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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif. Menurut Syofian Siregar (2010:2) metode deskriptif yaitu “metode 

yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, 

menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami”. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2010:27) “penelitian kuantitatif dituntut menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya”. 

 

B. Operasional Variabel 

“Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan mengoperasionalkan suatu 

konsep agar dapat diukur, dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau 

karakteristik yang ditunjukan oleh suatu konsep” Hermawan (2009:79). Dalam 

penelitian ini terlebih dahulu setiap variabel didefinisikan, kemudian dijabarkan 

melalui operasionalisasi variabel. Hal ini dilakukan agar setiap variabel dan 

indikator penelitian dapat diketahui skala pengukurannya secara jelas. 

Operasionalisasi variabel penelitian secara rinci diuraikan pada tabel berikut.  

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Kesulitan 

Belajar 

“kesulitan belajar 

adalah suatu kondisi 

dimana anak didik 

tidak dapat belajar 

secara wajar, 

1) Prestasi belajar yang 

rendah dan nilai hasil 

belajar berada dibawah 

rata-rata siswa lain dalam 

satu kelas.  

ordinal 
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disebabkan adanya 

ancaman, hambatan 

ataupun gangguan 

dalam belajar, 

Faktor penyebab 

kesulitan belajar 

adalah faktor anak 

didik, faktor 

sekolah, faktor 

keluarga dan faktor 

masyarakat sekitar” 

(Djamarah 

2011:235) 

2) Hasil belajar atau 

prestasi belajar yang 

diperoleh tidak sesuai 

dengan usaha yang 

dilakukannya. 

3) Lambat dalam 

melakukan tugas belajar. 

4) Siswa menunjukan 

sikap yang tidak atau 

kurang wajar selama 

proses pembelajaran. 

5) Siswa yang 

menunjukan perilaku 

menyimpang selama 

proses pembelajaran. 

(Dalyono, 2009:247) 

Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan data, referensi buku, dan jurnal 

 

C. Objek Penelitian 

“Objek penelitian merupakan variabel atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian” Arikunto (2016:161). “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal 

objektif, valid, dan reliabel” Sugiono (2017:2). Dalam penelitian ini terdapat satu 

variabel, yaitu kesulitan belajar dengan indikator menurut Dalyono (2009:247) 

sebagai berikut 1) prestasi yang rendah, 2) hasil yang dicapai tidak seimbang 

dengan usaha, 3) lambat dalam melakukan tugas, 4) menunjukan sikap yang 

kurang wajar, 5) menunjukan tingkah laku yang berkelainan.  
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

“Populasi adalah keseluruhan sumber penelitian yang akan diteliti” Arikunto 

(2016:130). “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” Sugiyono (2017:80). 

“Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, berupa orang, kejadian, nilai 

ataupun hal-hal yang terjadi” Arifin (2012:54). “Populasi berkaitan dengan 

seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian 

peneliti untuk diteliti” Hermawan (2009:145).  

“Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek tersebut. Seorang peneliti harus menemukan secara jelas mengenai 

sasaran penelitiannya yang disebut dengan populasi sasaran (target population), 

yaitu populasi yang akan menjadi cakupan kesimpulan” Sugiyono (2017:82). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 23 Bandung tahun 

ajaran 2021/2022 yang secara administratif terdaftar dan aktif dalam pembelajaran 

di SMAN 23 Bandung. Populasi berjumlah orang 135 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sugiyono (2012:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sampling jenuh. Sugiyono (2012:124) “sampling jenuh adalah Teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sempel”. 

Karena jumlah populasi relatif kecil sejumlah  orang, maka seluruhnya dijadikan 

sampel penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian dengan data yang terkumpul untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. “Teknik pengumpulan data merupakan langkah 
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yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data” Sugiyono (2017:137). Teknik pengumpulan data merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari desain penelitian. “Ada beberapa metode 

pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. 

Sehingga jika masalah diteliti dengan menggunakan metode yang tepat, akan 

meningkatkan nilai penelitian” Sekaran (2015:116). 

Dalam setiap penelitian, untuk dapat memperoleh data maka diperlukan 

teknik pengumpulan data. Didalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber data, sedangkan data sekunder adalah data yang berupa studi kepustakaan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket atau kuesioner, menurut Sugiyono (2013:199) angket atau kuesioner  

“merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya” Peneliti menggunakan angket kesulitan belajar yang dihadapi siswa 

(sampel) berdasarkan jumlah responden yang telah ditentukan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian alat pengumpul data atau instrumen penelitian akan 

menentukan data yang dikumpulkan dan kualitas penelitian. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, angket atau kuesioner 

(questionnaires) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui responden (Arikunto, 2013: 194). Peneliti memiliki 

keterbatasan dalam menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden 

dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, namun keterbatasan 

tersebut dapat diatasi dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial yaitu 

Whatsapp melalui Google Form. 

Penelitian ini menggunakan skala numerik (numerical scale). Skala 

numerik mirip dengan skala diferensial semantik, dengan perbedaan pemberian 
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skala nomor lima atau tujuh titik pada setiap ujungnya (Sekaran, 2011: 33). 

Adapun pilihan pada angket terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 5. Penilaian 

terendah ditunjukkan dengan angka 1 dan penilaian tertinggi ditunjukkan dengan 

angka 5. 

Tabel 3.2 

Skor Atas Jawaban Kuesioner 

No Jenis Jawaban Skor 

1 Positif tertinggi 5 

2 Positif tinggi 4 

3 Positif sedang  3 

4 Positif rendah 2 

5 Poisitif sangat rendah 1 

 

Penelitian ini menggunakan data interval. Skala interval adalah skala yang 

memberi jarak interval yang sama dari suatu titik asal yang tidak tetap (Syafril, 

2010: 5). Alternatif jawaban dalam kuesioner penelitian ini diberi skor dengan 

angka 5,4,3,2,1 jika pernyataan positif, dan sebaliknya jika pernyataan negatif 

maka alternatif jawaban diberi skor dengan angka 1,2,3,4,5. Perbedaan dari tiap-

tiap skor memiliki jarak interval atau perbedaan yang sama (Syafril, 2010: 5). 

Skala interval bukan hanya menyusun urutan objek atau kejadian berdasarkan 

jumlah atribut yang diwakilinya, melainkan juga menetapkan interval yang sama 

di antara unit-unit ukuran. Perbedaan yang sama dalam angka menunjukkan 

perbedaan yang sama pula dalam sifat (atribut) yang sedang diukur.  

Agar instrumen penelitian bisa mendapatkan hasil yang akurat, maka perlu 

dilakukan beberapa pengujian, yaitu: 

1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Esensi dari suatu penelitian adalah data yang diperoleh akurat dan objektif. 

Data mempunyai kedudukan yang paling tinggi pada suatu penelitian karena data 

merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan fungsinya sebagai pembentuk 

hipotesis. Agar data yang dikumpulkan benar-benar berguna, maka alat ukur yang 

digunakan harus valid dan reliabel. “Instrumen yang valid berarti instrumen 
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tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat, 

sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama atau konsisten.” Sugiyono (2017:121). 

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan 

reliabel. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu 

program SPSS (Statistical Product for Service Solution) 25.0 for Windows. 

a. Hasil Pengujian Validitas 

“Pengujian validitas berkaitan dengan ketepatan penggunaan indikator 

untuk menjelaskan arti konsep yang sedang diteliti” Priyono (2016:86). “Validitas 

instrumen dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen yang telah kita buat 

layak digunakan dan memang mengukur apa yang hendak diukur.” Wagiran 

(2015:295). “Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu 

mengukur apa yang hendak diukur dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat.” Arikunto (2016:64). “Pengujian validitas instrumen 

dilakukan untuk menjamin bahwa terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.” Malhotra 

(2010:316). 

Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item 

kuesioner yang valid dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan dengan mencari 

korelasi setiap item pertanyaan dengan skor total pertanyaan untuk hasil jawaban 

responden. Secara statistik, terdapat beberapa cara untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini sesuai dengan skala 

pengukuran variabel yang diteliti, maka pengujian validitas kuesioner penelitian 

menggunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson, 

sebagai berikut: 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikasi 

sebagai berikut: 
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1) Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung 

lebih besar atau rtabel (rhitung > rtabel). 

2) Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil atau dari rtabel (rhitung ≤ rtabel). 

Pengujian validitas diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan untuk mencari data primer dalam sebuah penelitian dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Dalam penelitian ini yang akan 

diuji adalah validitas dari instrumen kesulitan belajar. Berdasarkan kuesioner yang 

diuji sebanyak 20 responden dengan tingkat signifikan 5% dan derajat bebas (dk) 

n-2 (20-2=18), maka di peroleh nilai rtabel  sebesar 0,468. Untuk lebih jelasnya 

mengenai pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 3.7 

berikut ini: 

Tabel 3.3 

Hasil Pengujian Validitas 

No Pernyataan rhitung rtabel Ket. 

1 Saya mendapatkan hasil yang kurang 

memuaskan sedangkan saya sudah belajar 

dengan penuh semangat 

 

0,912 0,46

8 

Valid  

2 Saat saya menyelesaikan tugas mata pelajaran 

akuntansi ekonomi saya membutuhkan waktu 

yang lebih lama 

0,852 0,46

8 

Valid 

3 Ketika guru mata pelajaran ekonomi 

menjelaskan materi saya tidak 

memperhatikannya 

0,643 0,46

8 

Valid  

4 Saya mendapatkan tugas akuntansi ekonomi saya 

seringkali tidak tepat waktu dalam 

mengumpulkan tugas tersebut 

0,719 0,46

8 

Valid 

5 Saya mendapatkan nilai yang bagus pada saat 

ulangan sedangkan saya tidak giat dalam belajar 

0,797 0,46

8 

Valid 
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6 Pada saat guru mata pelajaran akuntansi 

menjelaskan materi saya tidak mencatat materi 

tersebut 

0,700 0,46

8 

Valid  

7 Jika ada materi yang tidak saya pahami saya 

merasa segan untuk bertanya kepada guru 

0,685 0,46

8 

Valid  

8 Pada saat mata pelajaran akuntansi ekonomi 

berlangsung saya sering meninggalkan kelas 

0,852 0,46

8 

Valid 

9 Saya lebih suka membaca buku pelajaran yang 

lain dibandingkan buku akuntansi ekonomi 

0,685 0,46

8 

Valid 

10 saya merasa kesulitan mengerjakan tugas 

akuntansi ekonomi saya sering melihat tugas 

teman 

0,613 0,46

8 

Valid 

11 Ketika guru mata pelajaran akuntansi ekonomi 

berhalangan hadir saya merasa senang 

0,666 0,46

8 

Valid 

12 Ketika pelajaran akuntansi ekonomi berlangsung 

saya merasa cemas 

0,842 0,46

8 

Valid  

13 Pada saat guru mata pelajaran akuntansi ekonomi 

memberikan tugas saya malas mengerjakannya 

0,582 0,46

8 

Valid 

14 Pada saat mengikuti pelajaran akuntansi 

ekonomi saya merasa kurang bersemangat 

0,685 0,46

8 

Valid 

15 Ketika guru menjelaskan materi akuntansi 

ekonomi saya mengobrol dengan teman 

0,769 0,46

8 

Valid 

16 Saya pasif dalam mengerjakan latihan saat kerja 

kelompok 

0,722 0,46

8 

Valid 

17 Ketika belajar kelompok saya senang 

mengganggu teman saya 

0,819 0,46

8 

Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data 2020 

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil pengujian validitas instrumen kesulitan belajar 

menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid, karena setiap item memiliki 

rhitung lebih besar dari rtabel. Nilai tertinggi terdapat pada item pertanyaan butir 1 
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mengenai siswa yang mendapatkan hasil tidak memuaskan walaupun sudah 

bersemangat dalam belajar yang memperoleh nilai rhitung sebesar 0,912 dan nilai 

terendah terdapat pada item pernyataan butir 13 mengenai malas mengerjakan 

tugas yang diberikan guru akuntansi ekonomi yang memperoleh nilai sebesar 

0,582 

b. Hasil Pengujian Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang dari sekelompok individu walaupun dilaksanakan 

pada saat yang berbeda. “Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi, akurasi, dan 

prediktabilitas suatu alat ukur.” Hermawan (2009:128). “Reliabilitas merujuk 

pada sejauh mana suatu alat ukur secara ajeg (konsisten) mengukur apa yang 

seharusnya diukur.” Wagiran (2015:295). “Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan 

hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki relibilitas tinggi, yaitu 

pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur terpercaya.” Arikunto 

(2016:221). “Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat 

pengumpulan data (instrumen) yang digunakan.” Malhotra (2010:317). 

Jika suatu instrumen dapat dipercaya maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan rentang skor angka menggunakan rumus croanbach alpha. “Suatu 

instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai jika 

koefisien croanbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,7.” Umar (2014:60). 

Rumus cronbach alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian, adapun 

rumusnya sebagai berikut: 

Hasil uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika koefisien internal seluruh item rhitung > rtabel dengan tingkat kesalahan 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

b. Jika koefisien internal seluruh item rhitung ≤ rtabel dengan tingkat kesalahan 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 
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Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 20 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat bebas (dk) n-2 (20-2=18), maka diperoleh nilai rtabel 

sebesar 0,468. Hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan 

program SPSS (Statistical Product for Service Solution) 25.0 for Windows, 

menunjukkan bahwa semua variabel reliabel karena nilai rhitung lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai rtabel yang bernilai 0,468. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel rhitung rtabel Ket. 

1 Kesulitan Belajar 0,947 0,468 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2020 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

“Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.” Sugiyono (2017:147). “Analisis deskriptif dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi.” Sekaran (2015:158).  Analisis Deskriptif dilakukan 

untuk melihat gambaran kesulitan belajar di SMAN 23 Bandung. 

Dibawah ini merupakan Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

melihat gambaran umum maupun untuk melihat gambaran per indikator mengenai 

variabel kesulitan belajar, yaitu: 

a. Statistic deskriptif 

Menurut ghozali (2011:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dlihat dari rata-rata (mean), standar devisiasi, 

varian, maksimum dan minimum. Analisis ini merupakan teknik deskriptif 

yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak 

bermaksud menguji hipotesis. Pada penelitian ini statistik deksriptif 
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dihitung menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

Versi 23.0. 

b. Membuat tabulasi untuk setiap jawaban kuisioner yang telah diisi oleh 

responden terkait gambaran karakteristik siswa berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua dan pendapatan 

orang tua. Tujungan melihat gambaran karakteristik siswa berdasarkan 

pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua dan pendapatan orang 

tua  adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor keluarga 

terutama ekonomi keluarga siswa. 

Tabel 3.5 

Format Tabulasi Jawaban Responden 

No 

Respoden 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator … 
Skor 

Total 

1 2 ∑ 1 2 ∑ 1 2 ∑ ∑1-… 

1.           

2.           

3.           

c. Menentukan kriteria penilaian untuk setiap variabel dengan cara: 

1) Menentukan skor tertinggi dan terendah berdasarkan tabulasi jawaban 

untuk setiap indikator maupun secara keseluruhan. 

2) Banyak kelas interval ada lima yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, sangat rendah 

3) Menentukan jarak atau rentang kelas dengan rumus: 

Skor Max = Nilai maksimal jawaban x jumlah item x jumlah responden 

Skor Min = Nilai minimal jawaban x jumlah item x jumlah responden 

P = 
Xmax−Xmin

k
 

R = Skor Min x P 

Keterangan : P = Interval kelas 

 K = Banyaknya kelas 

 R = Rentang kategori 
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4) Menentukan distribusi frekuensi, baik untuk gambaran umum maupun 

indikator-indikator dari setiap variabel. 

5) Menginterpretasikan hasil distribusi frekuensi untuk mengetahui 

gambaran dari setiap variabel baik secara keseluruhan maupun untuk 

setiap indikator 

Dalam kriteria ini arti kriteria rendah, sedang, tinggi pada setiap indikator 

yang dikembangkan berdasarkan indikator menurut Zimmerman (1989:4) adalah: 

Tabel 3.6 

Kriteria Deskriptif Variable Penelitian per Indikator 

variabel Indikator 

Kriteria 

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat 

Rendah 

Kesulita

n Belajar 

Hasil 

belajar 

atau 

prestasi 

belajar 

yang 

diperoleh 

tidak 

sesuai 

dengan 

usaha yang 

dilakukann

ya  

Adanya 

ketidaksesuaia

n yang sangat 

tinggi antara 

usaha yang di 

lakukan oleh 

siswa dengan 

prestasi 

belajar yang 

diperoleh dan 

mengindikasik

an tingginya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Adanya 

ketidaksesuaia

n yang tinggi 

antara usaha 

yang 

dilakukan oleh 

siswa dengan 

prestasi 

belajar yang 

diperoleh dan 

mengindikasik

an tingginya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Adanya 

ketidaksesua

ian  antara 

usaha yang 

dilakukan 

oleh siswa 

dengan 

prestasi 

belajar yang 

diperoleh 

dan 

mengindikas

ikan adanya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi 

oleh siswa 

Adanya 

ketidaksesuaia

n yang rendah 

antara usaha 

yang 

dilakukan oleh 

siswa dengan 

prestasi 

belajar yang 

diperoleh dan 

mengindikasik

an rendahnya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Adanya 

ketidaksesuaia

n yang sangat 

rendah antara 

usaha yang 

dilakukan oelh 

siswa dengan 

prestasi 

belajar yang 

diperoleh dan 

mengindikasik

an rendahnya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Lambat 

dalam 

melakukan 

tugas 

belajar. 

Adanya 

keterlambatan 

yang sangat 

tinggi bagi 

siswa dalam 

melakukan 

Adanya 

keterlambatan 

yang  tinggi 

bagi siswa 

dalam 

melakukan 

Adanya 

keterlambata

n siswa 

dalam 

melakukan 

tugas belajar 

Adanya 

keterlambatan 

yang  rendah 

bagi siswa 

dalam 

melakukan 

Adanya 

keterlambatan 

yang  sangat 

rendah bagi 

siswa dalam 

melakukan 
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tugas belajar 

dan 

mengindikasik

an tingginya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

tugas belajar 

dan 

mengindikasik

an tingginya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

dan 

mengindikas

ikan adanya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi 

oleh siswa 

tugas belajar 

dan 

mengindikasik

an rendahnya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

tugas belajar 

dan 

mengindikasik

an rendahnya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Siswa 

menunjuka

n sikap 

yang tidak 

atau 

kurang 

wajar 

selama 

proses 

pembelajar

an. 

Adanya sikap  

tidak atau 

kurang wajar 

yang sangat 

tinggi, yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an tingginya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Adanya sikap  

tidak atau 

kurang wajar 

yang tinggi, 

yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an tingginya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Adanya 

sikap  tidak 

atau kurang 

wajar yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajara

n dan 

mengindikas

ikan adanya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi 

oleh siswa 

Adanya sikap  

tidak atau 

kurang wajar 

yang rendah, 

yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an rendahnya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Adanya sikap  

tidak atau 

kurang wajar 

yang sangat 

rendah, yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an rendahnya 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi oleh 

siswa 

Siswa yang 

menunjuka

n perilaku 

menyimpa

ng selama 

proses 

pembelajar

an. 

Adanya 

perilaku 

menyimpang 

yang sangat 

tinggi, yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an tingginya 

Adanya 

perilaku 

menyimpang 

yang tinggi, 

yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an tingginya  

Adanya 

perilaku 

menyimpang 

yang 

ditujukan 

siswa selama 

proses 

pembelajara

n dan 

mengindikas

ikan adanya 

kesulitan 

Adanya 

perilaku 

menyimpang 

yang rendah, 

yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an rendah 

Adanya 

perilaku 

menyimpang  

yang sangat 

rendah, yang 

ditunjukan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengindikasik

an rendahnya 
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kesulitan 

belajar yang 

dihadapi siswa 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi siswa 

belajar yang 

dihadapi 

siswa 

kesulitan  

belajar yang 

dihadapi siswa 

kesulitan 

belajar yang 

dihadapi siswa 

 


