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BAB III 

MODEL PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian ini merupakan kolaborasi antara peneliti dan peneliti yang 

bertujuan menciptakan kadaan yang lebih baik dan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelum adanya penelitian ini. Penelitian Tindakan Kelas 

atau PTK (Classroom Action Research) memiliki peranan yang sangat penting 

dan strategis untuk mningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan 

dengan baik dan benar (Kunandar, 2012: 42). Salah satu ciri dari penelitian 

tindakan kelas adalah menghasilkan perbaikan secara bertahap dari suatu tindakan 

maupun siklus yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk hasil yang didapatkan 

peneliti. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan desain 

Kemmis dan Mc Taggrat, yang menggunakan beberapa siklus untuk memperoleh 

tujuan yang akan dicapai. Peneliti memilih desain ini karena jika terjadi tidak 

tercapainya target dan  masih ditemukan kekurangan maka, masih bisa di perbaiki 

pada rencana dan pelaksanaan di siklus berikutnya. Ada empat tahapan dalam satu 

siklusnya, tahapan yang ada yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Berikut ini adalah gambar dari desain kemmis dan Mc Taggrat. 
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Gambar 1. Desain Penelitian Kemmis dan Mc Taggrat 

Berikut merupakan penjelasan dari gambar desain penelitian menurut Kemmis 

dan Mc Taggrat: 

a. Perencanaan, merupakan rencana yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

merubah, memperbaiki, dan meningkatkan suatu sikap maupun hasil belajar 

yang nantinya akan di peroleh oleh siswa. 

Siklus n 

Perencanaan n 
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b. Tindakan, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti guna 

memperbaiki, merubah dan juga meningkatkan sikap maupun hasil belajar 

siswa, tindakan mengacu pada rencana yang akan dilakukan sebelumnya. 

c.  Observasi, merupakan sebuah pengamatan hasil tentang tindakan yang sudah 

dilaksanakan kepada siswa. Tujuan observasi peneliti dapat mengetahui ada 

atau tidaknya suatu perubahan setelah dilakukan tindakan. 

d. Refleksi, marupakan tindakan dari peneliti untuk melihat dan 

mempertimbangkan atas tindakan yang sudah dilakukan. Pada refleksi disini 

peneliti berdiskusi dengan peneliti untuk mengulas yang sudah dilakukan 

pada rencana 1. Pada tahap refleksi terlihat apa yang sudah dicapai dan apa 

saja yang belum tercapai serta mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki proses belajar yang akan dilakukan pada pertemuann 

berikutnya. 

e. Siklus berlanjut dari siklus pertama sampai dengan siklus berikutnya. Hal ini 

bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil yang telah dilakukan 

pada siklus sebelumnya. Jika pada siklus pertama dan siklus kedua hasil 

belajara yang diperoleh tidak sesuai dengan target maka berlanjut pada siklus 

ketiga dst. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang beralamatkan di 

Jalan R.W. Monginsidi No. 2, Yogyakarta. Peneliti memilih melakukan peneltian 

disekolah tersebut karena pada waktu Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) 
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ditempatkan di sekolah itu. Sembari melaksanakan PLT peneliti mengamati siswa 

dalam mengikuti pelajaran dan mengamati cara mengajar peneliti kelas. 

Berdasakan hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan adanya beberapa 

masalah yang harus dicari solusinya, masalah yang didapat yaitu kurangnya 

model mengajar yang bervariasi dan kurangnya pemahaman siswa terhadap apa 

yang di ajarkan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 dari 

tanggal 23 juli sampai dengan tanggal 22 agustus 2019 menyesuaikan dengan 

jadwal mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika (DLE).  Pengambilan data 

dilakukan pada saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas dengan pertemuan 

yang dilakukan sebanyak 3 kali menggunakan desain penelitian. 

C.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang akan digunakan adalah kelas X jurusan kompetensi 

instalasi tenaga listrik. Kelas X terdiri dari 4 kelas yaitu kelas XTL1, XTL 2, XTL 

3 dan XTL 4. Dari keempat kelas tersebut peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas hanya pada kelas X TL 1 dengan jumlah siswa 36 siswa. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual 

a. Model Pembelajaran Tutor Sebaya 

Model pembelajaran tutor sebaya merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang menggunakan pembagian kelompok untuk menjalankan model pembelajaran 
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tersebut. Model pembelajaran tutor sebaya menggunakan satu tutor dalam satu 

kelompok, satu kelompok tersebut terdiri dari 6 orang. Orang yang ditunjuk 

sebagai tutor memiliki tugas untuk menyampaikan sebuah materi maupun tugas 

yang belumnya diberikan oleh peneliti untuk disampaikan kepada teman 

sekelompoknya.  

b. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar dapat dilihat dari proses penyelesaian tugas-tugas, soal kuis, soal 

ualangan harian, hasil praktik, tes tengah semester, dan tes akhir semester ataupun 

tes untuk kenaikan kelas. Hasil belajar siswa dinilai berhasil bergantung pada 

motivasi belajar siswa dan cara peneliti dalam menyampaikan pelajaran baik itu 

teori maupun praktik.  

2. Definisi Operasional 

a. Model Pembelajaran Tutor Sebaya 

Model pembelajaran tutor sebaya merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada pemahaman dan kerjasama siswa dalam suatu proses 

pembelajaran. Model pembelajaran tutor sebaya akan diterapkan pada mata 

pelajaran dasar listrik dan elektronika pada kelas X TL 1. Keberhasilan dalam 

penerapan model pembelajaran ini diukur menggunakan tes untuk hasil belajar 

yang diperoleh. Tes dilakukan diakhir pra siklus, siklus I, siklus ke II. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan peningkatan hasil belajar 

yang diperoleh oleh siswa.  
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b. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa merupakan suatu pencapaian hasil yang didapat oleh 

siswa sebagai acuan keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar disekolah. Hasil 

belajar siswa disini dilakukan dengan menggunakan tes, Tes yang dilakukan 

mencakup aspek kognitif siswa. Berupa pengetahuan siswa pada materi 

pengenalan alat ukur listrik. 

E. Sekenario Tindakan 

Sekenario tindakan pada penelitian penerapan tutor sebaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terdiri dari beberapa siklus dilihat dari desain 

yang menggunakan desain menurut Kemmis dan Mc Taggrat. Setiap siklus 

memepunyai empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Berikut merupakan pelaksanaan secara rinci berdasarkan siklus yang digunakan. 

1. Pra Siklus 

Pra siklus merupakan kegiatan awal yang bertujuan untuk mengetahui 

keadaan siswa dalam kegiatan belajar di kelas. Hasil yang diperoleh setelah 

dilaksanakannya kegiatan pra siklus digunakan sebagai pedoman pada saat 

pelaksanaan siklus I dan II serta untuk  siklus n jika pada siklus II target yang 

diinginkan oleh peneliti belum tercapai. Sebelum melaksanakan tindakan maka 

dari itu dibuat rencana tindakan, agar pada saat pelaksanaan bisa sesuai dengan 

yang diharapkan dan berjalan sesuai rencana. Berikut merupakan langkah rencana 

kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti: 
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a. Melaksanakan observasi, yang betujuan untuk mengetahui masalah-masalah 

yang dihadapi oleh peneliti pengampu mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika dalam kegiatan belajar mengajar di kelas X TL 1. 

b. Membuat perangkat pembelajaran berupa: RPP, print out materi, dan media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan ciri-ciri pembelajaran tutor sebaya. 

c. Menyusun kisi-kisi hasil belajar siswa, yang kemudian dibuat soal-soal 

sebagai hasil belajar siswa utuk mengetahui dampak setelah diterapkannya 

model pembelajaran tutor sebaya. 

d. Menyusun tim kolaboratif yang beranggotakan peneliti, teman sejawat dan 

guru. Peneliti dan teman sejawat dari peneliti berperan sebagai observer 

dalam pelaksanaan untuk dapat mengawasi dan memberi arahan serta 

masukan kepada peneliti. Peneliti berperan sebagai pemberi materi sekaligus 

sebagai pelaksana model pembelajaran tutor sebaya. Sedangkan guru 

berperan sebagai pengamat dan penegevaluasi tentang jalannya model 

pembelajaran tutor sebaya. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan  

1) Berdiskusi dengan guru pengampu mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika mengenai penyampaian materi yang telah disusun oleh peneliti. 

2) Membuat prosedur pembelajaran berupa: RPP, membuat print out materi, 

membuat media Power Point untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

membuat soal tes pada setiap siklusnya. 

3) Menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. 
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4) Membagi kelompok menjadi 6 kelompok satu kelompok terdiri 6 siswa. 

Setiap kelompok memiliki satu tutor. 

5) Memilih siswa untuk menjadi tutor bagi teman sekelompoknya. 

6) Membagikan print out materi kepada siswa yang sudah ditunjuk sebagai 

tutor. 

7) Peneliti menjelaskan kepada tutor tentang materi yang akan disampaikan tutor 

kepada teman-temannya. Serta peneliti mengechek kelengkapan yang 

dibutuhkan tutor dalam menjalankan tugasnya. 

8) Peneliti membagikan print out materi kepada 6 siswa yang sudah ditunjuk 

sebagai tutor. 

9) Peneliti mendampingi dan mengawasi setiap kelompok untuk mengetahui 

apakah tutor dan anggota kelompok dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik dan benar. 

10) Peneliti menyiapkan kamera untuk dijadikan sebagai dokumentasi penelitian. 

b. Tindakan 

Titik fokus dari pembelajaran siklus I ialah pada materi dasar listrik dan 

elektronika tentang alat ukur listrik yang akan dilaksanakan sesuai dengan jam 

pelajaran dengan kegiatan antaralain: 

1) Kegiatan awal 

a) Menyampaikan apersepsi dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan 

materi pelajaran dasar listrik dan elektronika tentang alat ukur listrik. 
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b) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi untuk siswa 

dengan mengkaitkan kejadian-kejadian yang ada sekitar lingkungan baik itu 

lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. 

2) Kegiatan inti 

a) Melakukan kegiatan model pembelajaran tutor sebaya. 

b) Membagi kelompok dari 36 siswa X TL 1 di bagi menjadi 6 kelompok yang 

beranggotakan 6 siswa. 

c) Melakukan tes berupa kuis pada setiap kelompok.  

d) Siswa dengan hasil nilai kuis tertingggi dijadikan sebagai tutor untuk anggota 

kelompoknya. 

e) Peneliti membagiakan print out materi kepada tutor dan menjelaskan tentang 

print out materi tersebut. 

f) Tutor kembali kekelompok kemudian menjelaskan materi yang sebelumnya 

sudah dijelaskan oleh peneliti. 

g) Peneliti mengamati jalannya kerja kelompok. 

h) Siswa mengerjakan soal tes pada akhir siklus I secara individual. 

i) Pemeriksaaan hasi belajar dan memberi penghargaan kelompok dan terbaik. 

3) Kegiatan akhir 

a) Mengevaluasi jalannya pelajaran dan memberi masukan kepada siswa yang 

bermanfaat untuk kedepannya. 

b) Peneliti menyampaikan apa yang akan dibahas minggu depan. 
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c. Observasi  

 Observasi disini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh dua observer. 

Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan tindakan 

yang telah dilakukan pada siklus I, serta untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar yang dilihat dari hasil tes pada akhir siklus. 

d. Refleksi  

Setelah memperoleh data hasil observasi serta hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dasar listrik dan elektronika maka tahap selanjutnya dilakukan 

analisis data untuk melakukan refleksi. Refleksi dialakukan bersama observer dan 

peneliti pengampu mata pelajaran. Sehingga dapat mengetahui peningkatan yang 

diperoleh dari penerapan model pembelajaran tutor sebaya. Refleksi ini pada 

siklus I akan dijadikan acuan perbaikan untuk siklus II. 

3. Siklus II 

 

a. Perencanaan  

1) Mencatat segala masalah dan kendala yang dihadapi pada siklus I. 

2) Merancang perbaikan untuk mengatasi masalah dan kendala yang ada pada 

siklus I. 

3) Berdiskusi dengan peneliti DLE mengenai penyampaian materi yang telah 

disusun oleh peneliti. 

4) Membuat prosedur pembelajaran berupa: RPP, membuat print out materi, 

membuat media Power Point untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

membuat soal kuis dan mempersiapkan soal tes pada setiap akhir siklusnya. 

5) Menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. 
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6) Membagi kelompok menjadi 6 kelompok satu kelompok terdiri 6 siswa, 

setiap kelompok memiliki satu tutor. 

7) Memilih siswa untuk menjadi tutor bagi teman sekelompoknya. 

8) Membagikan print out materi kepada 6 siswa yang sudah ditunjuk sebagai 

tutor. 

9) Peneliti menjelaskan kepada tutor tentang materi yang akan disampaikan tutor 

kepada teman-temannya. Peneliti mengechek kelengkapan yang dibutuhkan 

tutor dalam menjalankan tugasnya. 

10) Peneliti mendampingi dan mengawasi setiap kelompok untuk mengetahui 

apakah tutor dan anggota kelompok dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik dan benar. 

11) Peneliti menyiapkan kamera untuk dijadikan sebagai dokumentasi penelitian. 

b. Tindakan 

Titik fokus dari pembelajaran siklus I ialah pada materi dasar listrik dan 

elektronika tentang alat ukur listrik yang akan dilaksanakan sesuai dengan jam 

pelajaran dengan kegiatan antaralain: 

1) Kegiatan awal 

a) Menyampaikan apersepsi dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan 

materi pelajaran dasar listrik dan elektronika tentang alat ukur listrik. 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi untuk siswa 

dengan mengkaitkan kejadian-kejadian yang ada sekitar lingkungan baik itu 

lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. 
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2) Kegiatan inti 

a) Melakukan kegiatan model pembelajaran tutor sebaya. 

b) Membagi kelompok dari 36 siswa X TL 1 di bagi menjadi 6 kelompok yang 

beranggotakan 6 siswa. 

c) Melakukan tes berupa kuis pada setiap kelompok.  

d) Siswa dengan hasil nilai kuis tertingi dijadikan sebagai tutor untuk anggota 

kelompoknya. 

e) Peneliti membagiakan print out materi kepada tutor dan menjelaskan tentang 

print out materi tersebut. 

f) Tutor kembali kekelompok kemudian menjelaskan materi yang sebelumnya 

sudah dijelaskan oleh peneliti. 

g) Peneliti mengamati jalannya kerja kelompok. 

h) Siswa mengerjakan soal tes pada akhir siklus I secara individual. 

i) Pemeriksaaan hasi belajar dan memberi penghargaan kelompok dan terbaik. 

c. Observasi  

Observasi disini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh dua observer. 

Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 

tindakan.yang telah dilakukan pada siklus II, serta untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar yang dilihat dari hasil tes yang dilakukan diakhir siklus. 

d. Refleksi  

Setelah memperoleh data hasil observasi serta hasil belajar siswa dalam 

proses pemebelajaran dasar listrik dan elektronika maka tahap selanjutnya 

dilakukan analisis data untuk melakukan refleksi. Refleksi dilakukan bersama 
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observer dan peneliti pengampu mata pelajaran. Sehingga dapat mengetahui 

peningkatan yang diperoleh dari penerapan model pembelajaran tutor sebaya. 

Refleksi ini pada siklus II akan dijadikan acuan perbaikan untuk siklus n. Akan 

tetapi jika presentase KKM yang diperoleh sudah memenuhi 80% maka 

pengambilan data cukup disudahkan pada siklus II saja. Akan tetapi jika belum 

mencapai 80% maka siklus dilanjut sampai dengan siklus n. 

4. Siklus n 

Keterangan pada siklus II jika KKM yang diperoleh sudah mencapai 80% 

maka siklus berhenti cukup disiklus II saja. Akan tetapi bila pada siklus II KKM 

yang ditarget berlum mencapai 80% maka siklus berlanjut pada siklus n. 

Langkah-langkah dari siklus n sama dengan langkah pada siklus II dengan 

mengavaluasi kendala-kendala yang dihadapi pada siklus II. Serta merancang 

perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada pada siklus II. 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ialah urutan 

langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan tes dengan melibatkan aspek kognitif. 

Tes dengan aspek kognitif yang dilakukan diadakan disetiap siklusnya dengan 

menggunakan tes berupa pilihan ganda. 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah tes 

hasil belajar. Dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, 

peneliti disini menggunakan tes pilihan ganda. Peneliti mengkonsultasikan soal 

tes yang dibuat kepada peneliti pengampu mata pelajaran Dasar Listrik dan 

Elektronika. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda. 

Berikut pada tabel 4 dan 5 adalah kisi-kisi dari tes hasil belajar siswa. 

Tabel 1. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Level 

kognitif 

Nomor 

soal 

Jumlah 

soal 

1 3.7 

Menentukan 

peralatan alat 

ukur listrik 

untuk 

mengukur 

besaran listrik 

Alat ukur 

listrik 

Memahami 

pengertian alat 

ukur listrk 

 

C2 

 

 23,2,5 

 

     3 

Menerapkan 

kegunaan alat 

ukur listrik 

 

C3 

 

24,11,1

5 

 

3 

   Menganalisis 

alat ukur listrik 

 

C4 

 

6,20 

 

2 

  Kesalahan 

pembacaan 

alat ukur 

listrik 

Mengetahui 

kesalahan 

dalam 

pembacaan 

alat ukur 

 

C2 

 

12,25 

 

2 

   Menerapkan 

pembacaan 

alat ukur listrik 

yang benar 

 

C3 

 

21,13 

 

2 

  Alat ukur 

listrik 

galvanomet

er 

Menganalisis 

pengertian alat 

ukur 

galvanometer 

 

C4 

 

14 

 

1 
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  Alat ukur 

listrik 

multimeter 

Menyebutkan 

komponen 

pada 

multimeter 

 

C1 

 

3,4,16 

 

3 

   Dapat 

membaca 

pengukuran 

besaran listrik 

dengan 

multimeter 

 

C4 

 

18,19 

 

2 

  Alat ukur 

listrik 

voltmeter 

 

Menerapkanke

gunaan alat 

ukur voltmeter 

 

C3 

 

1,8,9 

 

3 

   Menganalisis 

alat ukur listrik 

volt meter 

 

C4 

 

17 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Alat ukur 

listrik ohm 

meter 

 

 

Menerapkan 

dan memahami 

ohmeter 

 

 

     C3 

 

 

  22,7 

 

 

      2 

 

 

Menganalisis 

alat ukur listrik 

ohmeter 

     C4      10       1 

Tabel 2. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Level 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 3.7 

Menentukan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

Alat ukur 

listrik 

Menerapkan 

kegunaan alat 

ukur listrik 

 

C3 

 

1,22, 

23 

 

3 
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mengukur 

besaran listrik 

Alat ukur 

listrik 

multimeter 

 

Dapat 

menganalisis 

pengukuran 

besaran listrik 

menggunakan 

multimeter 

 

C4 

 

4,5 

 

2 

Menyebutkan 

fungsi komponen 

dari multimeter 

 

C1 

 

2,3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Alat ukur 

listrik 

faktor 

daya 

 

 

Menerapkan 

penggunaan alat 

ukur listrik faktor 

daya 

 

 

C3 

 

 

 

6,24 

 

    2 

 

   Menyebutkan 

penggunaan alat 

ukur listrik faktor 

daya 

 

C2 

 

14,21 

 

  2 

  Alat ukur 

listrik 

watt 

meter 

Menganalisis dan 

mengetahui 

pengertian alat 

ukur listrik watt 

meter 

 

 

C3 

 

 

7,8,9 

 

 

    3 

  Alat ukur 

listrik 

Kwh 

Meter 

Menjelaskan alat 

ukur listrik watt 

meter 

 

 

C2 

 

10,25 

 

  2 

 Menganalisis 

KWh meter 

 

C3 

 

11,12, 

13 

 

    3 

Alat ukur 

listrik 

osiloskop 

 

Menjelaskan 

pengertian 

osiloskop 

 

 

C2 

 

 

15 

 

 

1 
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 Menerapkan 

kegunaan 

osiloskop 

 

C3 

16,18,

19,20 

 

4 

 Menyebutkan 

komponen 

osiloskop 

 

C4 

 

16 

 

1 

G. Validitas Instrumen 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti 

(Sugiyono, 2013: 121). Validitas yang digunakan dalam pengujian ini 

menggunakan validitas kontruksi (construct validity) menggunakan tes. Untuk 

menguji validitas kontruksi, dapat digunakan pendapat dari para ahli (judgment 

experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikontruksi tentang aspek-aspek yang 

diukur dengan berdasarkan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan 

dengan ahli (Sugiyono, 2013: 125). Pendapat para ahli yang dimaksud dalam 

pengujuan validitas kontruksi dengan judgment experts ialah Dosen Pendidikan 

Teknik Elektro FT UNY.  
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Hasil dari pengujian yang dilakukan oleh ahli yaitu tentang layak atau 

tidaknya dipakai sebagai penelitian dengan perbaikan dan masukan-masukan dari 

dosen pendidikan teknik elektro. Setelah validasi soal dilakukan oleh dosen, tahap 

selanjutnya peneliti mengujicobakan soal tersebut. Uji coba soal disini dilakukan 

kepada 20 siswa dengan jumlah soal sebanyak 25 yang kemudian dihitung 

menggunakan Microsoft Exel dengan rumus Correl.  

Gambar 2. Hasil Validasi Soal 

 

Berdasarkan uji coba soal menggunakan Microsoft exel dengan rumus correl 

maka didapatkan hasil yaitu: soal dapat dikatakan valid jika r hitung harus lebih 

besar dari r tabel. Dari hasil yang didapatkan jumlah soal valid yaitu 20 soal 
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kemudian jumlah yang tidak valid 5 soal. Maka jumlah soal valid 20 soal itu yang 

nantinya dapat digunakan untuk tes dalam pengambilan data. 

H. Realibilitas Instrumen 

Anderson dalam buku (Arikunto, 1997: 89) menyatakan bahwa persyaratan 

bagi tes, yaitu validitas dan rehabilitas ini penting. Dalam hal ini validitas ini 

penting dan realibilitas ini perlu, karena mendukung terbentuknya validitas. 

Sebuah tes mungkin reliable tapi tidak valid. Sebaliknya tes yang valid biasanya 

reliable. Disini uji realibilitas menggunakan rumus K-R 21 yang kemudian 

dihitung manual menggunakan microsoft exel. Menggunakan K-R 21 karena data 

yang digunakan menggunakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Berikut ini adalah 

rumus K-R 21 yang disertai dengan tabel tingkat interprestasi. 

   
 

   
( 

      

     
) 

 

Keterangan: 

K = Jumlah item dalam instrumen 

M = Mean skor total 

S  = Varians total 

Tabel 3. Tingkat Interprestasi 

0,00-0,20 Sangat lemah 

0,21-0,40 Lemah 

0,41-0,60 Cukup 

0,61-0,80 Tinggi 

0,80-1,00 Sangat tinggi 
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Gambar 3. Data Reliabilitas 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus K-R 21 yang dihitung 

menggunakan microsoft exel menghasilkan hasil realibilitas soal      sebesar 0,9. 

Jika dilihat dari tingkatan interprestasi maka masuk kedalam tingkat 0,80-1,00 

yang dikategorikan sangat tinggi. Jadi hasil reliabilitas soal dari data yang ada 0,9 

masuk kedalam kategori interprestasi sangat tinggi. 
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I. Teknik Analisis Data 

Penelitian tindakan kelas peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif  

kuantitatif. Data kuantitatif diproleh dari tes yang dilakukan pada akhir setiap 

siklusnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kecilnya 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran tutor sebaya. Perhitungan nilai rata-rata dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2014: 109): 

 ̅   
∑  

∑ 
 

 

Keterangan: 

 ̅ = Nilai rata-rata 

   = Jumlah nilai siswa satu kelas 

   = Jumlah siswa satu kelas 

    Sedangkan rumus yang digunakan dalam menghitung persentase jumlah siswa 

yang dapat mencapai nilai  KKM adalah sebagai berikut: 

   
∑  

∑  
        

 

Keterangan: 

P = Persentase ketuntasan siswa  

    = Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM  

   = Jumlah siswa satu kelas 

 


