
20

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Wonocoyo

kecamatan Wonoboyo kabupaten Temanggung. Jumlah siswa sebanyak 14 siswa

yaitu 4 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan.

3.2. Seting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Wonocoyo yang terletak di desa

wonocoyo, kecamatan Wonoboyo, kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa tengah.

Letak SDN 2 Wonocoyo kurang lebih 2 km dari kecamatan Wonoboyo,

sedangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten temanggung berjarak sekitar 28 km.

Akses menuju SDN 2 Wonocoyo masih sulit karena letaknya yang diatas

perbukitan dan jalan menuju SD tersebut masih berupa jalan batu yang jika

terguyur hujan akan sangat licin. Meskipun demikian namun SDN 2 Wonocoyo

masih bisa dijangkau baik oleh murid, guru, dinas pendidikan kecamatan maupun

dinas pendidikan Kabupaten Temanggung.

3.3. Karakteristik siswa

Jumlah siswa SDN 2 Wonocoyo secara keseluruhan adalah 79 siswa yang

terbagi menjadi 6 kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Masing-masing kelas diampu

oleh guru kelas sebanyak 6 guru. Jumlah pendidik di SDN 2 Wonocoyo adalah

sebanyak 10 Orang dan 1 Penjaga sekolah, dengan perincian 1 Kepala Sekolah, 6

guru kelas, 1 , guru Bahasa Inggris, 1 guru agama dan 1 Guru olah raga. Sampel

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 2 Wonocoyo sebanyak 14

siswa yaitu 4 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Rata-rata orang tua siswa

berprofesi sebagai petani. Karakteristik siwa yaitu senang bermain, suka terhadap

hal-hal baru, suka tantangan dan suka bertanya.

3.4. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan termasuk jenis penelitian tindakan kelas.

Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di

dalam kelas yang sedang berlangsung kegiatan belajar dan mengajar, atau dalam
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proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas atau PTK dilaksanakan karena ada

kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan, sehingga setelah PTK

ini dilaksanakan diharapkan terjadi keadaan yang ideal.

3.5. Variabel Penelitian

a. Variabel independen: metode Group investigation dengan bantuan

media realia.

Devinisi operasional:

metode group investigation dengan bantuan media realia merupakan

salah satu metode cooperative learning yang melibatkan siswa baik

dalam perencanaan pembelajaran,investigasi atau penyelidikan dan

sampai ke laporan hasil penyelidikan kepada seluruh kelas. Seluruh

anggota bertanggung jawab atas kontribusinya masing-masing kepada

kelompok yang nantinya kontribusi tersebut dipakai untuk memecahkan

masalah secara bersama-sama dengan bantuan media realia sebagai

sumber informasi langsung .

b. Variabel dependen : hasil belajar.

Devinisi operasional:

hasil belajar merupakan hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa

yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor yang berupa angka.

3.6. Langkah-langkah Penelitian

Model penelitian ini mengacu pada model spiral dari S. Kemmis dan

McTaggart dalam Trianto (2012:30) yang merupakan pengembangan dari konsep

dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin, hanya saja komponen acting dan observing

dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak

terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama.
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Gambar 1. Model PTK Spiral menurut S. Kemmis dan McTaggart.

3.6.1. Perencanaan.

Peranan suatu perencanaan sangatlah penting karena perencanaan yang

baik akan menentukan keberhasilan atau hasil yang dicapai. Perencanaan berisi

tentang apa yang harus dicapai dan apabila hal itu harus dicapai, dimana hal itu

harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab dan

mengapa hal itu harus dicapai. Perencanaan merupakan hal yang menentukan

karena didalamnya mencakup seluruh aspek selanjutnya.

3.6.2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi.

Siklus pertama yaitu melakukan pembelajara IPA dan siklus kedua

dilaksanakan untuk memperbaiki semua kekurangan yang terjadi pada siklus

pertama. Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan

rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas dimana

dilaksanakan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan

kegiatan akhir. Saat pembelajaran berlangsung peneliti bertugas mengobservasi

guru dan siswa.
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Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat,

Arikunto (2009:19). Observasi merupakan teknik untuk merekam data atau

keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung

atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung sehingga

diperoleh data tingkah laku seseorang yang tampak (behavior observable), apa

yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya.

Dari pendapat diatas peneliti menarik kesimpulanbahwa observasi adalah

kegiatan yang berupa pengamatan untuk mengkaji faktor-faktor yang diamati atau

variabel penelitian terutama yang terjadi di dalam kelas.

Kegiatan observasi dilakukan  olehpeneliti untuk mengamati aktivitas

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model

pembelajaran Group investigation pada siswa kelas 5 SDN 2 Wonoccoyo.

3.6.3. Refleksi.

Refleksi yaitu kegiatan untuk menemukakan kembali apa yang sudah

terjadi.

Dalam tahap refleksi hal yang dilakukan antara lain:

1. Merefleksi proses pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran Group investigation yang didalamnya memuat

keterampilan guru dan aktivitas siswa.

2. Merefleksi hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran

Group investigation.

3. Peneliti mencatat semua kekurangan pada siklus pertama dengan melihat

indikator keberhasilan. Indikator yang dicapai pada siklus pertama dapat

dijadikan acuan dalam pelaksanaan siklus yang kedua.

3.7. Perencanaan Dalam Siklus.

3.7.1 Siklus Pertama.

1)Perencanaan.

a) Menyusun RPP dengan SK : Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui

kegiatan membuat suatu karya/model dan KD : Mendeskripsikan

sifat-sifat cahaya. Materi pokok yang dipakai yaitu cahaya dan sifat-

sifatnya.
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b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa benda-

benda nyata yang berkaitan dengan pembelajaran.

c) Menyiapkan lembar observasi.

d) Menyiapkan lembar penilaian unjuk kerja.

e) Menyiapkan soal evaluasi

2)Pelaksanaan tindakan.

a) Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan:

“Anak-anak pernahkah kalian bercermin, mengapa wajah kalian bisa

terlihat di dalam cermin?”

b) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran

Eksplorasi

Guru menggali pengetahuan siswa dengan meminta siswa menyebutkan

pentingnya cahaya bagi kehidupan dan sifat-sifat cahaya

Elaborasi

a) Guru menjelaskan konsep tentang cahaya kepada siswa

b) Guru menyajikan berbagai masalah berkaitan dengan materi cahaya.

c) Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil.

d) Guru membagi tugas kepada masing-masing kelompok

e) Setiap kelompok diminta mencari iformasi tentang cahaya dan sifat-

sifatnya.

f) Dengan bimbingan guru, siswa membuktikan bahwa cahaya merambat

lurus.

g) Dengan bimbingan guru, siswa membuktikan bahwa cahaya

menembus benda bening.

h) Dengan bimbingan guru, siswa membuktikan adanya pembiasan

cahaya

i) Setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian di depan kelas.

Konfirmasi.

a) Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas.

b) Guru memberikan penguatan.

c) Guru memberikan refleksi.
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Kegiatan penutup

Guru memberikan evaluasi

1)Observasi.

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran

IPA melalui metode pembelajaran Group investigation.

2)Refleksi.

a) Menganalisis keefektifan pelaksanaan pembelajaran  pada siklus I.

b) Menelaah hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran siklus I.

c) Menemukan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran pada

siklus I.

d) Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

yang timbul pada pembelajaran pada siklus I.

3.7.2 Siklus Kedua.

1)Perencanaan.

a) Menyusun RPP dengan SK : Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui

kegiatan membuat suatu karya/model dan KD : Mendeskripsikan

sifat-sifat cahaya. indikator pada siklus II  berbeda dari siklus I yaitu

dengan materi pokok alat optik.

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran

c) Menyiapkan lembar observasi.

d) Menyiapkan lembar penilaian unjuk kerja.

e) Menyiapkan soal evaluasi

2)Pelaksanaan tindakan.

a. Guru memberikan apersepsi dengan menunjukkan contoh alat optik.

b. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran

Eksplorasi

a. Guru menggali pengetahuan siswa dengan meminta siswa

menyebutkan apa saja yang termasuk alat optik.

b. Guru menggali pengetahuan siswa dengan meminta siswa

menyebutkan syarat-syarat terjadinya pelangi.
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Elaborasi

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen.

b. Siswa diminta mencari data-data dan informasi tentang alat optik dan

kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Dengan bimbingan dari guru siswa mencari informasi tentang

macam-macam alat optik

d. Dengan bimbingan dari guru siswa mencari informasi tentang

bagian-bagian dari alat optik.

e. Dengan bimbingan guru, siswa mencari informasi tentang warna

penyusun warna pelangi.

f. Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi di

depan kelas

Konfirmasi

a. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas.

b. Guru memberikan penguatan.

c. Guru memberikan refleksi.

Kegiatan penutup

Guru memberikan evaluasi

3) Observasi

Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti

pembelajaran IPA yang menggunakan tema cinta lingkungan melalui

metode pembelajaran Group investigation.

4) Refleksi

a. Menganalisis keefektifan pelaksanaan pembelajaran pada siklus II

b. Menelaah hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran siklus II

c. Menemukan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran pada

siklus II

d. Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

yang timbul pada pembelajaran pada siklus II
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e. Penelitian selesai jika persentase ketuntasan belajar siswa dalam

siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah

ditentukan.

f. Penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya jika persentase ketuntasan

belajar siswa dalam siklus II belum memenuhi indikator

keberhasilan.

3.7.3 Materi pada siklus pertama

a. Sifat-Sifat Cahaya:

1. Cahaya Merambat Lurus

Sifat cahaya yang merambat lurus ini dimanfaat - kan manusia pada

lampu senter dan lampu kendaraan ber motor.

2. Cahaya Dapat Menembus Benda Bening

Amatilah ketika kamu berjalan di bawah cahaya matahari. Ke

mana pun kamu berjalan, selalu diikuti oleh bayanganmu sendiri.

Bayang-bayang tubuhmu akan hilang ketika kamu masuk ke dalam

rumah atau berlindung di balik pohon yang besar. Bagaimana bayangan

tubuhmu dapat terbentuk? Bayangan terbentuk karena cahaya tidak

dapat me nembus suatu benda. Ketika cahaya mengenai tubuhmu,

cahaya tidak dapat menembus tubuhmu sehingga terbentuklah

bayangan.

Begitu pula ketika cahaya mengenai rumahmu dan pohon yang

besar. Bayangan adalah daerah gelap yang terbentuk akibat cahaya

tidak dapat menembus suatu benda. Sekarang amatilah sebuah gelas

bening. Sorotlah dengan lampu senter gelas bening itu. Cahaya senter

dapat menembus gelas itu. Gelas termasuk benda bening karena dapat

ditembus cahaya.

3. Cahaya Dapat Dipantulkan

Ketika cahaya mengenai permukaan yang licin, seperti cermin

datar, cahaya akan dipantulkan. Cermin datar akan memantulkan sinar

pada satu arah saja. Pemantulan cermin ini disebut pemantulan teratur.

Akan tetapi, jika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan
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cahayanya akan terhambur ke segala arah. Pemantulan cahaya seperti

ini disebut pemantulan baur (difus).

4. Cahaya Dapat Dibiaskan

Contoh, amatilah ketika kamu minum dengan gelas,

menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik tersebut terlihat seperti

patah dan lebih pendek. Kaki yang terlihat lebih pendek dan sedotan

yang terlihat patah menunjukkan salah satu sifat cahaya. Cahaya

bersifat dapat dibiaskan.

a. Sinar datang merupakan sinar yang menuju dinding Pantul Sinar

bias merupakan sinar yang dibiaskan setelah dibiaskan oleh

dinding pantul.

b. Bidang pantul atau bidang bias merupakan bidang pembatas antara

dua medium yang dapat memantulkan atau membiaskan cahaya.

c. Garis normal merupakan garis yang dibuat tegak lurus dengan

bidang pantul atau bidang bias.

d. Sudut datang merupakan sudut yang dibentuk oleh sinar datang

dan garis normal.

e. Sudut bias merupakan sudut yang dibentuk oleh sinar bias dan

garis normal.

Cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Hal itu terjadi

apabila cahaya datang dari zat yang kurang rapat menuju zat yang lebih

rapat. Dalam hal itu, air lebih rapat daripada udara. Sebaliknya, jika

cahaya datang dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, akan

dibiaskan menjauhi garis normal.

Contoh lain peristiwa pembiasan:

a. ikan di kolam yang jernih kelihatan lebih besar dari aslinya.

b. dasar kolam kelihatan lebih dangkal.

c. jalan beraspal pada siang hari yang panas keli hatan seperti berair.

Kejadian ini disebut fatamorgana.

3.7.4 Materi siklus II
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Alat-Alat Optik

1. Mata

Bagian-Bagian Mata

1. Kornea mata, berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam.

2. Iris, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk

ke mata.

3. Pupil atau celah (lubang yang terdapat pada iris), berfungsi

sebagai tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk

sedikit, pupil akan melebar. Jika cahaya yang masuk banyak,

pupil akan mengecil.

4. Lensa mata, dapat berakomodasi. Jika melihat benda yang jauh,

lensa mata akan memipih. Jika melihat benda yang dekat, lensa

mata akan menebal.

5. Retina, merupakan tempat terbentuknya bayangan yang akan

dikirim ke saraf.

2. Lup

Lup disebut juga kaca pembesar atau suryakanta. Alat ini sering

digunakan oleh tukang jam tangan. Lup menggunakan lensa cembung.

Lup digunakan untuk melihat benda-benda ber ukuran kecil sehingga

tampak besar.

3. Mikroskop

Mikroskop digunakan di laboratorium untuk mengamati bakteri yang

sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai

ratusan hingga ribuan kali.

Mikroskop terdiri atas 2 lensa cembung, yaitu:

a) lensa okuler ialah lensa yang dekat dengan mata;

b) lensa objektif ialah lensa yang dekat dengan benda yang diamat

4. Kamera Foto

Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera

menggunakan lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh tabung yang
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dapat digeser ke depan atau ke belakang untuk memfokuskan bayangan

benda agar bayangan jatuh pada film. Kamera terdiri atas:

a) lensa, (b) ruang atau kotak yang kedap cahaya; dan (c) film.

Kamera memiliki diafragma yang fungsinya menyerupai iris mata

manusia. Diafragma dapat mengatur sedikit atau banyak cahaya yang

masuk

5. Teleskop

Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat

benda-benda yang sangat jauh, misalnya benda di ruang angkasa. Dengan

teleskop, benda ruang angkasa akan terlihat lebih dekat.

6. Periskop

Menurutmu bagaimana kapal selam melihat permukaan laut?

Untuk mengamati keadaan di permukaan laut, kapal selam dilengkapi

dengan periskop. Periskop adalah alat semacam teropong yang dipasang

di dalam kapal selam. Periskop menggunakan 2 buah cermin dan 2 buah

lensa.

3.8. Data dan Cara Pengumpulan Data

3.8.1 Sumber Data

1. Siswa

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama  sampai siklus kedua dan hasil

evaluasi pada siklus I dan II mata pelajaran IPA dengan metode group

investigation.

2. Guru

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam

pembelajaran IPA melalui metode group investigation.

3. Data dokumen.

Sumber data dokumen dalam penelitian ini berupa data awal nilai hasil tes

sebelum dilakukan tindakan, hasil pengamatan dan hasil foto dalam proses

pembelajaran.
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4. Catatan lapangan

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung

dengan menggunakan metodel pembelajaran group investigation, apabila ada hal-

hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk

memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru

dalam melakukan refleksi.

3.8.2 Jenis Data

1. Data kuantitatif

Jenis data yang digunakan adalah data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah

data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil belajar

siswa dalam pembelajaran IPA yang dilakukan setelah selesai pada setiap akhir

siklus.

2. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Data

kualitatif ini diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa

serta catatan lapangan dalam pembelajaran.

3.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik tes

Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan tes tertulis yang akan

dilaksanakan sesudah pelaksanaan tindakan. Hasil tes akan digunakan sebagai alat

ukur ketercapaian tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar

IPA siswa dengan penerapan metode group investigation. Tes ini diberikan pada

akhir siklus.
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Tabel 1. Kisi-Kisi Soal Evaluasi Siklus I

Kompetensi dasar Indikator
Nomer

item soal
Valid

Tidak
valid

-Mendeskripsikan
sifat-sifat cahaya

Menyebutkan sifat-
sifat cahaya.
(C1)

Menjelaskan sifat
cahaya merambat
lurus. (C2)

Membandingkankan
sifat cahaya yang
mengenai berbagai
benda (bening,
berwarna, dan gelap)
(C4)

Membuktikan sifat-
sifat cahaya dapat
dipantulalkan yang
mengenai cermin
datar dan cermin
lengkung (cembung
atau cekung) (C3)

Memberikan contoh
peristiwa pembiasan
cahaya dalam
kehidupan sehari-hari
melalui percobaan.
(C2)

1,12,15,32
,33

10,20,26,
30

2,7,11,17,
22,29

5,6,8,13,
14,16,19,
23,25,28,
31,34,35

3,4,9,18,
21,24,27

12,32

10,20,

2,7,17,29

6,8,13,19
,25, 28,
34

3,9,18,21
,27

1,15,33

26,30

11,22

5,13,14
,23,,31,
34, 35

4,24,
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Tabel 2. Kisi-Kisi Soal Siklus II

b. Teknik observasi

Observasi yang dilakukan oleh observer adalah mengamati cara guru

mengajar dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran IPA siswa kelas 5 SDN

2 Wonocoyo menggunakan metode group investigation dengan bantuan media

realia pada siklus I dan II.

Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar observasi guru dan siswa pada

pembelajaran IPA dengan metode group investigation.

Kompetensi
Dasar

Indikator
Nomer

Item Soal
Valid

Tidak
Valid

Mendeskripsik
an sifat-sifat
cahaya

Menyebutkan macam-
macam alat optik.(C1)

Menjelaskan  bagian-
bagian dari alat optik .
(C2)

Memberikan contoh
penggunaan alat optik
dalam kehidupan sehari-
hari melalui percobaan.
(C3)

Menyebutkan 7 cahaya
pembentuk pelangi (C1)

7,8,20,22

1,5,6,10,
11,14,17,
19,21,23,
25,26

2,3,4,9,13,
16,18,28,
29,30

12,15,24,2
7

8,20

6,14,17,
19,21,25,
26

2,3,4,9,
13,16,28,
29, 30

15,27

7,22

1,5,10,
11,23

18

12,24
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Tabel 3. Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru

No Indikator No Item
1 A. Pra pembelajaran 1

1. Menyiapkan ruang, alat, dan media pembelajaran 2
2 B. Kegiatan Inti 3

1. Menjelaskan akan langkah-langkah pembelajaran 4
2. Membagi Kelompok (grouping) 5
3. Membimbing siswa berdiskusi dalam kelompok 6
4. Membimbing siswa menyusun rencana penelitian 7
5. Guru membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 8
6. Membimbing siswa mengorganisasi data yang diperoleh

melalui kegiatan investigasi
9

7. Membimbing siswa menyusun laporan penelitan/
presentasi

10

8. Mengatur jalanya presentasi 11
9. Membimbing siswa dalam menyampaikan laporan

penelitian
12

3 C. Penutup 13
11.Guru membimbing siswa untuk menggabungkan

rangkuman kesimpulan
14

12. Melakukan refleksi pembelajaran 15
13.Melakukan evaluasi. 16
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Tabel 4. Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa.

3.8.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan  instrumen yang

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan bebera  kali untuk mengukur

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama, Sugiyono (2010:173).

Selain itu suatu item instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien

corrected item to total correlation ≥ 0,2 (hidayati , 2011:42).

Uji reliabilitas penelitian menggunakan teknik Alpha (George and Mallery,

1995), dengan kriteria  sebagai berikut :

α ≤ 0,7 : Tidak dapat diterima

0,7 <  α ≤ 0,8 : Dapat diterima

0,8 <  α ≤ 0,9 : Reliabilitas bagus

α  > 0,9 : Reliabilitas memuaskan

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis data tersebut dengan

bantuan program SPSS 18 For Windows untuk kemudian dideskripsikan atau

dipaparkan hasilnya. Berikut merupakan hasil uji validitas siklus 1.

No Indikator Nomor
1 Tertarik dengan penggunaan metode group investigation 1
2 Mengerti langkah-langkah metode group investigation 2
3 Senang dalam mengikuti pembelajaran 3
4 Merespons perintah guru saat pembelajaran 4
5 Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 5
6 Aktif menggunakan alat peraga sesuai petunjuk guru 6
7 Aktif mengikuti semua langkah-langkah pembelajaran 7
8 Aktif mengerjakan lembar kerja siswa 8
9 Aktif berdiskusi 9
10 Aktif mengungkapkan pendapatnya 10
11 Memberi tanggapan atas presentasi kelompok lain 11
12 Aktif memberi rangkuman 12
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Tabel 5. Hasil Uji Validitas Siklus 1

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
VAR00001 21,8000 14,314 -,015 ,620

VAR00002 21,8000 13,886 ,208 ,608

VAR00003 21,8667 13,410 ,318 ,597

VAR00004 21,9333 14,210 -,009 ,625

VAR00005 22,4000 14,971 -,227 ,650

VAR00006 21,8667 13,410 ,318 ,597

VAR00007 22,2667 12,781 ,353 ,587

VAR00008 22,3333 13,238 ,232 ,602

VAR00009 22,2667 12,924 ,313 ,592

VAR00010 22,0000 12,857 ,392 ,585

VAR00011 21,8667 13,838 ,149 ,611

VAR00012 21,8667 13,695 ,205 ,606

VAR00013 21,9333 12,924 ,422 ,585

VAR00014 21,8000 14,886 -,301 ,636

VAR00015 21,7333 14,352 ,000 ,617

VAR00016 22,4000 13,971 ,039 ,623

VAR00017 22,2000 12,600 ,405 ,581

VAR00018 22,2000 12,886 ,324 ,591

VAR00019 21,8667 13,552 ,261 ,602

VAR00020 22,0000 13,143 ,301 ,595

VAR00021 21,8667 13,410 ,318 ,597

VAR00022 21,7333 14,352 ,000 ,617

VAR00023 21,8667 13,838 ,149 ,611

VAR00024 22,2000 14,171 -,022 ,631

VAR00025 22,6000 12,829 ,555 ,577

VAR00026 22,2000 14,029 ,015 ,627

VAR00027 21,8000 13,886 ,208 ,608

VAR00028 21,8667 13,410 ,318 ,597

VAR00029 22,0000 13,429 ,213 ,604

VAR00030 21,9333 14,210 -,009 ,625

VAR00031 22,6667 13,952 ,173 ,610

VAR00032 22,4000 13,400 ,200 ,606

VAR00033 22,4000 13,971 ,039 ,623

VAR00034 22,4000 13,114 ,283 ,596

VAR00035 22,6000 15,543 -,474 ,657
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Tabel 6. Hasil Uji Validitas Siklus 2

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 18,2667 21,067 -,333 ,761

VAR00002 17,7333 17,781 ,509 ,717

VAR00003 17,6000 18,686 ,351 ,729

VAR00004 17,7333 18,210 ,400 ,725

VAR00005 17,6000 20,829 -,234 ,761

VAR00006 17,7333 17,495 ,583 ,712

VAR00007 17,5333 19,838 ,049 ,744

VAR00008 17,5333 18,552 ,474 ,724

VAR00009 17,7333 18,067 ,436 ,722

VAR00010 18,0667 21,924 -,448 ,777

VAR00011 18,1333 21,552 -,388 ,772

VAR00012 17,5333 20,695 -,220 ,756

VAR00013 17,9333 17,924 ,440 ,721

VAR00014 17,6000 17,829 ,605 ,714

VAR00015 17,9333 18,210 ,372 ,726

VAR00016 17,6667 18,095 ,465 ,721

VAR00017 17,6667 17,667 ,582 ,714

VAR00018 17,6000 19,829 ,031 ,747

VAR00019 17,8667 17,552 ,530 ,715

VAR00020 17,5333 18,552 ,474 ,724

VAR00021 18,0667 18,495 ,329 ,730

VAR00022 17,7333 19,067 ,190 ,739

VAR00023 18,4000 20,114 ,000 ,742

VAR00024 17,6000 20,971 -,271 ,762

VAR00025 17,6667 18,095 ,465 ,721

VAR00026 17,6667 18,095 ,465 ,721

VAR00027 18,0000 18,571 ,294 ,732

VAR00028 18,2667 18,924 ,348 ,730

VAR00029 17,5333 18,124 ,623 ,717

VAR00030 17,6667 18,095 ,465 ,721
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Tabel 7. Hasil uji reliabilitas siklus 1

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,724 35

Tabel 8. Hasil uji realibilitas siklus 2

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,741 30

3.8.5 Uji Tingkat Kesukaran Soal

Suatu tes hasil belajar yang baik memiliki proporsi butir soal yang tingkat

kesukarannya seimbang, artinya berdistribusi secara normal. Ciri soal yang baik

adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah untuk kelompok

tertentu yang di tes. Arikunto (2009:204) menyebutkan “Apabila hampir seluruh

siswa memperoleh skor jelek, berarti tes yang di susun mungkin terlalu sukar.

Sebaliknya, jika seluruh siswa memperoleh skor baik, dapat diartikan bahwa

tesnya terlalu mudah”.

Jadi, soal yang disusun harus disusun sebaik-baiknya agar memenuhi

persyaratan sebagai tes. Sehingga hasil tes yang kita dapat akan membantu dalam

memperoleh penilaian yang objektif. Indeks kesukaran soal dinyatakan dalam

rumus (Arikunto, 2009:208):

Keterangan rumus:

P : indeks kesukaran

B : banyaknya siswa yang menjawab soal benar

JS : jumlah keseluruhan siswa

P =
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Klasifikasi indeks kesukaran soal menurut Arikunto (2009:210) dapat

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 9. Klasifikasi indeks kesukaran soal

Tabel 10. Hasil uji Kriteria kesukaran soal siklus 1

Kriteria Jumlah Nomor soal

mudah 12 2,3,6,10,12,13,19,20,21,27,28,29

sedang 7 7,8,9,17,18,32,34

sukar 1 25

Tabel 11. Hasil uji Kriteria kesukaran soal siklus 2

Kriteria Jumlah Nomor soal

Mudah 12 3,8,14,16,17,20,25,26,29,30

Sedang 7 2,4,6,9,13,15,19,21,27

Sukar 1 28

3.8.6 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes evaluasi dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai Tingkat kesukaran soal
0 – 0,30 Sukar

0,31 – 0,70 Sedang
0,71 – 1,00 Mudah
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Kriteria ketuntasan minimal (KKM) dikonfirmasikan dalam tabel kriteria

ketuntasan sebagai berikut:

Tabel 12. Kriteria ketuntasan hasil belajar SDN 2 Wonocoyo

KKM Kualifikasi

≥70 Tuntas

<70 Tidak Tuntas

Rata-rata kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

x: Mean (rata-rata)

∑x : jumlah semua nilai siswa

∑n : jumlah siswa

3.9 Indikator Keberhasilan

Penerapan metode group investigation dengan bantuan media realia pada

pembelajaran IPA dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator

sebagai berikut :

a. Menggunakan model pembelajaran group investigation dengan

bantuan media realia, keterampilan guru dalam pembelajaran IPA

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.

b. Menggunakan model pembelajaran group investigation dengan

bantuan media realia, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.

c. 85% siswa kelas V SDN 2 Wonocoyo mengalami ketuntasan belajar,

artinya siswa yang mencapai nilai KKM lebih besar atau sama dengan

70 dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode group

investigation dengan bantuan media realia.


