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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Penelitian 

3.1.1 Setting 

Tempat penelitian adalah SDN Tambahmulyo 02 Kecamatan 

Gabus Kabupaten Pati. SDN Tambahmulyo 02 memiliki enam kelas 

yang tersebar dari kelas I sampai kelas VI. Setiap kelas rata-rata 

memiliki siswa antara 20-26 siswa. Penelitian dilakukan selama 1 

semester, yaitu pada semester 1 tahun 2011/2012.  

3.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VI SDN Tambahmulyo 02 

Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang terdiri dari 37 siswa, yaitu 20 

siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan rata-rata umur 11-12 tahun. 

Mata pelajaran yang dijadikan sarana penelitian adalah IPA. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel 

terikat dan variabel bebas. Kedua variabel tersebut adalah prestasi belajar IPA 

dengan pendekatan pembelajaran penemuan. Prestasi belajar adalah besarnya 

skor yang diperoleh siswa dari tes formatif. Pendekatan pembelajaran 

penemuan adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan 

langkah 

1. Menilai kebutuhan dan minat siswa  

2. Seleksi kebutuhan dan minat siswa  

3. Mengatur susunan kelas  

4. Bercakap-cakap dengan siswa untuk membantu menjelaskan peranan.  

5. Menyiapkan situasi yang mengandung masalah yang minta dipecahkan.  

6. Mengecek pengertian siswa tentang masalah yang digunakan  

7. Menambah berbagai alat peraga  

8. Memberi kesempatan siswa untuk mengumpulkan data 
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9. Memberi kesempatan siswa untuk melanjutkan pengalaman belajarnya  

10. Memberi jawaban dengan tepat dan cepat dengan data informasi  

11. Memimpin analisisnya  

12. Pembelajaran keterampilan belajar, misalnya latihan penyelidikan.  

13. Merangsang interaksi siswa dengan siswa lain  

14. Mengajukan pertanyaan tingkat tingi maupun pertanyaan ingatan.  

15. Bersikap membantu jawaban siswa,  

16. Membesarkan siswa untuk memperkuat pertanyaan  

17. Memuji siswa yang sedang giat dalam proses penemuan,  

18. Membantu siswa menulis atau merumuskan prinsip, aturan, ide, 

generalisasi, atau pengertian yang menjadi pusat masalah.  

19. Mengecek apakah siswa menggunakan apa yang telah diketemukannya, 

misalnya pengertian atau teori atau teknik dalam situasi berikutnya, 

situasi dimana siswa bebas menentukan pendekatannya. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Mujiman, 2007:34) dengan 3 tahapan atau rangkaian yaitu; 1) perencanaan 

tindakan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action) dan pengamatan 

(observation), dan 3) refleksi (reflection).  

Perencanaan tindakan 

Pemberian tindakan pada siklus 1 didasarkan pada hasil observasi awal. 

Observasi awal dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian ini dilaksanakan, 

maksudnya untuk mendapatkan data-data awal yang ada di lapangan (tempat 

penelitian). Data-data inilah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk 

menentukan tindakan yang harus dilakukan pada langkah-langkah selanjutnya. 

Dari hasil observasi awal dilakukan perencanaan awal sebagai berikut: (1) 

mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam 

pembelajaran; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) menyiapkan materi 

pelajaran yang akan dipecahkan; (4) menyiapkan alat dan bahan; (5) 
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merancang pembelajaran dengan metode inkuiri dan menyiapkan RPP; (6) 

membuat lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran di kelas; (7) 

membuat lembar kerja dan tes untuk melihat hasil yang telah dilakukan.   

Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 

Tahap pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah implementasi RPP 

dan observasi.  Dalam 1 RPP dirancang terdiri dari 3 pertemuan.  Pelaksanaan 

tindakan siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal 

yang telah dilakukan yaitu: (1) melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan penemuan; (2) melakukan observasi pelaksanaan 

pembelajaran bagi guru melalui lembar observasi yang sudah dibuat pada 

perencanaan awal; (3) melakukan tes formatif untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah mengikuti pembelajaran tiap siklus. 

Proses pengamatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan 

memberikan lembar observasi kepada observer. Pengisian lembar observasi 

dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung.  

Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan untuk memahami dan memaknai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh akibat tindakan yang 

dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan yang 

berkaitan dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama tindakan 

berlangsung. Kelebihan akan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan akan 

diperbaiki pada siklus berikutnya.  

 

3.3.1 Pelaksanaan Siklus I 

3.3.1.1 Perencanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran Siklus I dilakukan 

melalui observasi awal mata pelajaran matematika di kelas 

VI. Perolehan hasil identifikasi dan analisis permasalahan 

dijadikan dasar untuk melakukan tindakan, yakni akan 

menggunakan pendekatan pembelajaran penemuan dalam 
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mata pelajaran IPA di kelas VI. Selanjutnya, penulis 

melaksanakan tahapan perencanaan berikutnya yakni: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Penulis menyusun RPP sesuai permasalahan yang ada dan 

dikonsultasikan dengan guru kelas dan dosen 

pembimbing. RPP disajikan dalam lampiran 

2. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Menyiapkan 

Peraga 

Penulis menyusun LKS sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan telah dikonsultasikan dengan guru IPA 

dan dosen pembimbing. 

3.   Menyusun dan Menyiapkan Lembar Observasi 

Lembar observasi yang disusun adalah lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dan lembar observasi 

aktifitas pemecahan masalah siswa.  Lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya. Lembar observasi aktifitas pemecahan 

masalah siswa disusun berdasarkan pada aspek-aspek 

pemecahan masalah yang akan diamati. 

4.   Menyusun Butir Soal  

Penulis menyusun butir soal yang akan diberikan pada 

akhir siklus. Soal tes disusun berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dipersiapkan. 

 

3.3.1.2 Pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

Pada tahap ini guru melaksanakan tindakan pembelajaran 

sesuai dengan RPP (terlampir) yang telah disusun dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran penemuan. 

Pengamatan atau observasi dilakukan selama pelaksanaan 

tindakan. Pengamatan dilakukan oleh pengamat. Pengamatan 
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dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tindakan dengan 

rencana tindakan yang disusun sebelumnya dan aktifitas 

siswa. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

3.3.1.3 Refleksi 

Dalam refleksi dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan 

implementasi RPP, hasil observasi yang terdiri dari 

keterlaksanaan pembelajaran, observasi aktifitas pemecahan 

masalah, dan catatan lapangan. dan hasil tes. Berdasarkan 

observasi akan tampak hambatan dan kesulitan selama 

pembelajaran, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk 

mencari solusinya. Apabila hasilnya masih belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni lebih dari atau 

sama dengan (≥) 70, maka penelitian dilanjutkan pada siklus 

II melalui proses perbaikan pembelajaran.Refleksi dilakukan 

setelah pembelajaran.  

Analisis nilai diperoleh dari hasil tes tertulis yang dilakukan 

siswa diperlukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

siswa. Berdasarkan KKM yang telah ditentukan sekolah, 

maka apabila skor perolehan  70, siswa dinyatakan tuntas, 

namun apabila skor < 70,  maka siswa belum mencapai 

standar ketuntasan. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Siklus I 

3.3.2.1 Perencanaan tindakan 

Tahap kerja pada siklus II seperti tahap kerja pada siklus I. 

Dalam hal ini rencana tindakan pada siklus II dilakukan 

berdasarkan refleksi siklus I. Kegiatan-kegiatan pada siklus II 

dimaksudkan sebagai penyempurna/perbaikan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 
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Pelaksanaan tindakan pada pembelajaran siklus II 

mengimplementasikan RPP dan melakukan pengamatan 

berdasarkan instrumen penelitian yang berupa lembar 

observasi yang dilakukan oleh teman sejawat. Temuan-

temuan tingkah laku yang diamati merupakan bahasan yang 

akan diteliti sebagai pendukung keberhasilan penelitian.  

3.3.2.3 Refleksi  

Refleksi pada siklus II dilakukan di akhir pembelajaran. Hasil 

observasi pada siklus II digunakan untuk melihat apakah 

solusi permasalahan pada refleksi siklus I ada hasilnya atau 

tidak. Selain itu, refleksi pada siklus II digunakan untuk 

membandingkan hasil antara siklus I dan siklus II. 

Pembandingan dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan pada kemampuan penemuan dari siklus I ke 

siklus II. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. 

Adapun gambar kegiatan PTK model spiral dari C. Kemmis dan 

Taggart disajikan dalam gambar seperti  gambar di bawah ini (Rochiati 

Wiriaatmadja, 2007: 66) : 

                  

Gambar 3.1 PTK Model Spiral dari C. Kemmis dan Taggart 
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Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kolaboratif 

dan partisipatif karena adanya kerjasama antara peneliti dengan teman 

sejawat di kelas VI SDN Tambahmulyo 02 Kecamatan Gabus Kabupaten 

Pati. Penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPA, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. 

 

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari subyek penelitian yakni butir soal tes siswa kelas VI SDN 

Tambahmulyo 02 Gabus Pati Tahun 2011/2012. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

subyek, yakni data perkembangan siswa yang diperoleh dari dokumen 

sekolah. 

3.4.2 Teknik Pengunpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan teknik 

observasi.  Untuk menyusun instrument tes dan observasi, terlebih 

dahulu disiapkan kisi-kisi untuk instrumen tes dan observasi. Adapun 

kisi-kisi tersebut disajikan melalui tabel 3.1 berikut ini 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Pendekatan Pembelajaran Penemuan  
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Indikator Item Instrumen 
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 d
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Kegiatan Awal 

a) Guru membuka pelajaran 
b) Guru melakukan apersepsi dengan 

menggunakan metode penemuan 

(discovery) 

 

Kegiatan Awal 

a) Apakah guru membuka pelajaran? 
b) Apakah guru melakukan apersepsi 

dengan menggunakan metode 

penemuan (discovery)? 

K
eg

ia
ta

n
 

P
el

ak
sa

n
aa

n
 Kegiatan Inti 

1) Mendiskusikan langkah-langkah 
kegiatan bersama siswa 

2) Membimbing siswa melakukan 

kegiatan 
3) Membimbing siswa mendiskusikan 

Kegiatan Inti 

1) Apakah guru mendiskusikan langkah-
langkah kegiatan bersama siswa 

2) Apakah guru membimbing siswa 

melakukan kegiatan 
3) Apakah guru membimbing siswa 
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hasil kegiatan dalam kelompok 

4) Memberikan kesempatan pada siswa 
untuk mempresentasikan hasil kegiatan 

belajar mengajar 

5) Membimbing siswa merumuskan 
kesimpulan/ menemukan konsep 

mendiskusikan hasil kegiatan dalam 

kelompok 
4) Apakah guru memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mempresentasikan 

hasil kegiatan belajar mengajar 
5) Apakah guru membimbing siswa 

merumuskan kesimpulan/ menemukan 

konsep 

K
eg

ia
ta

n
 P

en
u
tu

p
 

Kegiatan Akhir 

a) Melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari bersama 

siswa 

b) Memberikan beberapa pertanyaan 

sebagai umpan balik 

c) Membagikan lembar soal evaluasi 
d) Memberikan tugas rumah sebagai 

tindaklanjut 

Kegiatan Akhir 

a) Melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari bersama 

siswa? 

b) Memberikan beberapa pertanyaan 

sebagai umpan balik? 

c) Membagikan lembar soal evaluasi? 
d) Memberikan tugas rumah sebagai 

tindaklanjut? 

 

Sedangkan untuk kisi-kisi instrumen tes yang akan dipergunakan untuk 

mengukur prestasi  belajar IPA disajikan dalam  tabel 3.2 berikut ini: 

 

3.4.3 Instrumen Penelitian 

1. Butir-butir soal  

Butir-butir soal  ini digunakan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian penggunaan pendekatan penemuan dalam 

meningkatkan prestasi belajar IPA. Butir-butir soal ini digunakan 

dalam tes untuk siklus 1 dan butir soal tes untuk siklus 2 yang 

menggunakan bentuk tes pilihan ganda dan essay. Tes ini disusun 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes formatif 

ini diberikan setiap akhir putaran.  

2. Lembar observasi 

Lembar observasi dilakukan secara langsung pada saat 

pembelajaran di kelas, guna mengumpulkan data secara kualitatif 

mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru, untuk mencatat 

masalah yang terjadi pada saat tindakan, yang kemudian akan 

menjadi refleksi sebagai tindak lanjut.  

Lembar observasi aktivitas guru disajikan melalui tabel 3.3 berikut 

ini. 
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Tabel 3.2  

Kisi-kisi Instrumen Butir-butir Soal 

 
V

ar
ia

b
el

 (
y

) 

S
u

b
 V

ar
ia

b
el

 

(y
) 

Indikator Item Soal 

M
em

ah
am

i 
b
en

d
a 

y
an

g
 b

er
si

fa
t 

se
b
ag

ai
 k

o
n
d
u

k
to

r 
d
an

 i
so

la
to

r 

M
en

d
es

k
ri

p
si

k
an

 m
en

y
el

id
ik

i 
b

en
d
a 

y
an

g
 b

er
si

fa
t 

se
b

ag
ai

 k
o
n
d

u
k

to
r 

d
an

 i
so

la
to

r,
 

1. Memahami benda 

kemampuannya 

menghantarkan panas 

2. Memahami benda yang 

paling cepat panas bila 
terkena sinar matahari 

3. Memahami bahan-bahan 

yang memiliki sifat 
konduktor 

4. Membedakan benda-benda 

menghantarkan panas 
5. Memahami benda isolator  

6. Memahami keguanaan Wol. 

7. Memahami alat yang 
berguna untuk menambal  

8. Memahami kelompok benda-

benda konduktor panas  
9. Memahami Sifat-sifat kaca 

10. Memahami benda tidak 

membutuhkan isolator  
11. Memahami Konduktor dan 

perunggu. 

12. Memahami Logam 
penghantar panas terbaik  

13. Memahami langkah 

memasak air di panci yang 
terbuat dari aluminium dan di 

panci yang terbuat dari seng. 

14. Memahami Asbes dan mika 
termasuk bahan yang 

bersifat. 

 

1. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda 

dibedakan menjadi benda……. 

2. Benda yang paling cepat panas bila terkena sinar matahari 

adalah……… 

3. Berikut ini bahan-bahan yang memiliki sifat konduktor, 
kecuali………. 

4. Benda-benda di bawah ini dapat menghantarkan panas, 

kecuali…… 
5. Benda berikut yang termasuk isolator adalah……. … 

6. Wol dapat digunakan sebagai bahan pakaian 

karena…………. 
7. Alat yang berguna untuk menambal panci adalah……….. 

8. Kelompok benda-benda berikut yang merupakan konduktor 

panas adalah….. 
9. Manusia banyak menggunakan kaca dalam kehidupan 

mereka karena sifat kaca yang……………… 

10.  Benda yang tidak membutuhkan isolator adalah………. 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Konduktor adalah 
2. Perunggu merupakan benda yang………………..panas. 

3. Logam penghantar panas terbaik adalah 

4. Memasak air di panci yang terbuat dari aluminium dan di 
panci yang terbuat dari seng, maka yang lebih cepat masak 

adalah di panci yang terbuat dari 

5. Asbes dan mika termasuk bahan yang bersifat………….panas. 

 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan 

tepat! 

1. Tulislah 5 contoh bahan yang bersifat konduktor! 

2. Tulislah 5 contoh bahan yang bersifat isolator! 

3. Dari bahan apakah sebaiknya bahan sandal dibuat? Jelaskan 
mengapa? 

4. Sebutkan 5 benda di dapur yang menggunakan konduktor dan 

isolator! 

5. Apa kegunaan tataan plastik pada cangkir yang berisi air 

panas? 
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1. Gagang pada alat penggorengan 

sebaiknya terbuat dari……….. 
2. Benda yang cepat panas bila terkena 

sinar matahari adalah……… 

3. Benda berikut yang membutuhkan 
konduktor panas adalah………. 

4. Benda yang dapat mempertahankan 

suhu benda di dalamnya adalah….. 
5. Peralatan yang memiliki kesamaan 

dengan setrika adalah……. 

6. Jika kita akan mengangkat panci 
aluminium panas dari atas kompor 

sebaiknya memakai alas yang terbuat 

dari…….. 
7. Meletakkan makanan/minuman panas 

di atas meja sebaiknya……….. 

8. Alat dapur seperti serok dan susruk, 
tangkainya terbuat dari kayu atau 

plastik sebab kayu dan plastik….. 

9. Kelompok benda berikut yang 
merupakan isolator panas 

adalah……. 

10. Penerapan prinsip isolator pada 
alat-alat rumah tangga, misalnya pada 

alat………. 

11. Alat-alat memasak umumnya 
terbuat dari2.  Pegangan alat-alat 

memasak terbuat dari bahan 

12. Lilitan radiator di belakang 

lemari es terbuat dari 

13. Setrika menggunakan bahan 

isolator pada bagian 
14. Tembaga dan aluminium yang 

paling cepat menghantarkan panas 

adalah 
15. Mengapa peralatan memasak 

kebanyakan terbuat dari bahan 

aluminium? 
16. Alat penggorengan terbuat dari 

bahan aluminium dan kayu. Diantara 

bahan tersebut, mana yang berfungsi 
sebagai konduktor dan isolator? 

Jelaskan! 

17. Besi, tembaga, dan aluminium 
merupakan jenis benda penghantar 

panas. Tulislah urutan benda-benda 

tersebut berdasarkan kecepatannya 
dalam menghantarkan panas dimulai 

dari benda yang paling cepat 

menghantarkan panas! 
18. Sebaiknya dari bahan apakah 

topi dibuat? Mengapa? 
19. Sebutkan 5 macam benda di 

kelas yang dapat menghantarkan 

panas! 

 

1. Gagang pada alat penggorengan sebaiknya 

terbuat dari……….. 
2. Benda yang cepat panas bila terkena sinar 

matahari adalah……… 

3. Benda berikut yang membutuhkan 
konduktor panas adalah………. 

4. Benda yang dapat mempertahankan suhu 

benda di dalamnya adalah….. 
5. Peralatan yang memiliki kesamaan dengan 

setrika adalah……. 

6. Jika kita akan mengangkat panci aluminium 
panas dari atas kompor sebaiknya memakai 

alas yang terbuat dari…….. 

7. Meletakkan makanan/minuman panas di atas 
meja sebaiknya……….. 

8. Alat dapur seperti serok dan susruk, 

tangkainya terbuat dari kayu atau plastik 
sebab kayu dan plastik….. 

9. Kelompok benda berikut yang merupakan 

isolator panas adalah……. 
10. Penerapan prinsip isolator pada alat-alat 

rumah tangga, misalnya pada alat………. 

11. Alat-alat memasak umumnya terbuat dari 
12. Pegangan alat-alat memasak terbuat dari 

bahan 

13. Lilitan radiator di belakang lemari es terbuat 
dari 

14. Setrika menggunakan bahan isolator pada 

bagian 

15. Tembaga dan aluminium yang paling cepat 

menghantarkan panas adalah 

16. Mengapa peralatan memasak kebanyakan 
terbuat dari bahan aluminium? 

17. Alat penggorengan terbuat dari bahan 

aluminium dan kayu. Diantara bahan 
tersebut, mana yang berfungsi sebagai 

konduktor dan isolator? Jelaskan! 

18. Besi, tembaga, dan aluminium merupakan 
jenis benda penghantar panas. Tulislah 

urutan benda-benda tersebut berdasarkan 

kecepatannya dalam menghantarkan panas 
dimulai dari benda yang paling cepat 

menghantarkan panas! 

19. Sebaiknya dari bahan apakah topi dibuat? 
Mengapa? 

20. Sebutkan 5 macam benda di kelas yang 

dapat menghantarkan panas! 
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Tabel 3.3  

Lembar Observasi Aktivitas Guru  

 

Tahap Kegiatan 

Kemunc

ulan Sk

or Ya Ti 

dak 

K
eg

ia
ta

n
 

aw
al

 

1) Guru membuka pelajaran 

2) Guru melakukan apersepsi dengan 

menggunakan metode penemuan 

(discovery) 

   

K
eg

ia
ta

n
 i

n
ti

 

 

1) Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan 

bersama siswa 

2) Membimbing siswa melakukan kegiatan 

3) Membimbing siswa mendiskusikan hasil 

kegiatan dalam kelompok 

4) Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mempresentasikan hasil kegiatan 

belajar mengajar 

5) Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/ menemukan konsep 

   

K
eg

ia
ta

n
 

ak
h
ir

 

1) Melakukan refleksi dan menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari bersama 

siswa 

2) Memberikan beberapa pertanyaan 

sebagai umpan balik 

3) Membagikan lembar soal evaluasi 

4) Memberikan tugas rumah sebagai 

tindaklanjut 

   

 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Kinerja penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil, apabila 75% dari 

seluruh siswa yang ada, telah tuntas mencapai  Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM)  ≥70. Di samping itu implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan langkah-langkah pendekatan penemuan. 

 

3.6.   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yang 

meliputi jumlah, mean, skor minimal-maksimal, persentase, dan 

grafik/diagram serta menggunakan statistik sederhana yaitu: 
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1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 

   



N

X
X   

   Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

   Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 

2. Untuk menghitung besarnya ketuntasan belajar 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus 

sebagai berikut: 

  %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




   

3. Untuk lembar observasi 

a. Lembar observasi pengelolaan metode pemberian balikan.  

Untuk menghitung lembar observasi pengelolaan metode pemberian 

balikan digunakan rumus sebagai berikut: 

          
2

21 PP
X


       

   Dimana:  P1 = pengamat 1  

P2 = pengamat 2 

b. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

digunakan rumus sebagai berikut. 

   %100% x
X

X


   dengan 

  
2.

tan.. 21 PP

pengamatjumlah

pengamahasiljumlah
X


  

  Dimana:  %  = Persentase pengamatan 

    X  = Rata-rata   

     X  = Jumlah rata-rata 

    P1  = Pengamat 1 

    P2 = Pengamat 2 


