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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode clasroom 

action research  atau yang lebih dikenal dengan nama penelitian tindakan  

kelas. Penelitian Tindakan Kelas oleh Suharjono (Arikunto, 2006:58), 

dimaknai sebagai suatu penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan 

tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik belajar”. Lain halnya 

dengan Hopkins (1993), dalam Rochiati (2008:11), yang menyebutkan bahwa 

penelitian tindakan kelas diartikan sebagai penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan sustantif, suatu tindakan yang dilakukan 

dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang 

sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. 

Kemmis (1983), dalam Rochiati (2008:12), mendefinisikan penelitian 

tindakan kelas adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara 

kemitraan mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari: 

a) Kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka, 

b) Pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini,  

c) Situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini. 

Dalam penelitian tindakan kelas, guru dapat meneliti sendiri terhadap 

praktek pembelajaran dilakukan di kelas, melalui tindakan-tindakan yang 
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direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

penelitian tindakan kelas yaitu adanya tindakan-tindakan (aksi) tertentu untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar di kelas 

Secara rinci Arikunto (2006:9-10), mengemukakan tujuan dari 

penelitian tindakan kelas, yaitu: 

1. Penelitian Tindakan Kelas menawarkan suatu cara baru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam 

kegiatan belajar-mengajar di kelas. 

2.  Penilitian Tindakan Kelas membuat guru dapat meneliti dan mengkaji 

sendiri kegiatan praktik pembelajaran sehari-hari yang dilakukan di kelas. 

3. Penelitian Tindakan Kelas tidak membuat guru meninggalkan tugasnya. 

Artinya guru tetap melakukan kegiatan mengajar seperti biasa, namun 

pada saat bersamaan dan secara terintegerasi guru melaksanakan 

penelitian. 

4. Penilitian Tindakan Kelas mampu menjembatani kesenjangan antara teori 

dan praktik. Guru mendaptasi teori-teori yang berhubungan dengan mata 

pelajaran yang dibinanya. 

Tujuan-tujuan di atas dapat dicapai dengan melakukan berbagai 

tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran di 

kelas. Oleh karena itu fokus penelitian tindakan kelas adalah terletak pada 

tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh guru, kemudian diuji 

cobakan dan kemudian dievaluasi, apakah tindakan-tindakan alternatif itu 
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dapat digunakan untuk memecahkan persoalan pembelajaran yang sedang 

dihadapi oleh guru. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian berisi tahapan kegiatan pembelajaran penelitian tindakan 

kelas yang akan dilaksanakan sebanyak tiga siklus dimana tahapan ini adalah 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan observasi tindakan, ketiga hal ini 

sangat penting dilaksanakan karena merupakan hal pokok dalam pelaksanaan 

penelitian, ketika hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus atau kegiatan 

pertama terlihat kurang memuaskan maka akan diperbaiki pada pertemuan 

selanjutnya, dan dicarikan solusi-solusi terbaik untuk kegiatan pembelajaran 

pada siklus kedua. 

Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian tindakan kelas 

sisesuaikan dengan model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart 

(Kasihani Kasbolah, 1998: 113), Desain penelitian tindakan kelas seperti yang 

tertera pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian Tindakan Kelas 

(Kasbolah, dalam Rukmini (2011:33) 
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C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

a. Tempat 

Lokasi tempat penelitian tindakan kelas ini dilakukan di 

mana peneliti mengajar, yaitu  di  SD  Negeri Panorama 1 Bandung 

yang terletak di Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Kondisi fisik 

sekolah dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Denah SDN Panorama 1 

b. Keadaan Guru 

SDN Panorama 1 memiliki 13 karyawan, terdiri dari 1 

orang Kepala Sekolah, 10 staf pengajar, 1 orang TU, dan 1 orang 

penjaga sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 3.1 

Keadaan Guru SDN Panorama 1 

 

No Nama Guru  NIP/NUPTK Jabatan Mengajar  

1 Rukmanah, S.Pd 196003201979122000 Kepala Sekolah IV - VI 

2 Sukeni 196712191994052000 Guru Kelas III 

3 Siti Amaliah, S.Pd 197605141999032000 Guru Kelas V 

4 Musta'inah 132 180 777 Guru Kelas VI 

5 Ani Mulyaningsih, S.Pd 196507262007012000 Guru Kelas I  

6 Nina Kurniasih 196908272008012000 Guru Kelas IV 

7 Susam Almasya P., A.Ma. 198505082009022000 Guru Kelas II 

8 Juliana 196706301988031000 Tata Usaha - 

9 Luthfia Nurul H, S.Pd 9534763663300000 Guru PAI I-VI 

10 Teddy Romlan G., S.Pd 7163755656200000 Guru PJOK I-VI 

11 Didin Suhendar, S.Pd 8154758660200020 Guru IPS IV-VI 

12 Rohmat Suntara, S.Pd 1635758659200040 Guru B.Inggris I-VI 

13 Agus Mulyadi  - Penjaga Sekolah  - 

 

 

c. Keadaan Siswa 

Tabel 3.2 

Keadaan Siswa SDN Panorama 1 

 

Jumlah Siswa per Kelas 
Jumlah 

I II III IV V VI 

36 41 35 33 41 41 227 

 

   

Pemilihan lokasi penelitian tindakan kelas ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa: 

1) Sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian merupakan 

tempat peneliti bertugas, sehingga mempermudah untuk 

pengumpulan data yang diperlukan dan mempermudah pula 

jalur birokrasi. 
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2) Peneliti sudah tahu terhadap sifat, karakter dan kebiasaan anak 

didik dan memudahkan peneliti untuk memantau, merevisi serta 

mencari data-data yang diperlukan. 

3) Masih perlunya pengembangan metode pembelajaran yang 

diharapkan akan dapat meningkatkan prestasi kinerja guru dan 

aktivitas siswa. 

4) Masih adanya masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar, salah satunya dalam memahamkan 

konsep sifat-sifat cahaya. 

 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini berlangsung  dalam tiga siklus, siklus I dilaksanakan 

pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, siklus II dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 31 Mei 2012, sedangkan siklus III dilaksanakan pada 

hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012.  

 

3. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 

kelas V SDN Panorama 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 dalam pelajaran 

IPA tentang pokok bahasan sifat-sifat cahaya yang berjumlah 41 siswa, 

yang terdiri dari 21 siswa laki-laki, 20 siswa perempuan. 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Setiap 

tindakan yang dilaksanakan merupakan hasil refleksi dari tindakan 

sebelumnya, perencanaan pada siklus berikutnya harus didasarkan atas 

masukan dari siklus sebelummya, dengan menunjukan apa saja kelemahan 

siklus tersebut, kemudian penjelasan tentang bagaimana hal tersebut akan 

diperbaiki.  ada empat tahapan penting dalam penelitian tindakan, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  Sebagaimana yang 

dikemukakan Suhardjono, (2006:75) yaitu “ Model PTK ini terdiri dari empat 

komponen, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi”.  

 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

 Perencanaan tindakan merupakan kegiatan yang disusun sebelum 

melaksanakan tindakan. Perencanaan tindakan ini menjelaskan tentang 

apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan. Perencanaan tindakan  dilakukan secara kolaboratif, misalnya 

antar observer dengan peneliti untuk membicarakan tentang pokok 

bahasan atau sub pokok bahasan yang akan disampaikan. Adapun 

perencanaan tindakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Permintaan Izin kepada Kepala Sekolah SDN Panorama 1 

 Permintaan izin mudah diperoleh karena peneliti merupakan 

salah satu pengajar di SDN Panorama 1.  
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b. Observasi dan wawancara  

Observasi dan wawancara, bertujuan untuk memperoleh 

gambaran awal mengenai kondisi dan situasi SD Negeri Panorama 1 

Bandung, terutama siswa kelas V yang akan dijadikan sebagai subjek 

penelitian. Kegiatan ini difokuskan untuk mengamati kondisi kelas, 

sikap dan perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas, 

termasuk kegiatan mengamati kemampuan siswa dalam menerima dan 

memahami materi pembelajaran. 

Untuk memantapkan materi penelitian, peneliti mengadakan 

observasi terhadap bahan ajar yang akan dijadikan pedoman dalam 

penelitian. Diawali dengan menganalisis Kurikulum 2006 (Kurikulum 

tahun 2006 SD Negeri Panorama 1 Bandung) mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di Kelas V. Penganalisaan difokuskan kepada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian menganalisis 

buku sumber yang digunakan serta metode pembelajaran yang dipakai. 

Penelitian yang dilakukan didasarkan atas wawancara terhadap 

siswa kelas V  SD Negeri Panorama 1 Bandung angkatan 2011-2012. 

Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui minat siswa pada saat 

mengikuti pembelajaran tersebut, serta pemahaman siswa terhadap 

konsep sifat-sifat cahaya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data 

41 orang siswa yang mengikuti pembelajaran pengenalan sifat-sifat 

cahaya, 65 % siswa menyatakan bahwa pembelajaran membosankan 

atau jenuh karena tidak ada kegiatan yang menarik. 
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Dari hasil kegiatan observasi dan wawancara tersebut, 

ditetapkan bahwa pokok bahasan yang akan dijadikan sebagai bahan 

ajar dalam melakukan penelitian adalah materi sifat-sifat cahaya. 

Berdasarkan kompetensi dasar maka peneliti menetapkan bahan ajar 

sebagai berikut:  

 Materi pada siklus I sifat-sifat cahaya, membuktikan bahwa cahaya 

merambat lurus, 

 Dan materi pada siklus II sifat-sifat cahaya, membuktikan bahwa 

cahaya menembus benda bening, 

 Dan materi pada siklus III sifat-sifat cahaya, membuktikan bahwa 

cahaya putih terdiri atas berbagai warna. 

c. Identifikasi Permasalahan  

Berdasarkan hasil observasi awal dalam kegiatan pembelajaran 

sebelumnya, maka ditentukan beberapa hal yang akan dilakukan dalam 

penelitian. Secara rinci identifikasi permasalahan sudah diuraikan pada 

bab I, yakni mengenai pokok bahasan sifat-sifat cahaya di kelas V SD. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan metode eksperimen beserta LKS. 

e. Mempersiapkan alat peraga untuk melakukan percobaan 

f. Menyusun pedoman wawancara dan lembar observasi bagi guru dan 

siswa untuk mengamati proses pembelajaran (kinerja guru dan aktivitas 

siswa) 
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g. Menyusun alat penilaian berupa soal dan format penelitian bagi siswa 

untuk melihat perubahan peningkatan hasil belajar siswa.  

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen 

meliputi: 

Pendahuluan 

 Persiapan pendukung proses pembelajaran, seperti menyiapkan alat 

yang digunakan 

 Pengkondisikan dalam suasana belajar yang kondusif 

 Melakukan pendataan / absensi 

 Memberitahukan tujuan eksperimen 

 Apersepsi, misalnya mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya 

Pra Eksperimen 

 Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

 Memberikan penjelasan terhadap materi 

 Sebelum siswa melaksanakan eksperimen, guru membagikan/ 

memberitahuakan alat-alat atau perlengkapan yang akan digunakan. 

 Guru membagikan petunjuk yang berkenaan dengan eksperimen 

melalui LKS. 

Pelaksanaan Eksperimen 

 Siswa mengerjakan tugas melalui kegiatan percobaan sesuai dengan 

petunjuk melalui LKS 
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 Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi pekerjaan 

seluruh siswa dan melakukan penilaian aspek afektif dan 

psikomotorik. 

 Memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaan 

jalannya eksperimen. 

 Memberikan motivasi dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa. 

Pasca Eksperimen 

 Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil eksperimennya. 

 Memberikan umpan balik yang positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa 

 Mendiskusikan masalah-masalah yang timbul selama bereksperimen.  

 Meminta siswa mengumpulkan lembar kegiatan eksperimen. 

Penutup 

 Bersama-sama merangkum butir-butir penting dalam pembelajaran. 

 Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami. 

 Mengerjakan soal-soal (post test) 

 Pemberian tugas / PR sebagai tindak lanjut. 

 Memeriksa  alat dan menyimpan kembali semua perlengkapan yang 

telah dipakai dan membersihkannya kembali apabila kotor. 
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3. Tahap Observasi 

Obsevasi merupakan upaya untuk mendapatkan informasi dari 

sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan menggunakan 

metode eksperimen. Observasi ini dilakukan bersaman dengan tahap 

pelaksanaan penelitian, karena observasi merupakan alat untuk 

mengetahui sinkronisasi tindakan dengan rencana yang dibuat serta hasil 

yang didapatnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kasiani 

Kasbolah (1998) dalam Dadan (2008:32) tentang fungsi observasi: 

a) Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana 

tindakan yang disusun sebelumnya. 

b) Untuk mengetahui seberapa jauh tindakan yang sedang berlangsung, 

data diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. 

Pada tahap observasi ini, tindakan yang dilakukan peneliti adalah 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui instrumen-instrumen 

pengumpul data yang direncanakan dan disiapkan berupa lembar 

observasi, dalam lember observasi berisi tahapan kegiatan 

pembelajaranyang dilakukan guru dengan menggunakan model 

pembelajaran eksperimen, dan juga pada lembar observasi siswa berisi 

tentang aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, alat evaluasi berupa 

soal-soal dan pendokumentasiannya. Dari hasil observasi ini, nantinya 

akan terlihat apakah tindakan penelitian sudah menunjukan hasil yang 

diharapkan atau belum dan dari hasil observasi ini pula akan terlihat 

sejauh mana pelaksanaan metode eksperimen dapat dilaksanakan dengan 
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baik oleh guru maupun oleh siswa dan dari hasil observasi inilah dijadikan 

rujukan untuk melangkah pada tahap tindakan selanjutnya. 

4. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis, mencoba mencermati 

hasil tindakan yang telah dilakukannya kemudian dicari apa yang telah 

terlaksana dan apa yang belum tercapai dari tujuan atau target yang telah 

ditetapkan. Tahap ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena menjadi 

sebuah tahap dimana kita dapat menyadarkan diri kita tentang sejauh mana 

keberhasilan kita dalam melakukan pembelajaran, bahkan mungkin kita 

bisa menemukan banyak hal baru yang memberikan ide-ide untuk 

melakukan perbaikan pada tahap selanjutnya. 

Kasihani Kasbolah dalam Rukmini (2011:38) mengemukakan 

bahwa pada dasarnya refleksi merupakan kegiatan analisis intepretasi dan 

eksplenasi (penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh dari 

penelitian tindakan, karena itu refleksi dalam penelitian tindakan kelas 

tidak hanya dilakukan pada akhir tindakan, refleksi seyogyanya dilakukan: 

a) Pada saat memikirkan tindakan yang akan dilakukan. 

b) Ketika tindakan sedang dilakukan. 

c) Setelah tindakan dilakukan. 

Setelah merefleksikan semua hal yang terjadi selama kegiatan yang 

telah dilaksanakan , barulah merumuskan hal-hal yang harus dilakukan  

kembali sebagai upaya perbaikan dan solusi dari kekurangan yang 

didapatkan. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah: 

1. Lembar Observasi 

 Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

terhadap suatu kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Observasi 

ini bertujuan untuk mengamati seluruh aktivitas yang dilakukan siswa dan 

guru pada saat berlangsungnya pembelajaran.  

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar Kerja Siswa merupakan hasil kegiatan siswa  selama 

proses pembelajaran berlangsung yang dilakukan setiap siswa dalam kerja 

kelompok. LKS berisi soal-soal yang harus dikerjakan oleh setiap 

kelompok. Jawaban soal ditulis langsung di lembar LKS berdasarkan hasil 

kerja kelompok. LKS diberikan untuk memperdalam pemahaman bahan 

materi pokok dalam buku rujukan. (LKS terlampir). 

3. Tes (Pos Tes) 

 Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lainnya 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau 

kemampuan individu atau kelompok. Dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan tes akhir/pos tes. Pos tes adalah tes yang bertujuan untuk 

mengetahui perbedaaan akhir siswa setelah pembelajarandilakukan 

(Suherman, 2001:19). 
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http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2008/09/proposal-penelitian-

kuantitatif-skripsi.html 

Sedangkan alat untuk mengumpulkan datanya berupa soal tes (terlampir). 

4. Lembar Wawancara 

 Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan responden untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan hasil 

pembelajaran. Adapun pedoman wawancara yang merupakan alat untuk 

mengumpulkan datanya sudah terlampir.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, 

wawancara, penilaian, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian (Riyanto,2011) 

Observasi yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu: 

a) Pertemuan 

b) Perencanaan 

c) Pengamatan 

d) Pertemuan balikan 

Melalui observasi peneliti memperoleh catatan tentang proses 

pembelajaran. Hal tersebut sangat penting untuk  bahan refleksi dan 

rencana tindakan selanjutnya. 
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2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dibuat peneliti selama tindakan berlangsung, 

peneliti mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi pada saat 

pembelanjaran. 

Berdasarkan catatan lapangan, peneliti mempunyai data tentang kejadian 

atau peristiwa yang terjadi saat penelitian berlangsung. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subjek peneliti 

(Riyanto,2001). 

Dalam wawancara yang dilakukan terjadi tanya jawab antara peneliti 

dengan siswa yang diwawancarai. 

4. Penilaian 

Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa selama 

tindakan berlangsung, sehingga peneliti memperoleh data tentang nilai 

siswa. Dalam penelitian tindakan ini, dilakukan penilaian proses dan 

hasil. Penilaian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 

hasil belajar siswa. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada setiap siklus 

pada tindakan. Penilaian proses meliputi: lember kerja siswa, 

keterampilan proses dan penilaian melalui pos tes. 
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5. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan kamera untuk pengambilan gambar (foto-foto) tentang 

kegiatan penelitian dari awal sampai akhir penelitian. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Pada tahap ini data mentah yang diperoleh dari berbagai instrumen 

yang meliputi observasi, tes hasil belajar dan wawancara dirangkum serta 

dikumpulkan  untuk dikelompokan dalam pengolahannya. Berikut adalah 

pengelompokannya: 

a. Data Kualitatif 

Data yang dianalisis melalui jalur kualitatif adalah data dari 

observasi dan wawancara, hasil observasi dari aktifitas siswa, dan 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan siswa kurang memahami 

pokok bahasan sifat-sifat cahaya.  

Analisis data setiap kegiatan dilakukan dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber menurut Denzin (Moleong, 2000), 

dalam Rusmiati (2009) berupa membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil diperoleh dari lembar observasi, 
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lembar wawancara, catatan lapangan, lembar pengamatan proses, 

LKS, dan hasil evaluasi. Untuk memperoleh data tersebut peneliti 

melakukan diskusi dengan observer dalam membandingkan, dan 

mengecek data penelitian. 

b. Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemajuan 

prestasi belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Dengan cara 

membuat daftar nilai, dijumlahkan, dirata-ratakan, dan 

diprosentasikan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai 

peserta didik (N) dan mencari rata-rata kelas (R) adalah sebagai 

berikut: 

N = Skor yang diperoleh x 100 

   Skor Ideal 

 

R = Jumlah nilai siswa x 100 

  Jumlah siswa 

 

 

Tabel 3.2 

Prosentase Nilai dan Kategorinya 

(Dirjen Dikti, 1980 dalam Rukmini, 2011:44) 

 

No Nilai Prosentase Kategori 

1 ≥ 90 ≥ 90% Baik Sekali 

2 70-89 70-89% Baik 

3 50-69 50-69% Cukup 

4 30-49 30-49% Kurang 

5 ≤29 ≤29% Sangat Kurang 
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2. Analisis Data 

Pada dasarnya pengolahan data dan analisa data dilakukan 

sepanjang penelitian, secara terus menerus dari awal sampai akhir 

pelaksanaan program tindakan. Setelah data yang diperoleh dari berbagai 

instrumen penelitian terkumpul, data tersebut disaring dan ditarik 

kesimpulan.  

 


