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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri Tuntang 02 

yang terletak di Jalan Merak No. 2 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. SD 

Negeri Tuntang 02 terletak ± 50 meter dari jalan raya utama, sehingga suara 

kendaraan yang berlalu-lalang tidak terlalu menggangu proses belajar mengajar. 

Sarana dan Prasarana yang ada di SD Negeri Tuntang 02 cukup memadai, ada 6 

ruang kelas (2 ruang kelas berada di lantai dua dan 4 kelas lainnya di lantai 

satu/bawah, bangunan SD ini tingkat karena lahan sekolah tidak begitu luas), 

ruang guru, kantor kepala sekolah, perpustakaan, toilet, dan halaman yang biasa 

digunakan untuk upacara dan tempat bermain siswa. Ruang kelas bercat kuning, 

berpaflon putih, serta berkeramik putih. Sirkulasi udara bagus karena di samping 

kiri dan kanan terdapat jendela. Penelitian ini fokus pada kelas 4, yang 

ruangannya terletak di lantai 2. Di dalam ruang kelas 4 terdapat 32 kursi siswa, 16 

meja siswa, 1 kursi guru, 1 meja guru, 2 meja untuk meletakkan buku dan LKS 

siswa, 1 rak buku yang tertempel di dinding, 1 almari, 1 blackboard, 1 

whiteboard, papan pengumuman, papan absensi, alat kebersihan yang tertata rapi 

di pojok belakang, 1 kipas angin, dinding terdapat tempelan gambar struktur 

kerangka manusia, peta kecamatan Tuntang, berbagai macam gambar yang bisa 

digunakan sebagai sumber belajar, serta berbagai macam lagu-lagu nasional.  

SD Negeri Tuntang 02 memiliki 11 tenaga pendidikan, yaitu: 6 guru kelas, 1 

guru pendidikan agama Islam, 1 guru Pendidikan Agama Kristen, 1 guru olah 

raga, 1 guru bahasa Inggris, dan 1 penjaga perpustakaan. Siswa SD Negeri 

Tuntang 02 berjumlah 153, namun yang digunakan sebagai subjek penelitian 

adalah siswa kelas 4 semester II tahun pelajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 

32 yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Latar belakang 

siswa kelas 4 bermacam-macam, mayoritas orang tua siswa bekerja di pabrik. 

Karakteristik siswa di kelas 4 bermacam-macam, saat pembelajaran berlangsung 

ada yang diam menyimak pelajaran, aktif bertanya, hanya diam saja, bermain, 

bahkan jalan-jalan. 
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3.2. Variabel yang Diteliti dan Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2010:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Variabel penelitian bermacam-macam, Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu: variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). 

3.2.1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Slameto (2012: 140), variabel bebas adalah variabel yang diduga 

sebagai penyebab timbulnya variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, 

diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain.  

Variabel bebas akan mempengaruhi variabel lain dan variabel yang secara 

langsung dipengaruhi dinamakan variabel tergantung/terikat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah metode discovery learning yang akan 

diterapkan pada mata pelajaran matematika. 

3.2.2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Widoyoko (2013:5) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Disebut variabel 

terikat karena kondisi atau variasinya dipengaruhi atau terikat oleh variasi variabel 

lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah hasil belajar matematika yang diperoleh siswa setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery 

learning. 

3.2.3. Definisi Operasional 

a. Metode Discovery Learning 

Metode discovery learning adalah metode yang berbasis pada penemuan, 

dengan menggunakan metode ini diharapkan siswa dapat menemukan sendiri 

konsep atau idenya, sehingga pembelajaran bersifat student centered karena siswa 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan guru menjadi fasilitator bagi 

siswa. 
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Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini metode discovery learning 

diterapkan pada mata pelajaran matematika bagi siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 

02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 

2013/2014 sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran metode discovery 

learning, yaitu: menerima stimulasi pembelajaran dari guru, mengidentifikasi 

masalah, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan pembuktian, dan 

menarik kesimpulan. Metode ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, baik 

meningkat atau malahan menurun. 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Dalam PTK ini hasil belajar diperoleh dari skor kognitif yang diraih oleh 

siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2013/2014 setelah siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan metode discovery learning yang diakhiri dengan 

mengerjakan soal evaluasi. 

3.3. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dimana peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas 4 SD Negeri Tuntang 02. Ada 2 siklus pada 

penelitian ini. Siklus I, akan dilaksanakan 3 kali pertemuan dan suklus II, 3 kali 

pertemuan.  

Dalam rencana tindakan ini mengacu pada rancangan penelitian yang 

diperkenalkan oleh Kurt Lewin (Iskandar, 2012:28) yang menyatakan bahwa satu 

siklus terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan 

(acting), (3) observasi (observasing), (4) refleksi (reflecting). Rencana tindakan 

untuk setiap siklus dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Model Siklus Penelitian menurut Kurt Lewin 
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3.4. Rencana Tindakan 

3.4.1.  Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), meliputi: 

a) Menentukan tujuan pembelajaran dari indikator yang telah dibuat dan 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

b) Mengidentifikasi karakteristik siswa dengan mengamati kemampuan awal, 

minat, gaya belajar siswa supaya tujuan yang telah dirumuskan dapat 

tercapai. 

c) Memilih materi pelajaran sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

d) Menentukan topik yang akan dipelajari siswa secara induktif, sehingga 

pelajaran sesuai dengan prinsip belajar induktif. 

e) Mengembangkan bahan-bahan belajar berupa contoh-contoh, ilustrasi, dan 

tugas untuk dipelajari siswa. 

f) Mengatur topik pelajaran dari yang sederhan ke kompleks, dari yang konkret 

ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik.  

g) Memberikan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa. 

2) Membuat evaluasi. 

3) Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan siklus I akan dilaksanakan dengan 3 kali pertemuan terdiri 

dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

a) Salam pembuka 

b) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. 

c) Guru menanyakan kepada siswa tentang benda yang dibawa. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e) Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran. 
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2) Kegiatan Inti 

a) Siswa menerima stimulasi dari guru untuk mengeksplorasi materi yang akan 

dipelajari. 

b) Siswa bersama kelompok mengidentifikasi masalah yang disajikan guru. 

c) Siswa bersama kelompok mengumpulkan data untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

d) Siswa bersama kelompok mengolah data yang telah dikumpulkan. 

e) Siswa bersama kelompok menemukan sebuah konsep dari kegiatan mengolah 

data. 

f) Setiap perwakilan kelompok menyampaikan konsepnya. 

g) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan konsep-konsep yang telah 

dikemukakan oleh setiap kelompok. 

3) Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b) Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi pembelajaran. 

c) Siswa menerima pesan penyemangat. 

Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal 

a) Salam pembuka  

b) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. 

c) Mengulas materi pembelajaran yang lalu dengan menunjukkan bentuk 

bangun ruang. 

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e) Menyampaikan kegiatan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa menerima stimulasi dari guru untuk mengeksplorasi materi yang akan 

dipelajari. 

b) Siswa bersama kelompok mengidentifikasi masalah yang disajikan guru. 

c) Siswa bersama kelompok mengumpulkan data untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

d) Siswa bersama kelompok mengolah data yang telah dikumpulkan. 
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e) Siswa bersama kelompok menemukan sebuah konsep dari kegiatan mengolah 

data. 

f) Setiap perwakilan kelompok menyampaikan konsepnya. 

g) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan konsep-konsep yang telah 

dikemukakan oleh setiap kelompok. 

3) Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b) Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi pembelajaran. 

c) Siswa menerima pesan penyemangat. 

Pertemuan III 

1) Kegiatan Awal 

a) Salam pembuka 

b) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa bersama guru mengulas materi yang telah di pelajari selama 2 

pertemuan. 

b) Siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 

c) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d) Siswa bersama guru membahan soal evaluasi. 

3) Penutup 

a) Siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. 

b) Siswa menerima pesan penyemangat. 

c. Observasi 

Pengamatan dilaksanakan peneliti dan berkolaboratif dengan guru kelas 4 

SDN Tuntang 02. Hal-hal yang diamati adalah aktivitas belajar siswa, serta 

aktivitas mengajar guru dari pembelajaran dengan menggunakan metode 

discovery learning. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini semua data yang diperoleh kemudian dianalisis, hasil analisis 

data digunakan sebagai bahan refleksi untuk melihat keberhasilan maupun 
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kekurangan proses pembelajaran dengan menggunakan metode discovery 

learning. Untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang dilakukan, maka 

diadakan perbandingan antara hasil belajar matematika setelah diberi tindakan 

dengan hasil belajar matematika sebelum diberi tindakan. Dari hasil tersebut, 

diadakan tindak lanjut apabila tindakan yang telah dilakukan tidak mengalami 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

3.4.2.  Siklus II 

Siklus II dirancang apabila siklus I belum berhasil. Kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II merupakan penyempurnaan dari siklus I. 

a. Tahap Perencanaan 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), meliputi: 

a) Menentukan tujuan pembelajaran dari indikator yang telah dibuat dan 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

b) Mengidentifikasi karakteristik siswa dengan mengamati kemampuan awal, 

minat, gaya belajar siswa supaya tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. 

c) Memilih materi pelajaran sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

d) Menentukan topik yang akan dipelajari siswa secara induktif, sehingga 

pelajaran sesuai dengan prinsip belajar induktif. 

e) Mengembangkan bahan-bahan belajar berupa contoh-contoh, ilustrasi, dan 

tugas untuk dipelajari siswa. 

f) Mengatur topik pelajaran dari yang sederhan ke kompleks, dari yang konkret 

ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik.  

g) Memberikan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa. 

2) Membuat evaluasi. 

3) Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan siklus II akan dilaksanakan dengan 3 kali pertemuan 

terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan I 
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1) Kegiatan Awal 

a) Salam pembuka 

b) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. 

c) Guru menanyakan kepada siswa tentang benda yang dibawa. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e) Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa menerima stimulasi dari guru untuk mengeksplorasi materi yang akan 

dipelajari. 

b) Siswa bersama kelompok mengidentifikasi masalah yang disajikan guru. 

c) Siswa bersama kelompok mengumpulkan data untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

d) Siswa bersama kelompok mengolah data yang telah dikumpulkan. 

e) Siswa bersama kelompok menemukan sebuah konsep dari kegiatan mengolah 

data. 

f) Setiap perwakilan kelompok menyampaikan konsepnya. 

g) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan konsep-konsep yang telah 

dikemukakan oleh setiap kelompok. 

3) Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b) Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi pembelajaran. 

c) Siswa menerima pesan penyemangat. 

Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal 

a) Salam pembuka  

b) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. 

c) Mengulas materi pembelajaran yang lalu dengan menunjukkan bentuk bangun 

ruang. 

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e) Menyampaikan kegiatan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 
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a) Siswa menerima stimulasi dari guru untuk mengeksplorasi materi yang akan 

dipelajari. 

b) Siswa bersama kelompok mengidentifikasi masalah yang disajikan guru. 

c) Siswa bersama kelompok mengumpulkan data untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

d) Siswa bersama kelompok mengolah data yang telah dikumpulkan. 

e) Siswa bersama kelompok menemukan sebuah konsep dari kegiatan mengolah 

data. 

f) Setiap perwakilan kelompok menyampaikan konsepnya. 

g) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan konsep-konsep yang telah 

dikemukakan oleh setiap kelompok. 

3) Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b) Siswa dengan bimbingan guru melakukan refleksi pembelajaran. 

c) Siswa menerima pesan penyemangat. 

Pertemuan III 

1) Kegiatan Awal 

a) Salam pembuka 

b) Menyiapkan siswa secara fisik dan psikis. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa bersama guru mengulas materi yang telah di pelajari selama 2 

pertemuan. 

b) Siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami. 

c) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

d) Siswa bersama guru membahan soal evaluasi. 

3) Penutup 

a) Siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. 

b) Siswa menerima pesan penyemangat. 

c. Observasi 
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Pengamatan dilaksanakan peneliti dan berkolaboratif dengan guru kelas 4 

SDN Tuntang 02. Hal-hal yang diamati adalah aktivitas belajar siswa, serta 

aktivitas mengajar guru dari pembelajaran dengan menggunakan metode 

discovery learning. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini semua data yang diperoleh kemudian dianalisis, hasil analisis 

data digunakan sebagai bahan refleksi untuk melihat keberhasilan maupun 

kekurangan proses pembelajaran dengan menggunakan metode discovery 

learning. Untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang dilakukan, maka 

diadakan perbandingan antara hasil belajar matematika setelah diberi tindakan 

dengan hasil belajar matematika sebelum diberi tindakan. Dari hasil tersebut, 

diadakan tindak lanjut apabila tindakan yang telah dilakukan tidak mengalami 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

peningkatan hasil belajar matematika peneliti menggunakan: 

a. Tes 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu tes. 

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang 

materi pembelajaran, selain itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses 

belajar mengajar. Tes diberikan pada kegiatan akhir setiap siklus. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakan instrumen observasi terhadap kegiatan mengajar guru dan kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Wawancara 

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

yang dilaukan guru dalam menyampaikan materi khususnya pada mata pelajaran 

matematika. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru kelas 4 SD 

Negeri Tuntang 02. 
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d. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumentasi tertulis 

maupun gambar. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data awal tentang nama 

siswa, nilai hasil ulangan siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02. 

3.5.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berkaitan 

dengan meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 

Tuntang 02 semester II tahun pelajaran 2013/2014 melalui metode discovery 

learning, yaitu: 

a. Tes 

Dalam pengumpulan data, instrumen yang digunakan peneliti berupa tes. 

Tes berbentuk uraian ini diuji dan dihitung menggunakan program SPSS 20.0 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pada tiap butir soal. Berikut Kisi-kisi 

Matematika kelas 4 yang tercantum dalam tabel 3: 

Tabel 3 

Kisi-Kisi Soal Matematika Siklus I 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Nomor Item 

pada Soal 

Jumlah 

Item 

8. Memaha-

mi sifat 

bangun 

ruang 

sederhana 

dan 

hubungan 

antar 

bangun 

datar. 

 

8.1 

Menentukan 

sifat-sifat 

bangun 

ruang 

sederhana. 

1. Mengamati bentuk 

bangun ruang. 

13, 22 2 

2. Menyebutkan nama 

bentuk bangun 

ruang. 

2, 4, 6, 15, 18 5 

3. Mengemukakan 

definisi bangun 

ruang. 

3, 24, 25 3 

4. Mendaftar benda-

benda yang 

berbentuk bangun 

ruang. 

5, 10, 11 3 

5. Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang balok. 

1, 7, 13, 17, 

20, 17, 29 

6 

6. Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang kubus. 

12, 14, 16, 

19, 21, 23, 26 

7 

7. Menggambar 

bangun ruang 

9, 28 2 
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balok. 

8. Menggambar 

bangun ruang 

kubus. 

8, 30 2 

 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Soal Matematika Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Nomor Item 

pada Soal 

Jumlah 

Item 

8. 

Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana 

dan 

hubungan 

antar 

bangun 

datar. 

8.2 

Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan 

kubus 

1. Menentukan 

jaring-jaring 

kubus. 

1, 2, 3, 4, 5, 

15, 17 

7 

2. Menggambar 

jaring-jaring 

kubus. 

7, 13, 20 3 

3. Menentukan 

tutup/sisi atas 

kubus. 

16, 19, 30 3 

4. Menentukan 

alas/sisi bawah 

kubus. 

28, 29 2 

5. Menentukan 

jaring-jaring 

balok. 

6, 8, 9, 10, 

18, 25, 26,27 

8 

6. Menggambar 

jaring-jaring 

balok. 

14, 23, 24 3 

7. Menentukan 

tutup/sisi atas 

balok. 

11, 22 2 

8. Menentukan 

alas/sisi bawah 

balok. 

12, 21 2 

 

b. Lembar Observasi atau Pengamatan 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan mengajar guru dan 

kegiatan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi 

aktivitas guru yang termuat pada tabel 5 berisi hal yang diamati mengenai 

kemampuan guru dalam menerapkan metode discovery learning. Lembar 

observasi aktivitas siswa yang termuat dalam tabel 6 berisi hal yang diamati 
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mengenai kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan guru 

dengan menerapkan metode discovery learning.  

 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

 

Hal yang Diamati Indikator Nomor Item  

Tahap Persiapan Kesiapan ruang, alat dan media 

pembelajaran 

1 

 Memeriksa kesiapan siswa 2 

Membuka 

pembelajaran 

Melakukan kegiatan apersepsi 3 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan diajarkan 

4 

Penguasaan materi Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

5 

 Mengaitkan materi dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

6 

 Menyampaikan materi sesuai dengan 

hierarki belajar 

7 

 Mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari 

8 

Pendekatan/strategi 

pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai. 

9 

 Memberikan stimulasi kepada siswa. 10 

 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengidentifikasi masalah. 

11 

 Memberi kesempatan kepada siswa 

dalam mengumpulkan data. 

12 

 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengolah data. 

13 

 Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengemukakan konsepnya. 

14 

 Membimbing siswa untuk 

menyimpulkan konsep-konsep yang ada. 

15 

Pembelajaran yang 

memicu dan 

memelihara 

keterlibatan siswa 

Merespon positif partisipasi siswa 16 

 Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, 

siswa, dan sumber belajar 

17 

 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa 

18 
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 Menunjukkan hubungan antar pribadi 

yang kondusif 

19 

 Menumbuhan keaktifan, inisiatif, 

konsentrasi, dan kerjasama siswa dalam 

kegiatan belajar kelompok 

20 

Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa lisan secara jelas 

dan benar 

21 

 Menggunakan bahasa tulis yang baik 

dengan gaya yang sesuai 

22 

Penutup Melakukan refleksi pembelajaran 

dengan melibatkan siswa  

23 

 Menyusun rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

24 

 Memberikan evaluasi 25 

Tabel 6 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Hal yang Diamati Indikator Nomor Item 

Pra Pembelajaran Kesiapan siswa menerima pelajaran  1 

Membuka 

pembelajaran 

Siswa mampu menanggapi apersepsi 2 

 Menyimak ketika dijelaskan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai 

3 

Penjelasan materi Memperhatikan dengan serius ketika 

dijelaskan materi 

4 

 Aktif bertanya ketika proses penjelasan 

materi 

5 

 Adanya interaksi positif antara siswa-

guru, siswa-materi 

6 

 Siswa memiliki pemahaman yang sama 

tentang materi yang dijelaskan 

7 

Pendekatan/strategi 

pembelajaran 

Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

8 

 Siswa memberikan pendapatnya ketika 

diberikan kesempatan 

9 

 Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 

10 

 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

11 

 Siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan santai dan tidak 

penuh tekanan 

12 

 Adanya interaksi positif antara siswa 

dengan metode discovery learning yang 

digunakan guru 

13 
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 Siswa merasa senang ketika berdiskusi 

dengan menggunaan metode discovery 

learning 

14 

 Siswa bersemangat untuk kerjasama 

dengan kelompok mengerjakan lembar 

kerja siswa 

15 

 Siswa dapat bersosialisasi dengan siswa 

lain dalam satu kelompok untuk 

mengemukakan pendapatnya 

16 

Penggunaan bahasa Penjelasan dapat dengan mudah 

dimengerti oleh siswa 

17 

 Siswa tidak menemui kesulitan dalam 

pemahaman ketika dijelaskan materi 

pelajaran 

18 

Penutup  Siswa secara aktif membuat rangkuman 19 

 Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan 

baik 

20 

 

c. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara yang termuat pada tabel 7 dibuat untuk membantu 

peneliti dalam melakukan wawancara dengan guru kelas 4 SD Negeri Tuntang 02. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi khususnya mata 

pelajaran matematika.  

Tabel 7 

Kisi-Kisi Lembar Wawancara Guru 

 

Pertanyaan 

1. Metode apa yang sering bapak pakai dalam KBM khususnya mata 

pelajaran matematika? 

2. Bagaimana respon siswa saat KBM berlangsung? 

3. Bagaimana sikap bapak dalam menghadapi respon siswa tersebut? 

4. Dalam KBM apakah siswa sering menyampaikan pendapatnya sendiri? 

5. Apakah ada pembagian kelompok dalam kelas? 

6. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan apa? 

7. Berarti siswa sering bekerja dalam kelompok? 

8. Apakah siswa cepat memahami materi yang dipelajari dalam mata 

pelajaran matematika? 

9. Bagaimana cara bapak supaya siswa dapat memahami materi yang 

diajarkan? 
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3.6. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1. Validitas Instrumen 

Uji validitas bertujuan mengetahui apakah butir soal yang akan 

dipergunakan untuk soal evaluasi mempunyai kelayakan. Jika soal atau butir-butir 

soal ada 30, diharapkan ada 30 soal yang valid.  

Menurut Arikunto (2007)  “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Kevalidan atau 

kesahihan instrumen menurut Arikunto (2007:75) ada lima tingkatan sebagai 

berikut: 

Tabel 8 

Tingkat Validitas Instrumen 

 

Indeks Kriteria 

0,800-1,00 Sangat tinggi 

0,600-0,800 Tinggi  

0,400-0,600 Cukup 

0,200-0,400 Rendah 

0,00-0,200 Sangat Rendah 

 

Peneliti melakukan uji validitas instrumen soal evaluasi di SD Negeri 

Limpung 01 Kecamatan Limpung pada siswa kelas 4, dengan jumlah siswa 35. 

Untuk menghitung validitas peneliti menggunakan SPSS 20.0. Berdasarkan tabel 

8 peneliti menggunakan indeks ≥ 0,200 untuk menyatakan bahwa soal valid. Jadi 

soal dikatakan valid apabila corrected item total correlation dalam SPSS ≥ 0,200. 

Berikut hasil uji validitas soal evaluasi siklus I yang termuat pada tabel 9 dan 

siklus II pada tabel 10: 
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Tabel 9 

Hasil Uji Validitas Soal Evaluasi Siklus I 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Soal 

Valid 

Soal  

Tidak Valid 

8. 

Memaha

mi sifat 

bangun 

ruang 

sederhana 

dan 

hubungan 

antar 

bangun 

datar. 

 

8.1 

Menentukan 

sifat-sifat 

bangun 

ruang 

sederhana. 

1. Mengamati bentuk 

bangun ruang. 

13, 22 22 

2. Menyebutkan 

nama bentuk 

bangun ruang. 

2, 4, 6, 

15, 18  

18, 4 

3. Mengemukakan 

definisi bangun 

ruang. 

3, 24, 25 3 

4. Mendaftar benda-

benda yang 

berbentuk bangun 

ruang. 

5, 10, 11 5 

5. Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang balok. 

1, 7, 13, 

17, 20, 

17, 29 

1, 29 

6. Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang kubus. 

12, 14, 

16, 19, 

21, 23, 

26 

16, 19, 23 

7. Menggambar 

bangun ruang 

balok. 

9, 28  

8. Menggambar 

bangun ruang 

kubus. 

8, 30  
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Tabel 10 

Hasil Uji Validitas Soal Evaluasi Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal 

Valid 

Soal  

Tidak Valid 

8. 

Memahami 

sifat 

bangun 

ruang 

sederhana 

dan 

hubungan 

antar 

bangun 

datar. 

8.2 

Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan 

kubus 

1. Menentukan 

jaring-jaring 

kubus. 

1, 2, 3, 4, 

5, 15, 17 

4, 15, 17 

2. Menggambar 

jaring-jaring 

kubus. 

7, 13, 20 20 

3. Menentukan 

tutup/sisi atas 

kubus. 

16, 19, 

30 

19 

4. Menentukan 

alas/sisi bawah 

kubus. 

28, 29  

5. Menentukan 

jaring-jaring 

balok. 

6, 8, 9, 

10, 18, 

25, 26,27 

6, 25, 26, 27 

6. Menggambar 

jaring-jaring 

balok. 

14, 23, 

24 

14 

7. Menentukan 

tutup/sisi atas 

balok. 

11, 22  

8. Menentukan 

alas/sisi bawah 

balok. 

12, 21  

 

3.6.2. Reliabilitas Instrumen 

Relibialitas instrumen merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan 

atau kekonsistenan suatu instrumen/soal. Untuk menghitung reliabilitas peneliti 

menggunakan SPSS 20.0 Sugiyono (2012:184) menyatakan bahwa “suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas minimal ≥ 0,6”. Jadi 

instrumen/soal dikatakan reliabel apabila cronbach’s alpha dalam SPSS ≥ 0,6. 

Berikut hasil reliabilitas instrumen siklus I yang termuat pada tabel 11 dan siklus 

II pada tabel 12. 
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Tabel 11 

Reliabilitas Instrumen Siklus I 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,755 30 

 

Tabel 12 

Reliabilitas Instrumen Siklus II 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,775 30 

 

3.7. Indikator Kinerja  

Patokan berhasilnya penerapan metode discovery learning adalah 

meningkatnya hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Tuntang 02 setelah 

mengikuti pembelajaran matematika. Peneliti menerapkan 85% siswa harus 

mendapat nilai ≥ KKM, yaitu 62. KKM di SDN Tuntang 02 untuk mata pelajaran 

matematika di kelas 4 adalah 62 atau dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

 

Kriteria Ketuntasan 

 

Kualifikasi 

 

≥62 

 

Tuntas 

 

<62 

 

Tidak Tuntas 

 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

 Untuk mengolah data hasil penelitian, peneliti menggunakan data 

kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif komparatif untuk mendapatkan 

kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun cara mengolah data kuantitatif adalah: 
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3.8.1.  Scoring data 

Menghitung rata-rata kelas 

Dalam menghitung rata-rata kelas dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

X =  

Keterangan : 

X   = rata-rata kelas 

∑y = jumlah nilai 

∑z = jumlah siswa 

Menghitung jumlah siswa yang mencapai KKM dan yang belum mencapai 

KKM. 

Untuk menghitung jumlah siswa yang mencapai KKM dan yang belum 

mencapai KKM disajikan dalam bentuk persentase dengan rumus: 

% siswa yang mencapai KKM =  

3.8.2. Interpretasi 

Interpretasi data yaitu membandingkan hasil pembelajaran dilihat dari 

proses dan hasil belajar siswa dari siklus ke siklus. 

3.8.3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini setelah data diolah dan dibandingkan dengan pembelajaran 

sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan untuk refleksi pada siklus 

berikutnya. 

 


