 Sedang Cukup 

0,701 – 1000 Tinggi Baik 

 

 

3)   Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 

Tingkat kesukaran (difficulty level) diartikan sebagai rasio jumlah siswa 

yang menjawab benar dari kelompok tinggi dan kelompok rendah dengan 

jumlah siswa dari kedua kelompok tersebut (Soenyono, 2007: 318).  

 

Untuk mencari tingkat kesukaran butir soal menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan  

U = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok tinggi 

L = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok rendah 

T = Jumlah siswa kedua kelompok 

 

Basrowi (2007: 345), indeks kriteria tingkat kesukarannya sebagai berikut. 

Tabel 3.9  Kriteria Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Indeks Klasifikasi Penafsiran 

Tingkat 

kesukaran 

0,000 – 0,099 Sangat sukar Dibuang 

0,100 – 0,299 Sukar Direvisi 

0,300 – 0,700 Sedang Baik 

0,701 – 0,900 Mudah Direvisi 

0,901 – 1,000 sangat mudah Dibuang 
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4)    Daya Beda Butir Soal 

 

Daya beda butir soal dapat ditafsirkan sebagai kemampuan soal dalam 

membedakan siswa yang termasuk kelompok pandai dengan siswa yang 

masuk dalam kelompok kurang.  Menurut Basrowi dan Soenyono 

(2007: 318) rumus untuk menentukan daya beda soal adalah:  

 

 

Keterangan : 

U = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok tinggi 

L = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok rendah 

T = Jumlah siswa kedua kelompok 

 

 

Untuk dapat menafsirkan hasil analisis tersebut diperlukan kriteria yang 

digunakan sebagai pembanding. Basrowi (2007: 345), telah menetapkan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.10  Kriteria Daya Beda Butir Soal 

Kriteria Indeks Klasifikasi Penafsiran 

Daya 

beda 

0 ≤ 0,199 Sangat rendah Dibuang 

0,200 – 0,299 Rendah Direvisi 

0,300 – 0,399 Sedang Baik 

 ≥ 4,000 Tinggi Baik sekali 

 

 

3.9  Instrumen Penelitian 

 

 

1)   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan format lembar 

penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran.  
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2)   Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan  pembelajaran di kelas dapat diamati dengan lembar observasi 

pengamatan aktivitas guru dan  siswa. 

3)  Sistem Penilaian Evaluasi 

Pengukuran sistem penilaian  evaluasi dilakukan dengan mencari nilai 

validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran butir soal dengan  

software anatest. 

4)   Prestasi Belajar 

Pengukuran prestasi belajar siswa dengan tes tertulis bentuk essay dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran dan indikator  pada masing-masing 

standar kompetensi. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

 

 

a)  Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diukur dengan Lembar Penilaian 

RPP.   Setiap Komponen dinilai dengan skala 1-5.   Rumus menentukan 

nilai akhir adalah sebagai berikut : 

........100
max




 X
skor

totalskor
R  

Keterangan: 

 R = nilai RPP  

Interpretasi kualitas RPP sebagai berikut: 

(a) nilai 86 -100 = Sangat baik;   

(b) nilai 71 - 85 = Baik; 
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(c) nilai 56 - 70 = Sedang; 

(d) nilai 41 - 55 = Kurang;  dan 

(e) nilai < 40 = Sangat kurang  

(Wardani, 2007:  43).   

b)  Analisis Aktivitas  Guru dan Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
 

Keterangan :   X  =  Rata-rata skor aktivitas guru atau siswa  

                       ∑xi = Jumlah skor yang diperoleh 

                       n    =  Jumlah skor maksimum (18)  

Dimodifikasi dari Hake (dalam Widiyaningrum, 2010: 46) 

 

 

Menafsirkan kategori indeks aktivitas guru dan siswa sesuai klasifikasi 

pada tabel berikut:   

Tabel 3.11   Klasifikasi Indeks Aktivitas Guru dan Siswa 

 

Interval (%) Kategori 

0,00 – 29,99 Sangat Rendah 

30,00 – 54,99 Rendah 

55,00 – 74,99 Sedang 

75,00 – 89,99 Tinggi 

90,00 – 100,00 Sangat Tinggi 

    Dimodifikasi dari Hake (dalam Widiyaningrum, 2010: 46) 

100x
n
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       c)  Analisis Sistem Evaluasi Pembelajaran 

Sistem evaluasi pembelajaran dihitung dengan program software anatest 

untuk menghitung tingkat validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran butir soal. 

 

 d)  Analisis Prestasi Belajar Siswa 

Analisis prestasi belajar siswa dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

%P =  Persentase siswa yang mendapatkan nilai ≥ 73. 

∑N73    =  Jumlah siswa yang mendapatkan nilai ≥ 73 

∑N =  Jumlah seluruh siswa tiap kelas. 

Dimodifikasi oleh peneliti dari Mediyawan (2011 :55) 
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