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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan dapat 

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, 

mengemukakan kemampuan analistis dan imajinatif yang ada dalam dirinya.  

 Dalam kurikulum 2006, mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah bertujuan: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tertulis. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif utuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa.  

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia  sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia. (Depdiknas, 2006:81) 

 

Bertolak dari tujuan pengajaran bahasa Indonesia yang menitikberatkan 

pada cara menggunakan bahasa Indonesia tentunya harus dapat mengembangkan 

keterampilan berbahasa siswa, yakni, menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Keempat keterampilan merupakan catur tunggal yang saling berkaitan 

dan saling mengisi. Sesuai pendapat Tarigan (1994:2) bahwa setiap keterampilan 
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berbahasa itu erat sekali hubungannnya dengan ketiga keterampilan tersebut pada 

dasarnya merupakan satu kesatuan dan catur tunggal. 

Berkaitan dengan keempat keterampilan tersebut, maka dalam 

pembelajaran bahasa, guru tidak dapat mengajarkan hanya salah satu keterampilan 

berbahasa. Keempat keterampilan tersebut dilatihkan secara terpadu pada setiap 

kali berlangsung kegiatan belajar mengajar bahasa. Keterampilan seorang guru 

selama proses belajar mengajar sangat berperan untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan hasil yang diharapkan. Karena setiap anak dilahirkan 

dengan bakat yang merupakan potensi kemampuan yang berbeda-beda dan 

terwujud karena interaksi yang dinamis antara keunikan individu dan pengaruh 

lingkungan (Semiawan, 2008:13).  

Dari keempat keterampilan yang harus dipelajari dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, maka kemampuan yang dipergunakan antara lain kemampuan 

berpikir secara teratur dan logis, kemampuan mengungkapkan pikiran atau 

gagasan secara jelas, penggunaan bahasa secara efektif, dan kemampuan 

menerapkan kaidah tulis menulis. Menurut Tarigan (1983:21) menulis ialah 

menurunkan atau membuat lambang-lambang grafis yang dipahami oleh sesorang 

sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut. 

Realita di lapangan ketika pelajaran bahasa tentang menulis karangan ini 

berlangsung, mereka kesulitan dalam mengembangkan ide-ide dan sulit 

menentukan tema ketika mengarang, hal ini diakibatkan guru yang terlalu 

mendominasi materi dengan model pembelajaran yang konvensional, sehingga 

siswa jenuh dan kurang merespon ketika pembelajaran sedang berlangsung.  
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Untuk mencapai pengajaran menulis yang kreatif, tentunya guru dituntut 

untuk mencari prosedur pengembangan pengajaran yang lebih baik yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Suatu 

cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan sebuah 

model pembelajaran yang menarik. 

Salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah model Imajinatif. 

Melalui model pembelajaran Imajinatif ini, diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan menulis karangan siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan dalam 

proses pembelajaran di sekolah meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor (Tuti Hayati, 2013:11). Keberhasilan belajar bukan hanya 

ditentukan oleh kemampuan kognitif tetapi ternyata faktor nonkognitif (yaitu 

antara lain motivasi, emosi) tidak kalah penting, bahkan mempengaruhi tingkat 

kinerja serta lingkungan, maupun perkembangan dirinya sendiri 

(Semiawan,2008:12). 

Model pembelajaran Imajinatif merupakan model pembelajaran yang 

membantu merangsang kreativitas siswa dalam menulis sebuah karangan, dan 

menulis karangan merupakan sub materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dalam mengembangkan kreativitas menulis siswa berarti telah membantu 

mengasah otak sebelah kanan, karena belahan otak kanan fungsi imajinasi, 

berpikir divergen, dan kreatif sedangkan belahan otak kiri mempunyai fungsi 

linier, logis, kovergen dan teratur. Pembelajaran unggul terjadi apabila kedua otak 

berjalan secara harmonis (Semiawan, 2008 : 127). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Imajinatif terhadap Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pokok Bahasan  Menulis Narasi 

(Studi Eksperimen di Kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten Bandung) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalahnya dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas V MI pada pokok bahasan menulis 

narasi atau mengarang yang menggunakan model pembelajaran Imajinatif? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas V MI pada pokok bahasan menulis 

narasi atau mengarang yang menggunakan model pembelajaran 

Konvensional?  

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia 

antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

Imajinatif dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional di kelas V MI? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah duraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan informasi mengenai 

efektivitas pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Imajinatif. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 
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1) Hasil belajar siswa kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten 

Bandung pada pokok bahasan menulis narasi atau mengarang tanpa 

menggunakan model pembelajaran Imajinatif. 

2) Hasil belajar siswa kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten 

Bandung pada pokok bahasan menulis narasi atau mengarang dengan 

menggunakan model pembelajaran Imajinatif. 

3) Pengaruh  menggunakan model pembelajaran Imajinatif terhadap hasil 

belajar siswa kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten Bandung 

pada pokok bahasan menulis narasi atau mengarang. 

D. Kerangka Pemikiran 

 Kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung pada kelas V MI Nurul 

Hikmah Ciparay dirasakan oleh penulis masih belum mencapai tujuan yang 

sebenarnya yaitu tercapainya keoptimalan keterampilan siswa pada aspek 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis, terutama pada aspek menulis 

karangan. Jadi keterampilan menulis memang harus diperhatikan terutama 

disekolah dasar, karena dengan cara itu dapat membantu tercapainya keoptimalan 

siswa agar memiliki keterampilan berbahasa. 

 Imajinasi sebagai sumber inspirasi dan ide dalam menulis sebuah karangan. 

Kemampuan berimajinasi pasti dimiliki oleh setiap orang, hanya saja kemampuan 

berimajinasi ini harus mendapatakan rangsangan. Oleh karena itu, penulis 

mencoba untuk meningkatkan hasil belajar menulis karangan siswa melalui model 

pembelajaran Imajinatif. 
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 Model pembelajaran Imajinatif merupakan model yang sifatnya Active 

Learning (belajar mandiri), sesuai dengan penadapat Silberman (2009:12) model 

pembelajaran active learning ini dibagi dalam tiga bagian dan salah satunya 

mengenai bagaimana membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap secara aktif. Dalam bagian ini siswa belajar dengan caranya sendiri, 

mereka mengambangkan kemampuan untuk memfokuskan diri dan merenung. 

 Belajar secara mandiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, imajinasi, 

menulis di sini dan saat ini, peta pikiran, belajar sekaligus bertindak, jurnal 

belajar, dan kontrak belajar (Silberman, 2009 :194), dan yang menjadi inti  dari 

tulisan ini adalah model pembelajaran Imajinasi, melalui audio visual siswa dapat 

menciptakan gagasan mereka sendiri. Imaji cukup efektif sebagai suplemen 

kreatif dalam belajar mandiri. 

 Keberhasilan belajar adalah ketercapaian tujuan belajar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

tujuan pembelajaran khusus atau indikator dari materi pembelajaran tersebut dapat 

dicapai. Sesuai dengan pendapat Suprijono (2010:7) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek kemampuan 

manusia saja. 

 Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu: (a) Keterampilan dan 

kebiasaan; (b) Pengetahuan dan pengertian; (c) Sikap dan cita-cita, yang masing-

masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah 

(Sudjana,2009:22). 
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  Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir 

E. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan di atas, maka hipotesis penelitiannya adalah: 

Ho  :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Bahasa Indonesia 

antara siswa yang belajar dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Imajinatif dengan siswa yang menggunakan Model Pembelajaran 

Konvensional di kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten Bandung. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Bahasa Indonesia antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan Model Pembelajaran Imajinatif 

dengan siswa yang menggunakan Model Pembelajaran Konvensional di 

kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten Bandung. 

Adapun hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : �� = �� 

Ha : �� ≠ �� 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Model Pembelajaran 

Imajinatif 

Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia pokok bahasan 

menulis narasi 
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Keterangan : 

�� =  rata-rata (populasi) hasil belajar siswa yang belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Imajinatif . 

�� = rata-rata (populasi) hasil belajar siswa yang belajar dengan menggunakan 

model konvensional. 

Selanjutnya, hipotesis ini diuji dan dianalisis dengan menggunakan 

ststistik meliputi pengujian normalitas, pengujian homogenitas, dan pengujian 

hipotesis untuk memperoleh hasil penelitian yang bermakna dan hasil penelitian 

yang bermakna dan rinci. Pengujian hipotesis akan menggunakan rumus t-test dua 

sampel (Sugiyono,2011: 196-197), yaitu: 

1. Bila jumlah sampel ��= ��, dan varian homogen (��� = ��� ) maka dapat 

digunakan rumus t-test baik untuk seperated, maupun pool varian. Untuk 

melihat harga t tabel digunakan dk = �� + �� − 2  

2. Bila �� ≠ ��, varian homogen (��� = ��� ) maka digunakan rumus t-test 

dengan pool varian. Derajat kebebasannya dk = �� + �� − 2 

3. Bila ��= ��, varian tidak homogen (��� ≠ ��� ) maka dapat menggunakan 

rumus t-test baik untuk seperated varian, maupun pool varian¸ hanya 

derajat kebebasannya dk = �� −1 atau dk = �� − 1  
4. Bila �� ≠ �� dan varian tidak homogen (��� ≠ ��� ) maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik untuk seperated varian. Harga t sebagai 

pengganti t tabel dapat dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk =( �� −1) atau dk = (�� − 1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan 

harga t yang terkecil. 

5. Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum 

dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperimen, maka digunakan t-test sampel 

related 

 

Rumus-rumus t-test: 

Rumus seperated varian 

 

        (Sugiyono,2011 :197) 

t = 
���

������ ������
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Rumus Polled Varian 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2011 : 197) 

Rumus Sampel Related, 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2011 : 197) 

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah: 

1. Taraf signifikansi yang digunakan � = 0,05 

2. HO diterima jika thitung < ttabel 

HO ditolak jika thitung≥ ttabel 

F. Langkah-Langkah penelitian  

Prosedur penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a.  Menentukan Jenis Data (Instrument Penelitian) 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah test hasil belajar 

yang terdiri pretest dan posttest. Pretest  diberikan kepada kelas eksperiment dan 

kelas kontrol di awal penelitian untuk mengetahui kemampuan awal menulis 

siswa pada pokok bahasan menulis karangan narasi. Sedangkan posttest diberikan 

t = 
��� ��

�(����)����(����)����������  � ���� ����
 

t = 
��� ��

���������������  ��!��" ��!��"
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pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa dari kedua kelas pada pokok bahasan menulis narasi tersebut. 

Test yang diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama baik 

pretest maupun posttest. Bentuk pretest dan posttest  adalah uraian, dengan 

pertimbangan: 

1) Tes uraian merupakan jenis test hasil belajar yang pembuatnya dapat 

dilakukan dengan cepat dan mudah. 

2) Tes uraian dapat mencegah kemungkinan timbulnya permainan spekulasi di 

kalangan siswa selaku testee. 

3) Tes uraian dapat mengetahui dan mengukur seberapa jauh tingkat 

kedalaman dan tingkat penguasaan siswa dalam memahami soal. 

(Anas Sudjiono,2010:102) 

b. Menentukan Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten 

Bandung. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan bahwa terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti, 

salah satunya adalah masalah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Populasi dan Sampel 

  Sugiyono (2011:215), mengartikan populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian 
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dari populasi itu. Sampel harus representatif, karena sampel harus dapat 

menggambarkan seluruh populasi. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah adalah kelas V MI Nurul 

Hikmah Ciparay Tahun Ajaran 2012-2013 yang berjumlah 52 orang siswa, 

terdiri dari 2 kelas yaitu siswa kelas V A dan V B. Secara kuantitatif, 

jumlah siswa kelas V A sebanyak 26 orang siswa dan kelas V B sebanyak 

26 orang siswa. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:174), sebjek dalam 

populasi yang jumlahnya kurang dari 100 dikenai prinsip ‘diambil 

seluruhnya’. Oleh karena itu, sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas 

V A dan V B MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten Bandung. 

c. Metode Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data 

a. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan ddalam penelitian ini adalah metode kuasi 

eksperimen (Quasi Eksperiment), yaitu penelitian yang secara khas 

meneliti mengenai keadaan praktis yang didalamnya tidak mungkin untuk 

mengontrol semua variabel yang relevan. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang 

dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang 

tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel 

yang relevan.  

Menurut Sugiyono (2011: 76), bentuk design kuasi eksperimen 

merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit 

dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 



12 

 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yanng 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini 

lebih baik dari pre-experimental design. Desain kuasi eksperimen 

digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol 

yang digunakan untuk penelitian. 

Adapun desain yang dilakukan adalah one group pretest-posttest 

design,  desain ini biasanya dipakai pada eksperimen yang menggunakan 

kelas-kelas yang sudah ada sebagai kelompoknya, baik untuk kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol (Jhon W. Best,1982:104). 

Kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah kelas yang 

mendapatkan pembelajaran dengan Model Pembelajaran Imajinatif, dan 

kelompok kontrol adalah kelas yang menggunakan Model Pembelajaran 

Konvensional. Dalam desain ini, kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal ‘adakah perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol’. Adapun hasil pretest  

yang baik adalah apabila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan dengan kelompok kontrol. 

b. Tehnik Pengumpulan Data 

Data penelitian yang dikumpulkan adalah data hasil belajar siswa. 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1 

Tehnik Pengumpulan Data 

Data penelitian Instrument Tehnik 

Hasil Belajar Siswa 

pada pokok bahasan 

Menulis Narasi 

Tes uraian 

Tes Tertulis 

berupa Pretest 

dan postestt 

 

d. Tehnik Pengolahan Data 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui instrumen 

penelitian mengenai hasil belajar siswa, yang terlebih dahulu akan 

diujicobakan di sekolah lain untuk mencari validitas dan reliabilitasnya. Hal ini 

bertujuan agar instrumen yangdigunakan dalam penelitian memiliki validitas 

dan reliabilitas yang tinggi. 

a. Uji Instrumen Hasil Uji Coba 

1) Validitas Butir Soal 

Menurut Anas Sudjiono (2011 : 182), validitas dari suatu butir 

soal (item) adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item 

(yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 

totalitas), dalam mengukurapa yang seharusnya diukur lewat butir soal 

(item) tersebut. 

Tes-tes hasil belajar merupakan kumpulan dari sekian banyak 

butir-butir item yang berfungsi untuk mengukur ataumengungkap 

hasil belajar yang telah dicapai oleh masing-masing peserta didik, 

setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu 
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tertentu. Ini berarti bahwa setiap butir item yang ada dlamtes hasil 

belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tes hasil belajar 

sebagai suatu totalitas (Anas Sudjiono,2011: 182) 

Menurut Anas Sudjiono (2011 : 182), hubungan atara butir 

item dengan tes hasil belajar siswa sebagai suatu totalitas adalah 

semakin banyak butir-butir item yang dapat dijawab dengan betul oleh 

siswa (testee) maka skor-skor total hasil belajar itu akan semakin 

rendah atau semakin menurun. 

Nilai validitas butir soal ditentukan dengan menggunkan 

rumus #$ sebagai berikut: 

#$ = & �'( − (�')(�()
!)&�'�− (�')�*)&�(� − (�()�* 

 (Anas Sudjiono, 2011 :181) 

Keterangan: 

 Jika #$ ≥  #+, artinya signifikan atau terdapat hubungan yang 

meyakinkan antara Variabel X dan Variabel Y, dengan kata lain 

item tes tersebut valid 

 Jika #$  < #+, artinya tidaksignifikan atau tidak ada hubungan 

antara Variabel X dan Variabel Y, dengan kata lain item tes 

tersebut tidak valid. 

2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas suatu instrumen berhubungan dengan masalah 

ketetapan instrumen tersebut. Reliabilitas merupakan salah satu syarat 
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yang penting bagi suatu instrumen. Reliabilitas sering disebut sebagai 

daya keajegan (Anas Sudjiono, 2011:207). Untuk menentukan apakah 

tes hasil belajar bentuk uraian memiliki daya keajegan atau reliabilitas 

yang tinggi atau belum, digunakan Rumus Alpha. Adapun rumus yang 

dimaksud adalah: 

 

 

      (Anas Sudjiono, 2011 : 208) 

Keterangan : 

#��    = Koefisien reliabilitas tes �     = Banyaknya butir item  

1 = Bilangin konstanta 

�,�-    = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item ,� .   = Varian total 

 

Interpretasi reliabilitas tes adalah: 

 Jika #$ ≥ 0,70, artinya tes uraian tersebut reliabel. 

 Jika #$  < 0,70, artinya tes uraian tersebut tidak reliabel. 

3) Tingkat Kesukaran Soal 

Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar dapat 

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh 

masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item tes hasil belajar 

dapat dinyatakan sebagi butir-butir item yang baik, apabila butir-butir 

item tersebut tidak terlalu sukardan tidak pula terlalu mudah, dengan 

kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang atau cukup (Anas 

#�� = � 22��� �1 − �3�43� + � 
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Sudjiono, 2011 : 370). Angka indeks kesukaran item dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Dubios, yaitu: 

 

 

(Anas Sudjiono,2011:371) 

 Keterangan: 

P  = Proposi/angka indeks kesukaran item 

NP     = Banyaknya testee yang dapat menjawab betul terhadap       

butir item yang bersangkutan. 

N  =  Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar 

 

 Robert L. Thorndike dan Elizabeth dalam bukunya berjudul 

Measurement and Evaluation in Psychology and Education (Anas 

Sudjiono, 2011:372), memberikan penafsiran tentang interpretasi 

angka indeks kesukaran item, yaitu: 

Tabel 1.2 

Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Besarnya P Interpretasi < 0,30 Terlalu sukar 

0,30 – 0,70 Sedang >  0,70 Terlalu Mudah 

 

4) Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes 

hasil belajar untuk dapat membedakan antara testee yang 

berkemampuan tinggi (pandai) dengan testee yang berkemampuan 

rendah (bodoh). Mengetahui daya pembeda item sangat penting, sebab 

7 = 
898  
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salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun butir-butir  item tes 

hasil belajar adalah adanya anggapan, bahwa kemampuan antara 

testee yang satu dengan testee yang berbeda-beda, dan bahwa butir-

butir item tes hasil belajar harus mampu memberikan hasil tes yang 

mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan kemampuan yang 

terdapat dikalangan testee tersebut (Anas Sudjiono,2011 : 386-387) 

Daya pembeda item dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

 

 

(Tuti Hayati, 2012) 

Keterangan : 

DP = Daya pembeda soal 

SA = Jumlah skor yang dicapai kelompok atas  

SB = Jumlah skor yang dicapai kelompok bawah 

n = Jumlah kelompok atasa dan kelompok bawah 

maks   = Skor maksimal soal yang bersangkutan apabila dijawab 

sempurna ��         = Angka konstanta 

Kriteri indeks daya beda adalah sebagi berikut: 

Tabel 1.3 

Interpretasi Daya Pembeda 

Besar Daya Pembeda Interpretasi < 0,40 Baik 

0,21 - 0,39 Kurang 

0,20 – 0,00 Jelek 

Negatif Jelek Sekali 

 

DP =  3;�3<�� 2.>?@A  
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b. Teknik Normalitas Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa data yang 

diperoleh tersebar secara normal. Suatu data dikatakan membentuk 

distribusi normal apabila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata 

adalah sama, demikian juga dengan simpangan bakunya. Pengujian 

normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program MS.Office Excel, dengan uji normalitas Chi Kuadrat. 

Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan Chi 

Kuadrat adalah (Tuti Hayati, 2011): 

a) Menyusun Tabel Distribusi Frekuensi 

b) Menetukan Mean 

c) Menentukan Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

d) Membuat Tabel Observasi dan ekspetasi 

e) Menentukan harga Chi Kuadrat  dengan rumus  

 

 

(Tuti Hayati, 2011) 

f) Menginterpretasikan normalitas data dengan cara 

membandingkan harga Chi Kuadrat hitung (B�ℎ) dengan cara 

harga Chi Kuadrat tabel (B�.) pada taraf signifikansi tertentu, 

B 2= �
(D4�E4)�

E4  
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dengan terlebih dahulu menentukan derajat kebebasab dengan 

rumus dk = k – 3  

g) Ketentuan interpretasi harga Chi Kuadrat  

Tabel 1.4 

Interpretasi Harga Chi Kuadrat 

Harga Chi Kuadrat Interpretsi 

B�ℎ ≤ B�. Normal 

B�ℎ > B�. Tidak normal 

 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat kesamaan varians 

dari sejumlah sampel yang ada (Budi Susetyo, 2012 :160). Adapun 

rumus yang digunakan adalah: 

 

 

(Budi Susetyo,2012: 160) 

Apabila kedua data dari sampel yang berasal dari populasi 

terdistribusi normal, rumus menguji homogenitas menjadi: 

 

 

(Budi Susetyo,2012 : 160) 

,�� = varian besar ,�� = varian kecil 

 

Kriteria Pengujian: 

F= 
G?�4?2 <HA?�G?�4?2 IHJ4K  

F = 
3��3�� 



20 

 

Ho diterima jika L(��M)(2���) < L�� M(2���) (2���) 
H1 ditolak jika F ≥ L   �� M(G�)(G�) 

3) Uji Hipotesis 

Langkah pengujian hipotesis merupakan langkah akhir dalam 

kegiatan statitiska sebelum menyimpulkan. Kesimpulan suatu 

penelitian berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian diterima atau ditolak. Pada waktu pengujian hipotesis 

ada dua pilihan, yaitu menerima atau menolak hipotesis yang 

diajukan. Untuk memudahkan penentuan pilihan dari salah satu 

alternatif yang ada maka digunakan rumusan-rumusan hipotesis yang 

biasanya dinyatakan dengan huruf H (Budi Susetyo,2012:142). 

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis 

komparatif. Oleh karena itu, dalam pengujian hipotesis akan 

digunakan rumus t-test dua sampel. Pedoman penggunaan rumus t-test 

dalam pengujian hipotesis komparatif adalah 

a) Bila jumlah sampel ��= ��, dan varian homogen (��� = ��� ) 

maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk seperated, 

maupun pool varian. Untuk melihat harga t tabel digunakan dk 

= �� + �� − 2  

b) Bila �� ≠ ��, varian homogen (��� = ��� ) maka digunakan 

rumus t-test dengan pool varian. Derajat kebebasannya dk = �� 

+ �� − 2 

c) Bila ��= ��, varian tidak homogen (��� ≠ ��� ) maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik untuk seperated varian, 

maupun pool varian¸ hanya derajat kebebasannya dk = �� −1 

atau dk = �� − 1  
d) Bila �� ≠ �� dan varian tidak homogen (��� ≠ �2

2 ) maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik untuk seperated varian. Harga 

t sebagai pengganti t tabel dapat dihitung dari selisih harga t 



21 

 

tabel dengan dk =( �1 −1) atau dk = (�2 − 1) dibagi dua, dan 

kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

e) Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misal membandingkan 

sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau 

membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen, maka digunakan t-test sampel related 

Rumus –rumus t-test: 

Rumus Separated Varian  

 

 

 

 

(Sugiyono, 2011:197) 

Rumus Polled Varian, 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2011 : 197) 

Rumus Sampel Related,  

 

 

 

(Sugiyono, 2011: 197) 

 

 

t= 
��� ��
������������

 

t = 
��� ��

�(����)����(����)����������  � ���� ����
 

t = 
�����
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