
 

 

 

 

III.  METODE  PENELITIAN 

 

3.1    Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom action research ). 

Penelitian tindakan adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan perbaikan 

proses pembelajaran. Penelitian tindakan  merupakan bentuk investigasi yang 

bersifat reflektif partisipatif, kolaboratif, dan spiral, yang memiliki tujuan untuk 

melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi 

(Supardi, 2006: 104).  Penelitian tindakan merupakan salah satu upaya guru atau 

praktisi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan sebagai penelitian 

yang reflektif merupakan penelitian berupa siklus, dimana setiap siklus 

mempunyai tahapan-tahapan. Adapun tahapan dalam tindakan kelas menurut 

Arikunto (2007: 17) terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan 

pengamatan dan refleksi. Tahapan dalam satu siklus adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi serta refleksi dan analisis. 

 

Banyaknya siklus yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan. Batasannya 

adalah tercapainya target itu sendiri yakni aktivitas dan prestasi belajar. Adapun 

karakteristik penelitian tindakan Suhardjono (2007: 62) merinci sebagai berikut: 

1) adanya tindakan, 2) memecahkan masalah sekaligus pengembangan 

profesionalisme guru, 3) masalahnya nyata, 4) dimulai dari permasalahan yang 

sederhana, nyata, jelas, dan tajam, 5) adanya kolaborasi (kerjasama), 6) penelitian 
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tindakan dilakukan jika a) keputusan kelompok untuk mengembangkan, bertujuan 

meningkatkan profesionalisme guru, b)  bertujuan meningkatkan profesionalisme 

guru, c) ingin meningkatkan hasil, d) sebagai pemecahan masalah.  

 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan terhitung bulan Oktober 2009 sampai 

dengan bulan November 2009 . Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 5 

Metro Timur kelas IV a dan IV b. 

 

3.3. Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan  

Standar kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah memahami 

sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. Penelitian ini dilakukan selama 11 kali pertemuan 

dalam 3 siklus. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, faktor yang 

diamati adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

pelaksanaan pembelajaran,  aktivitas siswa selama proses pembelajaran, teknik 

evaluasi dan prestasi belajar siswa.   

 

 

RPP dinyatakan baik jika disusun sesuai dengan kaidah penyusunan RPP dalam 

standar isi dan telah disetujui/mendapatkan penilaian dari pembimbing, ahli 

instrumen, dan ahli bidang studi dan hasil analisis dinyatakan reliabel. 

Pelaksanaan pembelajaran dikelas dikatakan berhasil jika 75% siswa aktif dalam 

belajar. Teknik evaluasi dinyatakan baik jika teknik yang digunakan bervariasi. 

Adapun prestasi belajar dinyatakan berhasil jika 75% siswa tuntas dalam belajar 

dengan kriteria ketuntasan minimal  67.  
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 3.4   Rancangan Penelitian Tindakan 

Penelitian  tindakan kelas menekankan pada perbaikan proses pembelajaran, 

dilaksanakan seiring dengan kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan oleh 

sekolah itu sendiri. Substansi rancangan penelitian ini didasarkan pada tujuan 

untuk memahami peta lingkungan setempat dengan menggunakan skala sederhana 

atau Kompetensi Dasar (KD). Pelaksanakan penelitian ini  menggunakan desain 

penelitian tindakan  menurut Hopkins (1993).  Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan tahapan siklus dan dalam setiap siklus terdiri atas empat 

tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

Perubahan perencanaan dari siklus ke siklus berikutnya tergantung dari hasil 

refleksi pada siklus sebelumnya digambarkan dalam diagram 3.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1    Diagram Prosedur Penelitian Tindakan  

 

 

Adapun garis besar pelaksanaan siklus I sampai dengan siklus III adalah sebagai 

berikut: 

 

Tindakan I 

Observasi I Rencana I 

Refleksi I 

Tindakan II 

Observasi II Rencana II 

Refleksi II 

Tindakan III 

Observasi III Rencana III 

Refleksi III 
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Tabel 3.1  Siklus I (pertama) 

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

 Hasil analisis 

kebutuhan 

merencanakan: 

 Presentasi 

pembelajaran 

menggunakan 

CD 

pembelajaran 

IPS karena 

mudah didapat 

dan murah 

biayanya. 

 Siswa 

mengerjakan 

Tugas melalui 

LKS setelah 

mengamati/ 

menemukan 

sendiri dari 

Presentasi 

materi secara 

individu. 

 Penilaian 

melalui uji blok 

pada akhir 

siklus. 

Kegiatan Awal:  

 Membuka pelajaran dengan 

salam, doa dipimpin ketua 

kelas dan absensi siswa. 

 Memberikan informasi 

tentang tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

Kegiatan Inti: 

 Siswa diberi LKS dan dan 

diberi kesempatan untuk 

memabaca LKS lima menit. 

 Presentasi materi 

menggunakan CD 

pembelajaran. 

 Siswa mengerjakan LKS 

secara individu. 

 Guru mengoreksi hasil kerja 

siswa secara bersama. 

Kegiatan Penutup: 

 Membuat rangkuman 

bersama 

 Guru memberi tugas PR dan 

mengarahkan cara belajar di 

rumah. 

 Mengamati 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan mengisi 

lembar 

observasi dan 

memberikan uji 

blok siklus I. 

Hasilnya: 

 Secara garis 

besar 

pelaksanaan 

pembelajaran 

sudah baik. 

 Aktivitas 

belajar siswa 

IV A selama 

tiga pertemuan: 

62,07,  68,97,  

dan 75,9 

sedangkan 

kelas IV B: 

66,67, 70,37, 

dan 70,4 

 Memberikan 

uji blok tertulis 

dengan soal 

pilihan ganda 

dengan  nilai 

tertinggi, 

terendah, rata-

rata, dan 

persentase 

ketuntasan 

belajar pada 

kelas IVA 

berturut-turut: 

80, 50, 66,4 , 

48,3 sedangkan 

di kelas IVB: 

80, 50, 66,3 ,  

44,4. 

 Pelaksanaan 

pembelajaran secara 

garis besar sudah 

baik, namun masih 

ada temuan yang 

perlu diperbaiki 

antara lain: pada 

kegiatan awal siswa 

pasif, pada kegiatan 

inti guru masih perlu 

banyak 

memebimbing siswa 

karena siswa yang 

aktif masih banyak 

didominasi siswa 

yang pandai 

sehimgga aktivitas 

siswa masih di 

bawah 75%, dan 

setelah di uji prestasi 

siswa juga masih 

rendah , baik dikelas 

IVA maupun IVB 

yang tuntas masih 

dibawah 75%.  

 Rekomendasi:  

- Langkah-langkah 

kegiatan dalam RPP 

belum rinci, dengan 

jelas, teknik 

penilaian belum 

lengkap. 

- Sumber belajar  

VCD, LKS belum 

cukup untuk 

mencapai 

kompetensi yang 

diharapkanoleh 

sebab itu ditambah 

dengan media 

gambar. 

- Evaluasi yang 

digunakan 

menggunakan soal 

uraian. 
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Tabel  3.2   Siklus II (Kedua) 

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi 
 Penyusunan 

RPP dilengkapi. 

 Media yang 

digunakan 

VCD,LKS, dan 

media gambar. 

 Evaluasi yang 

dilakukan 

menggunakan 

soal uraian. 

Kegiatan Awal:  

 Membuka pelajaran dengan 

salam, doa dan absensi 

siswa. 

 Memberikan informasi 

tentang tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan 

dilakukan yakni belajar 

kelompok satu bangku. 

Kegiatan Inti: 

 Guru memberikan LKS, 

siswa diberi kesempatan 

utnuk membaca. 

 Persentasi materi 

menggunakan CD 

pembelajaran dan gambar 

peta untuk  menentukan 

jarak sebenarnya 

menggunakan skala . 

 Siswa mengerjakan LKS 

yang diberikan guru. 

 

Kegiatan Penutup: 

 Membuat rangkuman 

bersama 

 Guru memberi tugas PR 

 Mengamati 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan mengisi 

lembar 

observasi dan 

memberikan uji 

blok siklus II. 

Hasilnya: 

 Secara garis 

besar 

pelaksanaan 

pembelajaran 

sudah baik dan 

meningkat 

dibanding siklus 

pertama. 

 Aktivitas 

belajar siswa IV 

A selama dua 

pertemuan:   

75,86 dan 82,76 

sedangkan kelas 

IV B: 74,07 dan 

77,78. 

 Memberikan uji 

blok tertulis 

dengan soal 

pilihan ganda 

dengan  nilai 

tertinggi, 

terendah, rata-

rata, dan 

persentase 

ketuntasan 

belajar pada 

kelas IVA 

berturut-turut: 

90, 50, 69,7, 69 

sedangkan di 

kelas IVB: 95, 

50, 73,7 , 74,07 

 Pelaksanaan 

pembelajaran  sudah 

lebih baik daripada 

siklus I,  namun 

masih saja ada 

temuan yang perlu 

diperbaiki antara lain: 

pertama masih sekitar 

15% siswa yang 

aktivitasnya masih 

tergolong sedang, 

siswa msih sulit 

menjawab pertanyaan 

dari guru secara lisan 

dan ternyata siswa 

tersebut sulit bekerja 

sama dalam belajar 

kelompok,  kedua 

guru kurang aktif 

dalam menumbuhkan 

kepercayaan diri 

kepada siswa. 

 Rekomendasi:  

- Pembagian waktu 

dalam RPP masih 

kurang tepat 

- Media atau sumber 

belajar masih belum 

cukup, perlu 

ditambah dengan 

media lingkungan 

setempat. 

- Sistem penilaian 

menggunakan soal 

uraian dan pilihan 

ganda. 
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Tabel  3.3   Siklus III (Ketiga) 

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

 Penyusunan 

RPP 

dilengkapi 

 Media yang 

digunakan 

adalah VCD, 

LKS, media 

gambar, dan 

lingkungan 

sekolah 

 Sistem 

penilaian 

hingga pada 

penilaian 

proses yakni 

penilaian 

aktivitas 

belajar 

sedangkan 

untuk uji blok 

menggunakan 

soal uraian dan 

pilihan ganda. 

Kegiatan Awal:  

 Membuka pelajaran 

dengan salam, doa dan 

absensi siswa. 

 Memberikan informasi 

tentang tujuan dan teknis 

pembelajaran yang akan 

dilakukan yakni belajar 

kelompok yang telah 

disiapkan guru secara 

heterogen. 

Kegiatan Inti: 

Pertemuan 6,7,8 

 Guru memberikan LKS 

dan diberi kesempatan 

untuk membacanya 

terlebih dahulu. 

 Presentasi materi 

menggunakan VCD 

pembelajaran yang 

dilengkapai gambar yang 

tidak ada dalam VCD 

dan Obsevasi lingkungan 

sekolah. 

 Siswa mengerjakan LKS 

Kegiatan Penutup: 

 Membuat rangkuman 

bersama 

 guru memberi tugas PR 

 Mengamati 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

dengan mengisi 

lembar 

observasi dan 

memberikan uji 

blok siklus I. 

Hasilnya: 

 Secara garis 

besar 

pelaksanaan 

pembelajaran 

sudah baik. 

 Aktivitas 

belajar siswa 

IV A selama 

tiga pertemuan:   

79,31, 82,76  

dan 82,76 

sedangkan 

kelas IV B: 

81,48, 77,78, 

dan 81,48. 

 Memberikan 

uji blok tertulis 

dengan soal 

pilihan ganda 

dengan  nilai 

tertinggi, 

terendah, rata-

rata, dan 

persentase 

ketuntasan 

belajar pada 

kelas IVA 

berturut-turut: 

90, 60, 74,8  

dan 86,2 

sedangkan di 

kelas IVB: 95, 

60, 77,78, dan 

88,89 

 Pelaksanaan 

pembelajan sudah 

baik, aktivitas siswa 

mencapai 75% dan 

siswa yang tuntas 

dengan KKM 67 juga 

tela mencapai 75%. 

 

  Rekomendasi: Siklus 

dientikan 
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3.5  Defenisi Konseptual dan Operasional 

3.5.1 Definisi Konseptual 

3.5.1.1  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran adalah rancangan kegiatan pembelajaran yang 

meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi stándar 

proses pembelajaran.  

 

3.5.1.2  Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan proses pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan guru maupun siswa selama proses 

pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan 

mengimplementasikan perencanaan proses pembelajaran. 

 

3.5.1.3  Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar adalah kegiatan mengidentifikasi melalui penilaian maupun 

pengukuran untuk mengetahui tingkat ketercapaian proses pembelajaran  yang 

telah direncanakan.  

 

 

3.5.1.4  Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar adalah kemampuan aktual yang diperoleh siswa setelah 

mempelajari sejumlah standar kompetensi pelajaran, yang berupa penguasaan 

pengetahuan, pemahaman dan aplikasi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
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pada suatu jenjang program pendidikan dalam kurun waktu tertentu, yang diukur 

dengan suatu alat ukur tertentu, yaitu tes prestasi belajar baik aspek kognitif 

maupun psikomotorik.  

 

3.5.2 Definisi Operasional 

 

3.5.2.1    Perencanaan proses pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran merupakan hasil rancangan pengembangan 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun dengan memuat 

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pelajaran, model/ strategi / 

metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar dapat dilengkapi 

dengan penggunaan media atau alat peraga. 

Tabel 3.4   Kisi-kisi  Penyusunan RPP 

No 
Langkah-Langkah Penyusunan 

RPP 
Keterangan 

1 Mengisi data identifikasi 

 

Isi dengan  lengkap 

 

2 Menentukan alokasi waktu  

 

Sesuaikan dengan pemetaan 

standar isi 

3 Menentukan SK, KD, dan Indikator  Sesuaikan  dengan silabus yang 

telah disusun 

4 Merumuskan tujuan pembelajaran Berdasarkan SK, KD, dan 

Indikator  

5 Mengidentifikasi materi ajar Berdasarkan materi pokok/ 

pembelajaran yang terdapat dalam 

silabus 

6 Menentukan metode pembelajaran Sesuaikan dengan rancangan 

pembelajaran 

7 Merumuskan langkah-langkah 

pembelajaran 

Uraikan secara rinci dari kegiatan 

awal, inti, dan akhir. 

8 Menentukan media/alat/bahan/ 

sumber belajar 

Sesuaikan dengan kebutuhan 

9 

 

Menyusun evaluasi  

 

lengkapi kriteria penilaian, lembar 

pengamatan, contoh soal, teknik 

penskoran. 

 



 54 

3.5.2.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri 

dari aktivitas guru dan aktivitas belajar siswa. Pembelajaran yang berpusat pada 

siswa berusaha meningkatkan aktivitas belajar siswa dan meminimalkan aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran. Namun fokus penelitian ini pada peningkatan 

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam proses pembelajaran IPS yang meliputi aktivitas yang relevan dengan 

kegiatan pembelajaran antara lain: Aktivitas belajar IPS terdiri atas aktivitas yang 

bersifat  fisik maupun mental antara lain:  (1) Visual Activitics, yang termasuk di 

dalamnya, membaca materi yang ditugaskan, memperhatikan persentasi guru 

menggunakan media audio visual; (2) Oral Activities antar lain: bertanya kepada 

guru yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, menjawab pertanyaan guru 

yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, dapat bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas.; (3) Writing Activities, yakni mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

 

Tabel 3.5   Kisi-kisi  Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

No Aktivitas Belajar Siswa 
Banyak 

Butir 

Kode 

Butir 
(%) 

1 Visual Activitics 2 A,B 40,0% 

2 Oral Activitiesas  2 C,D 40,0% 

3 Writing Activities 1 E 20% 

  Jumlah 5   100% 
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3.5.2.3  Evaluasi Hasil Belajar 

 

Evaluasi hasil belajar adalah kegiatan penilaian hasil belajar menggunakan 

berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

Teknik penilaian yang digunakan berupa tes tertulis, pada setiap akhir siklus, 

observasi terhadap kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran, tes praktik 

menggambar peta, penugasan perseorangan baik di sekolah maupun pekerjaan 

rumah, atau penugasan kelompok  pada saat belajar berkelompok. 

 

 

3.5.2.4 Prestasi belajar 

 

Prestasi belajar adalah nilai yang berupa angka yang diperoleh siswa setelah 

menjawab tes tertulis yang diberikan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda dan uraian dengan tingkat 

penguasaan materi khususnya kawasan kognitif yang diuji mulai dari 

pengetahuan, pemahaman dan  penerapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Tabel 3.6   Kisi-kisi Instrumen Prestasi Belajar  

No Indikator 
Bentuk 

Soal 

Nomor Soal JML 

Soal 
% 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 UJI BLOK I          

 Menjelaskan pengertian peta  PG 1,2,3      3 15 

 Menjelaskan unsure-unsur peta PG 11,12, 13 4,5,6,7,9 8,10    10 50 

 Membaca peta lingkungan setempat   PG 14,15, 18 16,19 17    7 35 

 
Menghitung jarak sebenarnya dengan 

menggunakan slaka sederhana 
   20 

  
   

 UJI BLOK II          

 
Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat kenampakan  

alam. 
Uraian  1 5 

  
 2 40 

 
Mengidentifiasi  ciri-ciri sosial dan budaya di 

kabupaten/kota dan provinsi setempat 
   2 

  
 1 20 

 
Mendiskripsikan  peristiwa (letusan gunung apidan  

Gempa bumi ) 
 3  4 

  
 2 40 

 UJI BLOK III          

 
Menjelaskan pengertian peta dan sumber daya alam dan 

kaitannya dengan kegiatan ekonomi 

PG/ 

Uraian 
1,4, 13 2,3,5,6 11,14  

 
 9 36 

 
Menggunakan peta setempat untuk 

menunjukkan persebaran sumber daya alam 
PG 7 15   

 
 2 8 

 
Menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di 

lingkungan setempat 
PG/ 

Uraian 
8 9,10,12   

  

 
4 16 
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3.6 Instrumen Penelitian 

 

Supaya instrumen yang digunakan dapat mengukur dengan benar, maka sebelum 

digunakan instrumen diuji coba terlebih dahulu kemudian dianalis dan dipilih 

instrumen yang memenuhi syarat.  Instrumen penelitian untuk mendapatkan data 

terdiri dari : 1)  tes digunakan untuk mendapatkan data yang terukur tentang 

kompetensi dan ketuntasan siswa pada setiap siklus baik secara peorangan 

maupun klasikal,   2) pedoman obeservasi digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa selama prsoses pembelajaran berlangsung, dilakukan pada tiap 

siklus 3)  dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder seperti 

absensi, jurnal kelas, daftar nilai, keadaan siswa dan latar belakang siswa serta 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dalam bentuk foto maupun video. 

 

3.6.1 Reliabilitas Intrumen Non Tes 

Instrumen non tes berupa lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Instrumen non tes  yang disusun dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, ahli 

instrumen, dan ahli bidang sebagai rater untuk mendapatkan validasi instrumen. 

Untuk mendapatkan reliabilitas digunakan formula estimasi Ebel dalam Azwar 

(2005: 107). 

2
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3.6.2 Instrumen Tes 

 

Instrumen yang berbentuk tes di uji coba pada kelas yang memiliki keragaman 

dan kompetensi yang setara dengan kelas yang diunakan dalam penelitian. Hasil 

uji coba kemudian di analisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda soal.   

 

3.6.2.1 Validitas Soal 

 

Mengukur validitas instrumen dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara 

skor masing-masing variabel tersebut, apakah secara signifikan berkorelasi 

dengan skor totalnya. Untuk memperoleh data yang benar perlu adanya suatu 

kemantapan dari alat ukur yang digunakan. 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: 67) 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 dan dilihat bagai mana 

ukurannya karena kualitas alat pengukur data sangat menentukan dalam 

penelitian. 
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Untuk menentukan validitas butir soal menggunakan rumus product moment 

Arikunto (2005: 72): 
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Keterangan: 

X = skor item soal 

Y = skor total 

 

3.6.2.2  Reliabilitas soal 

 

Reliabilitas menyatakan keajegan atau kestabilan dari hasil sebuah instrumen 

pengambilan data. Suatu tes yang diaplikasikan dua atau tiga kali maka alat ukur 

tersebut dapat dikatakan reliabel bila hasil pengukurannya benar-benar mantap 

atau dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Harahap (1979: 40) bahwa  

“Reliabilitas adalah kriteria untuk menetapkan taraf  ketelitian teknik atau alat 

penelitian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar murid-murid”. 

 

Untuk menentukan reliabilitas soal keseluruhan menurut Arikunto (2005: 100) 

dapat menggunakan rumus    K-R. 20: 
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2
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 



 60 

 pq = jumlah hasil perkalian anatara p dan q. 

n  = banyaknya item 

S  = standar deviasi dari tes (akar varians) 

  

3.6.2.3 Taraf Kesukaran Soal 

 

Tujuan menganalisis taraf kesukaran soal adalah untuk mendapatkan soal yang 

baik yaitu soal yang tidak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu sukar. Soal yang 

terlalu mudah maupun terlalu sukar  tidak akan digunakan untuk menguji dalam 

penelitian ini. 

 

Untuk menentukan taraf kesukaran soal menurut Arikunto (2005: 208) dapat 

menggunakan rumus : 

JS

B
P   

Keterangan: 

P   =  proporsi (indek kesukaran) 

B   =  banyanknya siswa yang menjawab benar 

JS  = jumlah seluruh peserta tes. 

 

3.6.2.4 Daya Pembeda Soal 

 

Daya pembeda soal digunakan untuk mengetahui kemampuan soal dalam 

membedakan siswa yang kompetensinya tinggi dan rendah. Suatu soal jika dapat 

dijawab oleh siswa yang kompetensinya tinggi dan kompetensinya sangat rendah 
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maka soal itu tidak baik karena tidak dapat membedakan. Begitu juga soal yang 

tidak dapat dijawab oleh siswa yang kompetensinya tinggi dan rendah. 

Untuk menentukan daya pembeda soal menggunakan rumus : 

B

B

A

A

J

B

J

B
D   

Keterangan: 

D  = daya pembeda  

JA   = banyaknya  peserta kelompok atas 

JB   = banyaknya  peserta kelompok bawah 

BA  = banyaknya  peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB  = banyaknya  peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Sumber:  Arikunto (2005: 214) 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan Analisis Statistis 

Deskriptif untuk  menganalisa data-data  kuantitatif yaitu nilai prestasi belajar 

siswa. Untuk menganalisa data kualitatif yaitu data berupa aktivitas siswa 

dianalisis secara kualitatif.  

 

3.7.1  Analisis Aktivitas Siswa 

 

 

Data aktivitas siswa yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran dianalisis 

secara statistik deskriptif, yaitu berupa persentase dan tabel statistik sederhana. 

Untuk menentukan persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran setiap 

pertemuan digunakan rumus sebagai berikut: 
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Persentase skor  aktivitas siswa (SR)=  %100
 maksimumSkor

On taskskorJumlah
  

Dari 7 aktivitas yang diamati, 5 diantaranya adalah aktivitas yang dilakukan 

secara individu yang tidak mempengaruhi waktu orang lain. Jadi siswa dikatakan 

aktif jika 5 aktivitas dapat dilakukan atau 71% aktivitas siswa dapat dilakukan.  

 

Adapun untuk menghitung persentase jumlah siswa yang aktif (SA) dihitung 

dengan rumus:  

%100
SeluruhSiswaJumlah

aktifyangSiswaJumlah
SA  

 

Hasil penelitian jumlah siswa yang aktif dibandingkan dengan kriteria 

keberhasilan.  Siklus akan dihentikan dalam penelitian ini setelah siswa yang aktif 

mencapai minimal 75% siswa.  

 

3.7.2 Analisis Prestasi Belajar siswa 

 

 

Evaluasi terhadap prestasi belajar siswa dilakukan pada setiap akhir siklus dengan 

menggunakan uji blok, berisi soal pilihan ganda. Adapun kriteria ketuntasan 

minimum diperhitungkan mengacu Permen no 20 tahun 2007 tentang  standar 

penilaian pendidikan diperoleh sebagai berikut. 
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Tabel 3.7 Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal per Kompetensi Dasar dan 

Indikator  

 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester   : IV / 1 

Standar Kompetensi  : Memahami sejarah kenampakan alam dan      

  Keragaman suku bangsa di lingkungan   

  kabupaten/kota dan propinsi  

 

Kompetisi Dasar / Indikator 

Kriteria pencapaian 

Ketuntasan Belajar Siswa 

(KD/Indikator) 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 
Komplek 

sitas 

Daya 

Dukung 

Intake Penget Praktik 

 

1.1.Membaca peta lingkungan 

setempat (Kab/Kota dan Propinsi 

) dengan menggunakan skala 

sederhana. 

1.1.1 Menjelaskan pengertian peta 

dan unsur-unsur peta 

1.1.2 Membaca peta lingkungan 

setempat. 

1.1.3 Menghitung luas sebenarnya 

dengan menggunakan skala 

sederhana 

1.1.4 Menggambarka peta daerah 

tempat tinggalnya  

 

 

 

 

 

Sedang  

( 70 ) 

Sedang  

( 70 ) 

Tinggi 

( 6 0 ) 

 

 

Tinggi 

( 6 0 ) 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

( 70 ) 

Sedang 

( 70 ) 

Sedang 

 (70 ) 

 

 

Sedang 

( 70 ) 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

( 65 ) 

Sedang 

( 65 ) 

Sedang 

( 65 ) 

 

 

Sedang 

( 65 ) 

 

67 

 

 

 

 

68,3 

 

68,3 

 

6 5 

 

 

 

65 

 

   6 5 
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Kompetisi Dasar / Indikator 

Kriteria pencapaian 

Ketuntasan Belajar Siswa 

(KD/Indikator) 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 
Komplek 

sitas 
Daya 

Dukung 

Intake Penget Praktik 

 

1.1.Membaca peta lingkungan 

setempat (Kab/Kota dan 

Propinsi ) dengan 

menggunakan skala 

sederhana. 

 

1.1.5 Menjelaskan 

pengertian peta dan 

unsur-unsur peta 

1.1.6 Membaca peta 

lingkungan setempat. 

1.1.7 Menghitung jarak 

sebenarnya dengan 

menggunakan skala 

sederhana 

1.1.8 Menggambarka peta 

daerah tempat 

tinggalnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang  

( 70 ) 

 

Sedang  

( 70 ) 

 

Tinggi 

( 6 0 ) 

 

 

Tinggi 

( 6 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

( 70 ) 

 

Sedang 

( 70 ) 

 

Sedang 

 (70 ) 

 

 

Sedang 

( 70 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang 

( 65 ) 

 

Sedang 

( 65 ) 

 

Sedang 

( 65 ) 

 

 

Sedang 

( 65 ) 

 

67 

 

 

 

 

 

 

68,3 

 

 

68,3 

 

 

6 5 

 

 

 

65 

 

   6 5 

 

Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM  66,65 dibulatkan menjadi 

67. Indikator a memiliki tingkat kompleksitas sedang karena materi pelajaran 

ridak terlalu rumit dan tidak membutuhkan penalaran yang tinggi. Indikator b,c,d 

memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena dalam proses pembelajaran 

memerlukan pengulangan dan latihan. Daya dukung indikator a termasuk tinggi 

karena sarana dan prasarana pendidikan tersedia .Daya dukung indikator b,c,d 

sedang karena memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam pembelajaran. Intake 
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siswa untuk semua indikator termasuk sedang, hal ini didasarkan pada nilai 

kemampuan akademik pada saat kenaikan kelas dari kelas III  ke kalas IV. Hal ini 

didasarkan pada kriteria dan skala penilaian ketuntasan minimal seperti pada tabel 

dibawah ini. 

 

 

Tabel 3.8 Kriteria dan Skala Penilaian Ketuntasan Minimal 

 

Aspek yang dinilai Kriteria dan skala Penilaian  

Kompleksitas Tinggi 

< 65 

Sedang 

65 – 79 

Rendah 

80 – 100 

Daya dukung Tinggi 

80 – 100 

Sedang 

65 – 79 

Rendah 

80 – 100 

Intake siswa Tinggi 

80 - 100 

Sedang 

65 - 79 

Rendah 

80 - 100 

 

 

Hasil uji blok setiap akhir siklus dianalisis untuk mengetahui nilai persentase 

siswa yang tuntas belajar dengan KKM 67 dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

Persentase siswa yang tuntas belajar = %100
siswaBanyaknya

tuntasyangSiswaJumlah
 

Persentase ketuntasan belajar siswa dibandingkan dengan kriteria keberhasilan 

klasikal yaitu 75% siswa yang tuntas. Siklus dihentikan setelah hasil penelitian 

ketuntasan belajar siswa mencapai minimal 75% siswa tuntas. Hal ini sesuai 

dengan tolak ukur prestasi belajar yang dimodifikasi Nurgiantoro (1994: 398) 



 66 

sebagai berikut: 85% – 100% (baik sekali), 69% – 84% (baik), 54% – 68% 

(cukup), 37% – 53% (kurang), 0%– 36% (gagal).  

 

 

 

 


