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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

  Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

classroom action research. Menurut Arikunto (2008 : 58) penelitian tindakan 

(action research) dilakukan dengan tujuan memperbaiki hasil kegiatan 

pembelajaran. PTK ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif  yaitu antara 

peneliti, guru kelas 4 SD Negeri Kupang 3 Ambarawa  bekerja sama untuk 

memecahkan masalah yang ada dengan lebih menekankan pada perbaikan 

kegiatan pembelajaran. 

 Sebagai tindakan awal dalam penelitian, peneliti menentukan tujuan 

melakukan penelitian, permasalahan dalam penelitian, dan merencanakan 

tindakan penelitian. Rencana tindakan penelitian yang telah disusun dilaksanakan 

oleh peneliti dengan tindakan awal yaitu peneliti hadir di dalam kelas ketika 

kegiatan pembelajaran IPA berlangsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengamati sekaligus mencatat segala sesuatu yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Kemudian apabila ditemukan adanya hasil yang 

kurang memuaskan dari kegiatan pembelajaran maka peneliti melakukan 

perbaikan kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 

3.2 Setting Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri Kupang 3 Ambarawa semester II 

tahun ajaran 2012/2013 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

Pemilihan lokasi penelitian di SD Negeri Kupang 3 Ambarawa berdasarkan 

beberapa pertimbangan, yaitu :  

a. rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 4 semester II di SD Negeri Kupang 3 

Ambarawa. 

b. kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. kondisi SD Negeri Kupang 3 Ambarawa yang nyaman untuk kegiatan 

pelaksanaan penelitian. 
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3.3 Karakteristik Subjek Penelitian 

 Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam 

pembelajaran IPA kelas 4 semester II tahun ajaran 2012/2013 di SD Negeri 

Kupang 3, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Sedangkan subjek 

penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 30 siswa yang terdiri 

dari 18 anak laki-laki dan 19 anak perempuan. Siswa kelas 4 dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas cenderung ramai, bosan dan kurang memahami 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk itu upaya perbaikan 

pembelajaran pada kelas ini sangat dibutuhkan. 

3.4 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ada beberapa variabel yang digunakan. Paling 

tidak dua variabel yang digunakan yaitu variabel dan variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) . Variabel X dan Y ini harus saling berkitan dan saling 

mendukung antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang disebut dengan 

variabel X biasanya adalah model pembelajaran yang digunakan sedangkan 

variabel Y adalah apa yang diteliti dari model pembeljaran tersebut, misalnya 

hasil belajar siswa atau keaktifan siswa d dalam kelas. 

3.4.1 Jenis Variabel 

Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Variabel bebas ( independen ) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah (PBM) disimbolkan dengan (X).  

b. Variabel terikat ( dependen ) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri Kupang 3 yang dapat disimbolkan 

dengan (Y).  
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3.4.2 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.1 Hubungan antar variabel 

Variabel X mempengaruhi variabel Y. Penerapan model pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) sebagai variabel bebas (X), dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 sebagai variabel terikat (Y).  

3.4.3 Definisi Operasional Variabel 

Ada dua macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penerapan model pembelajaran berbvasisi masalah yang disebut dengan variabel 

X dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajarn IPA kelas 4 disebut 

dengan variabel Y. Berikut ini akan dijelaskan sedikit mengenai variabel X dan 

variabel Y.  

3.4.2.2 Model Pembelajaran Berbasis Masalah  

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembeljaran yang 

menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masala, belajar secara 

mandiri, dan menuntut keterampilan dalam tim. Dalam pembelajaran berbasis 

masalah sebaiknya masalah yang digunakan adalah masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Adapun langkah-langkah dalm pembelajaran berbasis masalah adalah 

sebagai berikut. 

1. Menentukan masalah 

2. Analisis masalah dan isu belajar 

3. Pertemuan dan laporan 

4. Penyajian solusi dan refleksi 

5. Kesimpulan, intergrasi, dan evaluasi 

 

 

 

X Y 
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3.4.2.3 Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa setelah 

menjalani proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini, 

hasil belajar IPA ditunjukkan melalui nilai yang diperoleh siswa dari hasil tes 

yang diberikan oleh guru. Bentuk tes yang akan digunakan oleh guru untuk 

mengetahui hasil belajar siswa adalah tes obyektif. 

3.5 Rencana Tindakan 

 Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kelas kolaboratif. Satu 

penelitian yang bersifat praktis, situasional, dan kondisional yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada dalam kegiatan pembelajaran IPA kelas 4 semester II 

tahun ajaran 2012/2013 di SD Negeri Kupang 03.  

 Tindakan yang diambil dalam penelitian diharapkan dapat menghasilkan 

kegiatan pembelajaran IPA yang lebih efektif sehingga dapat tercapainya tujuan 

akhir penelitian yaitu meningkatkan minat dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 

semester II di SD Negeri Kupang 03 tahun pelajaran 2012/2013 melalui 

penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah.  

 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar di halaman berikutnya. 
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Gambar 3.2 Rancangan PTK Kemmis dan Mc.Taggart (Tjipto Subadi, 2010 : 85) 

1) Dialog Awal 

Dialog awal dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara peneliti, 

kepala sekolah dan guru IPA kelas 4. Secara bersama-sama, mereka melakukan 

perkenalan awal kemudian berdiskusi untuk membahas masalah apa yang timbul 

dalam kegiatan pembelajaran serta membahas tentang cara meningkatkan  hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

2) Perencanaan Tindakan 

Perencanaan ini mengacu pada hasil dialog awal yang telah dirumuskan 

sebagai fokus permasalahan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan penyusunan 

langkah-langkah persiapan tindakan pembelajaran yang terdiri dari :  

a. Identifikasi Masalah dan Penyebabnya 

 Identifikasi masalah dilakukan dalam upaya merumuskan permasalahan 

sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

Siswa Mencapai Penguasaan Kompetensi 

Siklus II 

Evaluasi   

Dan seterusnya 

Siswa Mencapai Penguasaan Kompetensi 

Perencanaan terevisi  
Tindakan II 

Observasi danMonitoring  

Refleksi   

Tindakan I 

Observasi dan 

Monitoring  

Refleksi   

Siklus I 

Dialog Awal 

Perencanaan 

Tindakan 

Evaluasi 
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 Dalam identifikasi masalah dianalisis berbagai kemungkinan penyebab 

masalah yang dihadapi berdasarkan observasi kelas.  

b. Perencanaan Solusi Masalah 

 Solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan  hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA adalah dengan menerapkan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM).  

c. Penyusunan Program Tindakan Pembelajaran 

 Berdasarkan tindakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian 

disusun RPP. RPP  merupakan catatan hasil pemikiran awal peneliti dalam 

mengelola proses pembelajaran, karena itu RPP bersifat fleksibel dan memberi 

kemungkinan bagi peneliti untuk menyesuaikan dengan reaksi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3) Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan dilakukan berdasarkan perencanaan, namun tidak mutlak. Tindakan 

yang diputuskan memiliki resiko karena terjadi dalam situasi nyata, oleh 

karenanya rencana tindakan harus bersifat sementara dan fleksibel serta siap 

dilakukan perubahan sesuai apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan di 

lapangan sesuai usaha untuk menuju perbaikan. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru yang akan diobservasi, karena guru 

sebagai pengelola kegiatan belajar-mengajar. Berdasarkan perencanaan yang telah 

disusun, guru melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan menerapkan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).  

4) Observasi 

Observasi berperan dalam upaya perbaikan praktik profesional melalui 

pemahaman yang lebih baik dan perencanaan tindakan yang lebih kritis. Pada 

tahap ini peneliti merekam segala peristiwa dan kegiatan selama berlangsung 

proses pembelajaran. Peneliti mencatat semua kegiatan guru mulai dari 

pendahuluan, pengembangan, penerapan dan penutup. Semuanya dicatat dalam 

kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka. Data yang 

dikumpulkan berupa data kuatitatif yang menggambarkan hasil belajar siswa. 
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5) Refleksi  

Pelaksanaan refleksi ini adalah berupa diskusi terhadap tindakan yang telah 

dilakukan. Refleksi ini dilakukan setiap akhir pembelajaran IPA. Refleksi rutin 

dilakukan setiap akhir putaran penelitian sampai selesai. Secara informal setiap 

hari kerja diadakan dialog antara guru IPA dan peneliti untuk membahas hal-hal 

yang diperlukan penanganan segera. 

6) Evaluasi 

Kegiatan ini merupakan hasil penelitian untuk mengkaji hasil pelaksanaan, 

observasi dan refleksi pada setiap pelaksanaan PTK. Evaluasi diarahkan pada 

penemuan bukti-bukti dari peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan 

serangkaian tindakan. Tahapan ini merupakan proses pengumpulan, pengolahan, 

dan penyajian informasi sehingga bermanfaat untuk pengambilan kesimpulan. 

7) Penyimpulan  

Penyimpulan merupakan pengambilan intisari dari penyajian informasi yang 

telah terorganisir dalam bentuk kalimat yang singkat dan bermakna. Hasil 

penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA. 

3.6 Indikator Keberhasilan 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, dianggap berhasil apabila memenuhi 

syarat-syarat ketercapaian indikator keberhasilan dalam pemahaman materi gaya 

khususnya tentang gaya dapat mengubah gerak dan bentuk suatu benda adalah 

sebagai berikut :  

1) Peningkatan hasil belajar siswa dibuktikan ketika evaluasi pembelajaran 

dilaksanakan, jumlah siswa yang nilai tesnya tuntas 85 % dari jumlah siswa 30 

anak dengan nilai KKM sebesar 71. 

2) Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah sudah terlaksana dengan baik jika persentasi keberhasilan sudah 

mencapai 85% atau kategori baik sekali. 

3.7 Proses Penelitian 

 Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Kupang 03 Ambarawa melalui 
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penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Setiap tindakan upaya 

peningkatan indikator tersebut dirancang dalam satu unit sebagi satu siklus. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi untuk perencanaan siklus 

berikutnya. Dalam penelitian ini, direncanakan dalam 2 siklus.  

3.8 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa instrument yang akan 

digunakan dalam menilai peningkatan aktivitas dan hasil belajar yang dilakukan 

oleh siswa dan guru. Selain itu peneliti juga memiliki beberapa acuan untuk 

mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa hasil belajar dan 

aktivitas siswa dan guru mengalami peningkatan. 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Peneliti 

Peneliti merupakan instrument yang utama karena peneliti 

sekaligus berperan sebagai perencana, pelaksana, pengamat, pengumpul 

data, penganalisis, penafsir data, sekaligus penyusun laporan hasil 

penelitian.  

2) Tes 

Tes disusun oleh peneliti dengan persetujuan dosen pembimbing 

skripsi dan guru kelas yang ada di sekolah. Tes ini bertujuan mengukur 

seberapa besar kemampuan siswa dalam memecahkan masalah IPA yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. Tes ini dilakukan pada akhir siklus 

setelah proses pembelajaran selesai. Setioap soal yang dikerjakan oleh 

siswa dianalisis penyelesaian pemecahan masalahnya dengan pedoman 

penskoran dan nilai dari setiap soal digabung untuk mendapatkan hasil 

keseluruhan. Adapun pedoman penskorannya tertuang dalam lampiran. 

3) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai panduan peneliti dan observer 

dalam mengamati dan mencatat segala aktivitas siswa dalam memecahkan 

masalah dan aktivitas guru saat proses belajar mengajar berlangsung serta 
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kualitas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk 

pengembangannya lembar observasi guru disajikan pada lampiran.  

4) Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini berisi aspek-aspek dan indicator yang 

ingin diperoleh dari wawancara dengan guru dan siswa yang kemudian 

disusun daftar pertanyaan untuk wawancara dengan guru dan siswa. Daftar 

pertanyaan ini digunakan untu mengethuai tanggapan guru dan siswa 

mengnai proses pelaksaan pembelajaran. Daftar pertanyaan ini meliputi 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah mata pelajaran IPA, dan pertanyaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Untuk selengkapnya, pedoman 

wawancara guru, pedoman wawancara siswa, susunan wawancara guru, 

susunan wawancara siswa disajikan pada lampiran. 

5) Dokumentasi  

Dokumentasi ini berupa foto-foto yang diambil pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini juga menjadi salah satu sarana 

pendukung dan penguat dalam penelitian ini. Dokumentasi ini diambil tiap 

siklus. 

3.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian bersumber dari interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran IPA dan berupa data tindakan belajar atau perilaku belajar yang 

dihasilkan dari kativitas siswa. Pengambilan data dilakukan dengan: 

1) Observasi  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 

berdasarkan pada lembar observasi untuk mengamati dan mencatat 

aktivitas siswa dalam memecahkan masalah selama proses belajar 

mengajar berlangsung, ketentuan dalam penskoran tertuang didalam teknik 

analisis data. Kualitas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

tertuang dalam lembar observasi pembelajaran PBM. Lembar observasi 

kegiatan pembelajaran ini berbentuk checklist dan penskoran dengan 
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pilihan angka 1, 2, 3, dan 4 untuk menandai baik tidaknya kegiatan yang 

telah direncanakan dalam penelitian dan ketentuan dalam penskoran 

tertuang di dalam teknik analisis data. Untuk membuat lembar observasi 

itu sebelumnya kita harus membuat patokan yang disebut dengan kisi-kisi 

lembar observasi.  

Lembar observasi ada dua macam yaitu untuk siswa dan untuk 

guru. Pada lembar observasi untuk siswa ada beberapa ketentuan dalam 

menilai yaitu: 

a. Skor 1 : banyak siswa melakukan kegiatan < 25% dari jumlah siswa. 

b. Skor 2 : banyak siswa melakukan kegiatan 26-50% dari jumlah siswa. 

c. Skor 3 : banyak siswa melakukan kegiatan 51-75% dari jumlah siswa. 

d. Skor 4 : banyak siswa melakukan kegiatan >75% dari jumlah siswa. 

Skor maksimum : 96 

Penilaian =  x 100  

Sedangkan untuk penilaian dalam lembar observasi terhadap guru 

hampir sama dengan penilaian terhadap siswa. Yaitu menggunakan skor 1, 

2, 3, dan 4. skor 1 apabila guru kurang baik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, skor 2 apabila guru sudah cukup baik dalam melaksanakan 

pembelajaran, skor 3 apabila guru sudah baik dalam melaksanakan 

pembelajaran dan skor 4 apabila guru sudah baik sekali dalam 

melaksanakan pembelajaran. Setelah itu skor perolehan dijumlah dan 

dimasukan dalam kategori penilaian yaitu  

a. Skor 31 - 54  : kurang baik 

b. Skor 55 - 78  : cukup baik 

c. Skor 79 - 102  : baik 

d. Skor 103 – 126 : baik sekali 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan sebanyak 1 kali pada akhir siklus 2. Peneliti 

langsung menyakan informasi-informasi yang diharapkan kepada 

perwakilan siswa yang dipilih secara acak serta kepada guru yang 
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mengajar. Pada lembar wawancara dengan siswa diambil 10 contoh siswa 

yang diwawancarai kemudian dibuat kesimpulan dari keseluruhan jawaban 

itu. 

Sedangkan untuk lembar observasi dengan guru diambil satu kali saja pada 

akhir pembelajaran siklus II. Hasil wawancara digunakan untuk 

menguatkan data hasil penelitian. 

3) Tes 

Tes dilakukan di setiap akhir sikuls, bentuk tes berupa soal 

obyektif sebanyak 15 buah soal. Tes ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana peningkatan siswa dalam memecahkan maalah IPA di kelas 

IV . data yang diperoleh dalam tes berupa skor kemampuan pemecahan 

masalah. 

 Untuk mengetahui skor maksimum yang diperoleh siswa maka digunakan 

rumus:  

Nilai = 20
10

x
nilaiJumlah

  

3.9 Validitas, Reliabilitas dan Tingkat Kesukaran Soal 

 Uji coba tes dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Kranggan 01 dengan 

jumlah siswa sama dengan siswa kelas 4 di SD Negeri Kupang 03 yaitu 30 siswa.  

3.9.1 Uji Validitas Tes  

 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 (Sugiyono, 2010). Validitas menurut 

Wiersma dan Jurs (dalam Supratman, 2012: 216) adalah istilah yang mengacu 

pada konsep apakah tes itu mengukur sesuatu yang telah direncanakan untuk 

diukur. Cara yang digunakan dalam menghitung uji validitas soal ini adalah 

dengan menggunakan spss 16.0, dimana langkah-langkah pengolahannya sama 

dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui hasil uji soal yang telah diujikan adalah 

dengan melihat hasil output dari pengolahan data tersebut yaitu dilihat dari 

Corrected Item-Total Correlation dimana hasil  > dari  maka 

dinyatakan valid, sedangkan apabila  < dari  maka dinyatakan tidak 
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valid. Berdasarkan hasil uji validitas soal yang berjumlah 25 yang berbentuk 

pilihan ganda, yang dinyatakan valid pada siklus I sebanyak 15 soal dan yang 

tidak valid sebanyak 10 soal yaitu nomer 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 19, 20, dan 23. 

Sedangkan soal pada siklus II dari soal 25 dalam bentuk pilihan ganda, yang 

dinyatakan valid sebanyak 15 dan yang tidak valid sebanyak 10 soal yaitu pada 

nomer 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23 dan 24. 

3.9.2 Uji Reliabilitas Tes 

 Reliabilitas menurut Supratman (2012: 218) adalah konsistensi dari 

hasil penilaian. Menurut Kuder dan Richardson (dalam Sudijono, 2011: 252-259) 

bahwa cara menentukan reliabilitas tes itu lebih tepat apabila dilakukan secara 

langsung terhadap butir-butir item tes yang bersangkutan. Butir item soal tersebut 

dengan ketentuan bahwa untuk setiap jawaban betul diberikan skor 1, sedangkan 

untuk setiap jawaban salah diberikan skor 0. Apabila koefisien reliabilitas tes 

lebih besar dari 0,70 maka tes hasil belajar tersebut telah dapat dinyatakan sebagai 

hasil belajar yang memiliki reliabilitas tinggi. Sedangkan, apabila koefisien 

reliabilitas tes kurang dari 0,70 maka tes hasil belajar tersebut telah dapat 

dinyatakan sebagai hasil belajar yang memiliki reliabilitas rendah. Untuk 

menghitung koefisien reliabilitas tes yaitu dengan menggunakan SPSS  16.0 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Ketik data jawaban tes di Excel. 

2. Buka program SPSS. 

3. Copy skor-skor jawaban tes yang ada di Excel. 

4. Klik menu Analyze, Scale, Reliability Analysis. Blok semua items, 

pindahkan ke kotak items dengan mengklik tanda panah, lalu pada 

menu Model, pilih salah satu, misalnya Alpha,  

5. Pilih statistic, item, scale, scale if item deleted, none, continue lalu 

klik OK. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah diolah dengan menggunakan 

SPSS 16.0 maka hasil yang diperoleh yaitu dengan melihat hasil outpunya 

pada Cronbach’s Alpha adalah: 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.758 25 

 

3.9.3 Tingkat Kesukaran Soal 

  Witherington (dalam Sudijono, 2011: 371-373) mengatakan, bahwa sudah 

atau belum memadainya derajat kesukaran item tes hasil belajar dapat diketahui 

dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari  item 

tersebut. Angka indek kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Artinya angka indek kesukaran itu paling rendah adalah 0,00 dan 

paling tinggi adalah 1,00. Angka indek kesukaran item itu dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu: 

P =  

Keterangan:  

P = angka indek kesukaran item 

Np = banyaknya testee yang dapat menjawab dengan betul dan butir 

item yang bersangkutan. 

N = jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar. 

 

Cara untuk memberikan interpretasi/ penafsiran terhadap indek kesukaran item  

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Cara Pemberian Penafsiran/interpretasi terhadap Indek Kesukaran Item 

Besarnya P Penafsiran/interpretasi 

< 0,25 Terlalu sukar 

0,25-0,75 Cukup (sedang) 

> 0,75 Terlalu mudah 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.2 

berikut ini. 
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Tabel 3.2  

Tingkat Kesukaran Soal Siklus 1 

Tingkat Kesukaran No. Soal Jumlah 

Mudah 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25 10 

Sedang 4, 7, 8 3 

Sukar - 0 

TOTAL 15 

 Dari hasil perhitungan tingkat kesukaran soal pada siklus I ada 10 

butirsoal yang termasuk kategori mudah ada 3 butir soal yang masuk kategori 

sedang. Sedangkan hasil perhitungan tingkat kesukaran soal pada siklus II dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3  

Tingkat Kesukaran Soal Siklus 2 

Tingkat Kesukaran No. Soal Jumlah 

Mudah 1, 2, 5, 6, 13, 20, 21, 25 8 

Sedang 3, 8, 14, 17, 18, 19, 22 7 

Sukar - 0 

TOTAL 25 

 Dari hasil perhitungan tingkat keskuran soal ada 8 butir soal yang 

termasuk kategori mudah dan ada 7 soal yang termasuk kategori sedang. 

3.10 Teknik Analisis Data  

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komparatif untuk data kuantitatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, 

nilai tes setelah siklus 1, dan nilai tes setelah siklus 2. Data kualitatif dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi 

dari tiap-tiap siklus.   

Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa hasil 

belajar (pre test dan post test) dengan cara persentase yaitu dengan menghitung 

peningkatan ketuntasan belajar siswa secara individual jika siswa tersebut mampu 

mencapai skor minimal 71 dan ketuntasan klasikal jika siswa yang memperoleh 

nilai 71 ini jumlahnya sekitar 85% dari jumlah seluruh siswa dan masing-masing 

dihitung dengan menggunakan rumus. Analisis tersebut dilakukan dengan 
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menghitung ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ketuntasan individual   =   
maksimalnilaiJumlah

nilaiJumlah
   x  100 % 

Ketuntasan klasikal    = 
siswaseluruhJumlah

belajartuntasyangsiswaJumlah
   x  100 % 

Keterangan :  

Ketuntasan indiviual  : Jika siswa mencapai ketuntasan skor  > 71 

Ketuntasan klasikal  : Jika  > 85 % dari seluruh siswa mencapai ketuntasan skor 

>71  

3.11 Proses Penelitian 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil 

belajar pada siswa kelas IV SD Negeri Kupang 03 Ambarawa melalui penerapan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Setiap tindakan upaya 

peningkatan indicator tersebut dirancang dalam satu unit sebagai satu siklus. 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi untuk perencanaan siklus 

berikutnya. Dalam penelitian ini, direncanakan dalam 2 siklus.  

Siklus I 

Urutan proses pembelajaran yang terjadi pada siklus 1 sebagai berikut. 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan: 

1) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah mengenai materi 

pembelajaran 

2) Menyusun perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

3) Merancang sarana dan prasarana perbaikan pembelajaran 

4) Menyusun scenario pembelajaran sebagai berikut. 

a) Guru memberikan apersepsi 

b) Guru menjelaskan garis besar meteri pembelajaran 

c) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
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d) Guru memberikan suatu masalah untuk dipecahkan bersama-

sama dengan kelompoknya 

e) Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 

melakukan percobaan 

f) Siswa melakukan percobaan untuk menjawab masalah yang 

diberikan oleh guru 

g) Siswa melaporkan hasil percobaan dalam kelompok secara 

bergiliran 

h) Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi siswa 

i) Guru menyimpulkan matrei pembelajaran 

j) Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakan scenario pembelajaran 

yang telah direncanakan, yang dilakukan bersamaan dengan observasi 

terhadap dampak tindakan kemudian setelah proses pembelajaran selesai maka 

dilakukan wawancara terhadap guru dan beberapa siswa mengenai kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

c. Tahap Observasi dan Interpretasi 

Pada tahap ini dilakukan dengan mengamati dan menginterpretasikan 

aktivitas penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada proses 

pembelajaran IPA mengenai Gaya maupun pada hasil pembelajaran lyang 

telah dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang kekurangan dan kemajuan 

aplikasi tindakan pertama. 

d. Tahap Analisis dan Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis hasil observasi dan 

interprets sehingga diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu diperbaiki 

dan bagian mana yang telah memenuhi target. 
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Siklus II 

Urutan proses pembelajaran yang terjadi pada siklus II sebagi berikut. 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan: 

1) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah mengenai materi 

pembelajaran 

2) Menyusun perbaikan pembelajaran dengan menggunakanmodel 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

3) Merancang sarana dan prasarana perbaikan pembelajaran 

4) Menyusun skenario pembelajaran sebagai berikut: 

a) Guru memberikan apersepsi 

b) Guru menjelaskan garis besar meteri pembelajaran 

c) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

d) Guru memberikan suatu masalah untuk dipecahkan bersama-sama 

dengan kelompoknya 

e) Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 

melakukan percobaan 

f) Siswa melakukan percobaan untuk menjawab masalah yang 

diberikan oleh guru 

g) Siswa melaporkan hasil percobaan dalam kelompok secara 

bergiliran 

h) Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi siswa 

i) Guru menyimpulkan matrei pembelajaran 

j) Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakan scenario pembelajaran 

yang telah direncanakan, yang dilakukan bersamaan dengan observasi 

terhadap dampak tindakan kemudian setelah proses pembelajaran selesai 

maka dilakukan wawancara terhadap guru dan beberapa siswa mengenai 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 
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c. Tahap Observasi dan Interpretasi 

Pada tahap ini dilakukan dengan mengamati dan menginterpretasikan 

aktivitas penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah pada proses 

pembelajaran IPA mengenai Gaya maupun pada hasil pembelajaran yang 

telah dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang kekurangan dan 

kemajuan aplikasi tindakan pertama. 

d. Tahap Analisis dan Refleksi 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan perbaikan siklus II. 

Hasil refleksi ini yaang digunakan dalam menentukan keberhasilan perbaikan 

pembelajaran IPA.  

 


