
 

18 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Bringin Kecamatan Godong, kabupaten 

Grobogan pada semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. 

 SDN Bringin memiliki 6 kelas yang tersebar dari kelas 1-6. Setiap kelas 

rata-rata memiliki siswa antara 20-30 siswa. Penelitian dilakukan pada mata 

pelajaran IPA semester 2 tahun pelajaran 2015-2016. SDN Bringin  terletak di 

Desa Bringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Suasana SDN Bringin 

masih asri karena terletak di sebuah desa. 

Tenaga pengajar dan karyawan yang dimiliki SDN Bringin sudah 

memadahi, terlihat bahwa SDN Bringin memiliki 1 Kepala Sekolah, 6 guru kelas 

yang tersebar dari kelas 1 sampai kelas 6, guru agama islam, guru olah raga, 

pegawai perpustakaan, staf  TU, dan penjaga sekolah. Semua memiliki peran dan 

ambil bagian dalam tugasnya masing-masing sebagai guru maupun karyawan. 

Dari beberapa guru, sudah ada 6 guru yang PNS, 4 guru tetap dan yang lain 

sebagai guru tidak tetap. Walaupun masih ada guru tidak tetap, SDN Bringin 

masih memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberi gaji sesuai dengan 

standar yang disepakati daerah. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Bringin  Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari  14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu pendekatan 

discovery learning  variabel terikat yaitu hasil belajar IPA. Pendekatan discovery 

learning adalah pendekatan pembelajaran IPA kelas 5 semester 2, KD 6.1 

mendiskripskan sifat-sifat cahaya, melalui langkah-langkah menetapkan topik 

sifat-sifat cahaya, menyimak penjelasan langkah-langkah pembelajaran dalam 

melakukan  peraktik tentang sifat-sifat cahaya,  merumuskan hipotesis, dan 

merencanakan praktik sifat-sifat cahaya, melakukan praktik sifat-sifat cahaya 
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dengan media (gelas, papan, piring, senter, botol, daun, buku, lilin, kaca spion, 

mangkuk, pensil, kain, batu, lampu senter, karton), menganalisis sifat-sifat 

cahaya, membuat praktik Sifat-sifat Cahaya, menyimpulkan hasil praktik yang 

telah dilakukan tentang Sifat-sifat Cahaya. 

 Hasil belajar IPA adalah besarnya skor yang di ukur dari Lembar Kerja 

Siswa (LKS) berdasarkan KKM > 66. 

 

3.3 Prosedur Penelitian / Tindakan 

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan 

model spiral dari Kemmis dan MC. Taggart. Prosedur penelitian ini menggunakan 

2 siklus, setiap siklus terdiri 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, tindakan dan 

pengamatan, dan refleksi. Model tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 3.1  

Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral dari Kemmis dan Mc Taggart (dalam 

Arikunto 2012:16) 

 

Perencanaan 

 

SIKLUS I 

Pelaksanaan 

dan 

Pengamatan 
Refleksi 

Perencanaan
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Pelaksanaan 

dan 

Pengamatan 
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3.3.1 Pelaksanaan Siklus I 

Rencana pelaksanaan siklus 1 terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan dimulai dari penemuan masalah dan kemudian 

merancang tindakan yang akan dilakukan. Secara lebih rinci langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Menemukan masalah peneliti yang ada di lapangan. Pada fase ini dilakukan 

melalui diskusi dengan guru kelas, maupun melalui observasi di dalam kelas. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran IPA 

Standar Kompetensi 6. menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat 

suatu karya atau model. Kompetensi Dasar 6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya 

c. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan guru kelas untuk 

mengungkapkan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

d. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk melakukan pengamatan. 

e. Menyusun lembar observer terhadap guru, untuk mengamati aktivitas 

pembelajaran yang berlangsung di kelas. 

2. Pelaksanaan dan Pengamatan 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II terdiri dari 2 pertemuan. Setiap 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pada siklus I materi yang diajarkan 

adalah mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. Pada pertemuan pertama  

mengidentifikasi sifat cahaya yang merambat lurus dan menyebutkan sifat cahaya 

yang mengenai berbagai benda (brning, berwarna dan gelap) Pertemuan kedua  

menyebutkan alat-alat optik dan  mendiskripsikan sifat cahaya yang mengenai 

cermin datar, cembung dan cekung. 

Pengamatan merupakan upaya mengamati pelaksanaan tindakan. 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksaan pada setiap pertemuan di 

siklus I yaitu pertemuan 1, dan 2. Observasi untuk mengamati guru dan siswa. 

Observasi terhadap proses tindakan yang sedang dilaksanakan untuk 

mendokumentasikan pengaruh tindakan yang dilaksanakan berorientasi ke masa 

yang akan datang, dan memberikan dasar bagi kegiatan refleksi yang lebih kritis. 
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Hasil observasi dari siklus I bisa digunakan peneliti untuk perbaikan di siklus 

selanjutnya. 

 Pada saat pembelajaran berlangsung untuk melakukan observasi sebagai 

sarana untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan 

penelitian. Observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang menerapkan pendekatan discovery learning. Observer 

menggunakan lembar observasi untuk mengumpulkan data aktifitas pembelajaran 

baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Untuk siswa yaitu perhatian siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan, keaktifan siswa dalam memainkan 

scenario yang sudah ada dan membuat data dalam laporan. Untuk guru yaitu 

persiapan, membuka pelajaran, memotivasi siswa, penguasaan materi, penyajian 

sesuai dengan uraian materi, bimbingan yang diberikan pada siswa dan evaluasi. 

3. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan bagian yang penting dalam langkah proses penelitian 

tindakan, disebabkan dengan kegiatan refleksi memantapkan kegiatan atau 

tindakan untuk mengatasi permasalahan, dengan memodifikasi perencanaan 

sebelumnya sesuai dengan apa yang ditimbulkan di lapangan. Refleksi berfungsi 

sebagai sarana untuk menyamakan data, koreksi data, dan validasi data. Data-data 

yang diperoleh kemudian dipergunakan tim untuk menyusun siklus selanjutnya. 

Refleksi dilakukan di akhir pertemuan 1 dan 2 pada siklus I. Dilakukan 

untuk memaknai dari kegiatan pembelajaran dan mengimplementasikan dalam 

kehidupan. Jika dalam siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan, akan 

diperbaiki dalam siklus II. Sedangkan kelebihan di siklus I bisa dipertahankan 

dalam siklus 2. 

3.3.2 Pelaksanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi yang diidentifikasi pada proses pembelajaran 

siklus I serta diskusi dengan kolabolator, maka peneliti menyusun rencana 

pembelajaran seklus II dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

a. Permasalahan diindentifikasi dan dirumuskan berdasarkan refleksi siklus I. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  Mata Pelajaran IPA 
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Standar Kompetensi 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan 

membuat suatu karya atau model. Kompetensi Dasar 6.1 Mendiskripsikan 

sifat-sifat cahaya. 

c. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan guru kelas untuk 

mengungkapkan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

d. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk melakukan pengamatan. 

e. Menyusun lembar observer terhadap guru, untuk mengamati aktivitas 

pembelajaran yang berlangsung di kelas. 

2. Pelaksanaan dan Pengamatan 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II terdiri dari 2 pertemuan. Setiap 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pada siklus II materi yang 

diajarkan adalah mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. Pada pertemuan pertama  

mengidentifikasi peristiwa pembiasan cahay dalam kehidupan sehari-hari dan 

mengidentifikasi peristiwa penguraian cahaya Pertemuan kedua  menyebutkan 

alat-alat optik dan menjelaskan fungsi alat optik dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengamtan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada setiap 

pertemuan di siklus siklus II, yaitu pertemuan 1, 2. pengamatan untuk mengamati 

guru dan siswa. Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati proses perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada kegiatan 

guru dalam pembelajaran. 

2. Mencatat temuan-temuan selama proses pembelajaran. 

3. Untuk siswa yaitu perhatian siswa dalam memahami materi yang disampaikan, 

keaktifan siswa dalam melakukan skenario pembelajaran, kemampuan dalam 

mengumpulkan data dan membuat kesimpulan dalam laporan.  

4. Untuk guru yaitu persiapan, membuka pelajaran, memotivasi siswa, 

penguasaan materi, penyajian sesuai dengan uraian materi, bimbingan yang 

diberikan pada siswa dan evaluasi. 

3. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, guru dapat merefleksi diri tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian peneliti akan dapat 
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mengetahui efektifitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagaimana 

siswa mengalami peningkatan pada siklus II. Seperti yang diharapkan hasil 

refleksi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru telah melakukan perbaikan pelajaran sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran. 

2. Siswa aktif dan giat selama proses pembelajaran. 

3. Siswa berani dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam 

pembelajaran. 

Secara sungguh-sungguh siswa mengerjakan tugas dan aktif mengikuti 

pembelajaran. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang berbentuk angaka yang digunakan dalam menentukan hasil belajar 

siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dengan 

menggunakan instrumen angket yang dilengkapi dengan LKS. Sebelum 

menyusun instrumen terlebih dahulu membuat kisi-kisi instrumen penelitian hasil 

belajar IPA yang disajikan tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Hasil Belajar IPA Siklus I dan II   

 

Siklus 

Standar 

Kompete

nsi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Nomor 

Butir 

- Siklus I 6. 

menerapk

an sifat-

sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya atau 

model. 

6.1 

mendiskripsi

kan sifat-sifat 

cahaya. 

Mengidentifikasi 

sifat cahaya 

merambat lurus 

1,2,7,10,18, 

19, 20 

Menyebutkan 3 

sifat cahaya yang 

mengenai 

berbagai benda 

(bening, 

berwarna dan 

gelap) 

3, 8, 11, 13, 

14, 16, 17  

Mendiskripsikan 

3 sifat cahaya 

yang dapat 

dipantulkan. 

5, 9, 12, 15 

Mendiskripsikann 

sifat cahaya yang 

mengenai cermin 

datar, cembung 

dan cekung   

4,6,24,25 

- Siklus II 6. 

menerapk

an sifat-

sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya atau 

model. 

6.1 

mendiskripsi

kan sifat-sifat 

cahaya. 

-Mengidentifikasi 

peristiwa 

pembiasan 

cahaya dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

1, 2, 6, 7, 

12,13, 14, 

17, 21 

-Mengidentifikasi 

peristiwa 

penguraian 

cahaya. 

3, 4, 8, 9, 

18, 19, 22 

Menyebutkan alat 

optik 

5, 10, 15, 

16, 20, 23 

Menjelaskan 

fungsi alat optik 

11, 22, 24, 

25 
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Pembelajaran IPA yang dilakukan dengan pendekatan discovery learning perlu 

diamati kesesuaian rancangan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu disusun 

lembar observasi, yang secara rinci disajikan melalui tabel 3.2 dan tabel 3.3. 

 

Tabel 3.2 

Lembar Observasi Tindakan Pendekatan Discovery Learning  

Untuk Perilaku Guru 

No Aspek yang Diamati 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 Guru menetapkan topik pembelajaran sifat-sifat cahaya.   

2 Guru meminta siswa menyimak langkah-langkah pembelajaran 

dalam melakukan praktik sifat-sifat cahaya. 

  

3 Guru meminta siswa untuk merumuskan hipotesis praktik sifat-

sifat cahaya. 

  

4 Guru meminta siswa merencanakan praktik tentang sifat-sifat 

cahaya. 

  

5 Guru meminta siswa melakukan praktik sifat-sifat cahaya 

menggunakan media (gelas, papan, piring, senter, botol, daun, 

buku, lilin, kaca sepion, mangkuk, pensil, kain, batu, daun, lampu 

senter, karton). 

  

6 Guru meminta siswa menganalisis sifat-sifat cahaya.   

7 Guru meminta siswa membuat laporan sifat-sifat cahaya.   

8 Guru meminta siswa menyimpulkan hasil praktik yang telah 

dilakukan tentang sifat-sifat cahaya. 

  

9 Guru meminta siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS).   

10 Guru memberi skor dari hasil belajar.   

Jumlah   

 

 

 

 

 



26 
 

 

Tabel 3.3 

Lembar Observasi Tindakan Pendekatan Discovery Learning 

 Untuk Respon Siswa 

No Aspek yang Diamati 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 Siswa memamahami topik pembelajaran sifat-

sifat cahaya. 

  

2 Siswa menyimak penjelasan langkah-langkah 

pembelajaran dalam melakukan praktik tentang 

sifat-sifat cahaya. 

  

3 Siswa merumuskan hipotesis praktik sifat-sifat 

cahaya. 

  

4 Siswa merencanakan praktik tentang sifat-sifat 

cahaya.  

  

5 Siswa melakukan praktik sifat-sifat cahaya 

dengan menggunakan media (gelas, papan, 

piring, senter, bototl, daun, buku, lilin, kaca 

spion, mangkuk, pensil, kain, batu, lampu senter, 

karton. 

  

6 Siswa menganalisis sifat-sifat cahaya.   

7 Siswa membuat laporan praktik sifat-sifat 

cahaya.. 

  

8 Siswa menyimpulkan hasil praktik yang telah 

dilakukan tentang sifat-sifat cahaya. 

  

9 Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS).   

10 Siswa memperoleh hasil belajar   

Jumlah   

 

3.5 Uji Validitas, Reliabilitas dan Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Menurut Sugiyono (2009), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalitan suatu instrumen. Uji validitas instrumen adalam 
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penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen tiap item soal yang nantinya 

akan digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran dengan menggunakan 

model discovery learning. Uji validitas dilakukan pada siswa kelas V SDN 

Bringin dengan peserta sebanyak 24 siswa, dengan jumlah responden (N) = 24, 

maka nilai rtabel = 0,388 dengan taraf signifikasi 5% (purwanto 2014:219). Untuk 

menghitung nilai correted item to total correlation mnggunakan aplikasi SPSS 

versi 16.0. Berikut ini merupakan uji validitas siklus I dan siklus II yang 

dilakukan dikelas 5 SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan 

semester 2 tahun ajaran 2015/2016  dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  
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Tabel 3.4 Uji Validitas Butir Soal Siklus I 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 13.71 43.955 .138 .902 

soal2 13.87 41.418 .523 .894 

soal3 13.67 42.319 .407 .896 

soal4 13.87 41.071 .578 .892 

soal5 13.75 41.674 .488 .894 

soal6 13.79 41.737 .472 .895 

soal7 13.79 41.476 .513 .894 

soal8 13.79 41.650 .486 .894 

soal9 13.87 40.549 .662 .890 

soal10 13.71 40.824 .638 .891 

soal11 13.87 41.766 .468 .895 

soal12 13.67 40.754 .669 .891 

soal13 13.87 43.071 .265 .899 

soal14 13.67 42.928 .308 .898 

soal15 13.67 41.971 .465 .895 

soal16 13.83 41.101 .571 .893 

soal17 13.87 41.679 .481 .895 

soal18 13.71 41.433 .538 .893 

soal19 13.71 42.216 .411 .896 

soal20 13.75 41.413 .530 .893 

soal21 13.67 41.971 .465 .895 

soal22 13.83 41.188 .557 .893 

soal23 13.71 41.955 .453 .895 

soal24 13.67 41.362 .566 .893 

soal25 13.67 42.058 .450 .895 

Purwanto (2014:219) Dari hasil uji validitas diatas, namapak dari 25 butir soal 

ada tiga soal yang tidak valid yaitu soal nomor 1, 14, dan 15 karena Corrected 

Item-Total Correlation di < 0,388. 
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Tabel 3.5 Uji Validitas Butir Soal Siklus II 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 13.83 41.188 .557 .893 

soal2 13.71 41.955 .453 .895 

soal3 13.67 41.362 .566 .893 

soal4 13.67 42.058 .450 .895 

soal5 13.75 41.674 .488 .894 

soal6 13.79 41.737 .472 .895 

soal7 13.79 41.476 .513 .894 

soal8 13.79 41.650 .486 .894 

soal9 13.75 41.413 .530 .893 

soal10 13.71 40.824 .638 .891 

soal11 13.88 41.679 .481 .895 

soal12 13.71 41.433 .538 .893 

soal13 13.71 42.216 .411 .896 

soal14 13.67 42.928 .308 .898 

soal15 13.67 41.971 .465 .895 

soal16 13.83 41.101 .571 .893 

soal17 13.88 41.766 .468 .895 

soal18 13.67 40.754 .669 .891 

soal19 13.88 43.071 .265 .899 

soal20 13.88 40.549 .662 .890 

soal21 13.67 41.971 .465 .895 

soal22 13.71 43.955 .138 .902 

soal23 13.88 41.418 .523 .894 

soal24 13.67 42.319 .407 .896 

soal25 13.88 41.071 .578 .892 

Purwanto (2014:219) Dari hasil uji validitas diatas, ada tiga soal yang tidak valid 

yaitu soal nomor 14, 19, dan 22 karena Corrected Item-Total Correlation <0,388. 
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Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil 

pengukuran yang konstan dan ajeg (Wardani, dkk 2010:344). Uji reliabilitas 

dilakukan menggunakan SPSS versi 16.0.Sebagai perkiraan koefisien reliabilitas 

berdasarkan nilai alfa dapat diinterpertasikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.6 

Rentang Indeks Reliabilitas 

No Indeks Interprettasi 

1 0,80-1,00 Sangat reliable 

2 <0,80-0,60 Reliabel 

3 <0,60-0,40 Cukup reliable 

4 <0,40-0,20 Agak reliable 

5 <0,20 Kurang  reliable 

 Sumber : Oleh data 

Tabel 3.7 

Reliabilitas Soal Siklus I dan II 

Reliability Statistics 

Siklus  Cronbach's 

Alpha N of Items 

I .898 25 

II .898 25 

 Dari pengujian reliabiitas di atas, diketahui bahwa alpha 0,898. 

Berdasarkan kategori reliabilitas, maka dapat dikatakan bahwa reliabilitas data 

berada pada kategori sangat reliabel. 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya dilakukan uji 

kesukaran soal. Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukkan proporsi 

peserta didik yang menjawab betul suatu butir soal. Naniek Wardani dkk (2012) 

Semakin besar tingkat kesukaran, berarti soal itu semakin mudah, demikian juga 

sebaliknya semakin rendah tingkat kesukaran berarti soal itu semakin sukar. 
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Tingkat  kesukaran soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran (P) dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

 

 

Di mana: 

P = Indeks kesukaran  

B = jumlah peserta didik yang menjawab benar 

N = Jumlah seluruh peserta didik 

Untuk mengukur skor tingkat kesukaran (TK) suatu soal, item instrumen 

merentang antara 0 sampai 1. Nilai 0 digunakan apabila siswa menjawab salah, 

sementara siswa yang menjawab benar diberi nilai 1. Berikut merupakan 

pembagian kategori tingkat kesukaran menurut Purwanto (2013:101). 

Tabel 3.8 

Kriteria Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Rentang Kriteria 

0,00-0,32 Sukar 

0,33-0,66 Sedang 

0,67-1,00 Mudah 

 Sumber : Oleh Data 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran soal yang diujikan pada siswa 

kelas 5 SDN Bringin dengan jumlah keseluruhan 24 siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Distribusi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Rentang 

Nilai 

Tingkat 

Kesukaran 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi 
Presentase 

(%) 
Frekuensi 

Presentase 

(%) 

0,33-0,66 Sedang 15 75 15 75 

0,67 – 1,00 Mudah 5 25 5 25 

Jumlah 20 100 20 100 

Sumber : Oleh Data Primer 

Dari tabel  3.8 di atas, hasil analisis tingkat kesukaran menunjukkan bahwa tidak 

ada item soal yang sukar pada siklus I dan II. Pada siklus I terdapat 15 item soal 

berkategori sedang yaitu nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 23 
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dan 5 soal berkategori mudah yaitu nomor 3, 12, 21, 24 dan 25. Sedangkan pada 

siklus II terdapat 15 item soal berkategori sedang yaitu nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 25  dan 5 soal berkategori mudah yaitu nomor 3, 4, 15, 

18, 21 dan 25. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik diskriptif komparatif 

yaitu teknik statistik yang membandingkan hasil belajar IPA berdasarkan 

ketuntasan, skor terendah, skor tertinggi dan skor rata-rata siklus I dan siklus II. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu skor 

hasil belajar siswa pada kegiatan pembelajaran siklus I dan siklus II. Data tersebut 

diolah dengan membandingkan hasil belajar siklus I dan siklus II ketuntasan hasil 

belajar IPA siswa. Kriteria ketuntasan minimal di SDN Bringin untuk mata 

pelajaran IPA di kelas 5 adalah     ≥ 66. Jadi, siswa dikatakan tuntas apabila hasil 

belajar ≥ 66. Setelah itu data diolah dan dianalisis secara komparatif untuk 

melihat adanya perbedaan dan peningkatan hasil belajar IPA siswa. Selain hasil 

belajar, analisis data komparatif juga menganalisis hasil observasi guru dan siswa 

saat pembelajaran berlangsung. 

 

3.8 Indikator Kinerja 

 Indikator keberhasilan dari penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 5 

SDN Bringin melalui pendekatan discovery learning apabila jumlah siswa yang 

tuntas belajar dengan KKM ≥66 mencapai > 90% dari jumlah  seluruh siswa  

kelas 5. 

 




