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BAB III 

METODE PENELTIAN 

 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Menurut Kemmis dan Mc. Taggart (Iskandar,2015) menjelaskan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan sebuah bentuk penyelidikan refleksi 

diri yang dilakukan dalam situasi sosial (mencangkup pendidikan) untuk 

meningkatkan rasionalisasi dan praktik pendidikan, pemahaman praktik, proses 

praktik, hal ini sangat rasional bagi peneliti untuk bekerjasama, walaupun sering 

dilakukan sendiri maupun orang lain. Penelitian tindakan kelas dalam bidang 

Pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran berkembang sebagai suatu 

penelitian terapan. PTK ini sangat bermanfaat bagi tenaga pendidik untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di dalam suatu proses 

pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemmis dan Mc. Taggart dalam 

Iskandar bahwa peneliti dan guru kelas dapat berkolaborasi atau berkerjasama. 

Kolaborasi yang dimaksud adalah peneliti beserta guru mendiskusikan permasalah 

apa yang sedang tejadi dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dengan guru. Sebelum peneliti menggunakan model Inquiry Learning, 

peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dengan msuk ke kelas yang akan 

menjadi subjek penelitian untuk menemukan permasalahn yang ada. Kemudian 

permasalahan yang ada akan didiskusikan oleh peneliti dengan guru supaya dapat 

merencanakan tindakan dengan munggunakan model pembelajaran Inquiry 

Learning guna meningkatkan hasil belajar siswa. 
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3.1.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Mangunsari 01 

Kota Salatiga Kecamatan Sidomukti pada semester I. SDN Mangunsari 01  

terletak didekat jalan raya. SDN Mangunsari ini dapat dilalui dengan berbagai 

kendaraan umum apapun, dari angkota bis kecil hinggan bis besar.  

3.2 Setting dan Karakterisitik Subjek Penletian  

3.2.1 Setting Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN Mangunsari 01 yang berlokasi dijalan 

Hasanudin no.85 kecamatan Sidomukti. Di SDN Mangunsari 01 ini memiliki 

kelengkapan didalam proses pembelajarannya, Ada beberapa ruang-ruang untuk 

sarana siswa-siswa belajar. Ada ruang kelas, ruamg perpustakaan dan ruang 

komputer. Penelitian akan dilaksanakan pada November 2018 yang disesuaikan 

dengan jadwal pelajaran pada semester ganjil.  

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek peneltian ini adalah siswa kelas IV di SDN Mangunsari 01 sebagai 

kelas yang akan mengalami perlakuan. Penelitian ini dilakukan atas dasar 

persetujuan oleh Kepala sekolah dan juga guru kelas IV tersebut. Dan di dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap guru kelas IV. Dari hasil 

diskusi dengan guru kelas yang dilakukan maka didapatkan permasalahan 

terhadap pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan yang 

menjadi subjek adalah siswa kelas IV. 

3.3. Variabel Penelitian  

3.3.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas (Independen), adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah Model Inquiry Learning. 

 

. 
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3.3.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Atau unsur yang diikat oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

peneltian ini adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa menitik beratkan pada 

skor yang dihasilkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut.  Yang berkaitan 

dengan kognitif siswa apakah siswa tersebut pandai atau tidak dilihat dari nilai 

tersebut. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah peneltian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II. Dimana dalam setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan 

(planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). 

Adapun model penellitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart terlihat 

pada gambar berikut:  

Gambar 3.1 

Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) oleh Kemmis dan Taggart 

3.4.1 Rencana Tindakan Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus I meliputi: 



 

28 
 

1. Persiapan dengan meminta ijin kepada pihak sekolah yang akan 

dijadikan tempat untuk melakukan observasi, wawancara dengan 

anggota sekolah, dan mengidentifikasi. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model Inquiry Learning untuk siklus 1 dan siklus 2. 

Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan 

untuk mengajar. Serta membuat lembar kerja siswa siklus 1 dan 

siklus 2.  

3. Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa siklus 1 dan 

siklus 2 saat proses pembelajaran berlangsung, yang bertujuan 

untuk mengetahui seberapa lancar kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  

4. Membuat soal tes evaluasi yang berbentuk pilihan ganda dengan 

jumlah 30 butir soal. Soal ini bertujuan untuk mengetahui siswa 

yang tuntas dan tidak tuntas belajar. 

b. Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam siklus pertama ini adalah dengan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang sudah dibuat. Kegiatan pembelajaran dalam siklus pertama dilakukan 

selama 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan kedua guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model Inquiry 

Learning.  

c. Observasi 

Selama proses pembelajaran berlangsung tahap observasi sangat 

perlu diamati dengan teliti. Observasi yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung bertujuan untuk mengetahui situasi kegiatan 

belajar mengajar, mengetahui tingkat perubahan saat pembelajaran dengan 

model Inquiry Learning. Objek pengamatan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut proses pelaksaan tindakan meliputi aktivitas guru dan siswa.  

d. Refleksi  
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Kegiatan refleksi bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang 

sudah dilakukan. Kekurangan apa saja yang ada di pertemuan 1 nanti akan 

diperbaiki dipertemuan selanjutnya.  Yang dievaluasi adalah guru, siswa 

dan proses pembelajaran evaluasi dilakukan oleh observer dan guru yang 

mengajar. Jika ada yang belum sesuai maka peneliti harus memperbaiki 

untuk pertemuan yang selanjutnya. 

3.4.2 Rencana Tindakan Siklus 2 

a. Perencanaan yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan refleksi pada 

perbaikan pembelajaran siklus I 

2. Membuat kembali Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) Siklus II 

dengan Model Inquiry Learning. 

3. Membuat instrument lembar observasi yang digunakan dalam siklus 

penelitian. Lembar observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

4. Menyusun evaluasi pembelajaran, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar tujuan pembelajaran yang sudah tercapai. Bentuk 

evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dan 

berdasarkan observasi. 

b. Tindakan  

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar harus 

sama dengan RPP yang telah dibuat oleh peneliti, dengan kata lain jika 

pengajar mengajar tidak sesuai dengan RPP harus memperbaiki 

pengajarannya. Tindakan pengajaran ini dilakukan 2 kali pertemuan sama 

seperti yang terjadi pada siklus 1, pertemuan 1 dan pertemuan 2 dan 

dilanjutkan mengerjakan soal tes evaluasi. 

 

c.  Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi siklus II sama 

dengan yang dilakukan pada siklus I yaitu dengan melakukan pengamatan 
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yang menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Untuk 

mengetahui kesesuaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 

d. Refleksi 

Refleksi ini dilakukan oleh observer, guru dan pengajar atau pihak 

yang bersangkutan. Di dalam refleksi semua berkumpul dan melakukan 

evaluasi terhadap pengajaran yang telah dilakukan. Jika ada kekurangan 

maka harus diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan ini 

digunakan untuk menarik kesimpulan dari pengajaran siklus 1 dan siklus 

2.  Apakah penggunaan model Inquiry Learning meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam “Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup” kelas 4 SDN 

Mangunsari 01 kecamatan Sidorejo tahun pelajaran 2018/2019. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

  Berikut uraian mengenai Teknik dan instrument pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam PTK ini adalah Tes, 

Sebagaimana Namanya Teknik tes merupakan Teknik pengumpulan data 

berupa pemberian soal-soal untuk dikerjakan oleh siswa. Sedangkan 

Teknik no tes merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati aktivitas guru dan siswa pada proses kegiatan.  

Instrument soal tes digunakan untuk mengetahui sampai mana 

perkembangan siswa yang paling tepat adalh Teknik tes.  Tes awal yang 

dilakukan oleh guru adlah istrumen yang tepat untuk mendpatakna 

pengumpulan data, dengan hasil tes ini dapat dilihat samapai mana 

perkembangan siswa melalui tes tersebut. Setelah hasil yang sudah 

diketahui, maka peneliti akan memulai perlakuan apa yang sesuai setelah 

melakukan obeservasi itu. Perlakukannya harus sesuai dengan karakteristik 

siswa dan harus disamakan dnegan model pembelajaran yang digunakan. 

Lembar observasi diberikan untuk meilai jalannya pembelajaran 

sehingga hasil yang akan diperoleh dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menyimpulkan hasl pembelajaran tersebut Arikunto (2010:272). Observasi 
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dilakukan guna memberikan penilaian yang berkenaan dengan tingkah 

laku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, namun sugiyono 

menambhakan observasi ini dapat dilakukan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.  

1. Lembar Observasi Kegiatan Guru dan Siswa 

Lembar observasi berupa catatan yang digunakan untk 

mengobservasi hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran. Lembar 

observasi ini juga digunakan untuk mengobservasi guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Inquiry 

Learning. Bukan hanya guru saja yang akan diobservasi, melainkan siswa 

juga yang akan diobservasi. Hasil observasi ini juga difungsikan sebagai 

sarana untuk melakukan refleksi terhadap proses kegiatan yang 

berlangsung. Adapun lembar observasi dapat dilihat pada kisi-kisi lembar 

observasi berikut: 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Lembar Observasi Guru 

Tahapan 

Kegiatan 

Aspek yang 

Diamati 

Kegiatan No 

item 

Kegiatan 

Awal 

 

Membuka 

Pelajaran 

a. Memberikan salam. 

b. Memberikan apersepsi 

c. Penyampaian tujuan pembelajaran. 

d. Pemberian motivasi 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Inti 

 

Penyampaian 

Mateti dan 

Strategi 

Pembelajaran 

a. Menyiapkan alat dan bahan belajar. 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

c. Menyampaiakan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

5 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

Model 

Pembelajaran dan 

Pemanfaatan 

Sumber Belajar 

a. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

b. Guru memberikan beberapa contoh 

soal untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah 

dijelaskan. 

c. Guru membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok 

d. Guru mengkondisikan kelas ke 

dalam kegiata Inquiry Learnning. 

e. Guru memberikan masalah ke 

masing-msing kelompok. 

f. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan tugasnya. 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

Penilaian Hasil 

Belajar 

a. Mengevaluasi hasil belajar. 

b. Memberikan keempatan kepada 

siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

c. Pemberian penghargaan atas hasil 

yang dicapai siswa. 

14 

 

15 

16 

 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

 

 

 

Mengakhiri 

Pelajaran 

a. Pemberian penguatan terhadap 

materi ajar. 

b. Melakukan bimbingan dalam 

penarikan dalam penrikan 

kesimpulan. 

c. Pemberian motivasi. 

d. Pemberian tindak lanjut. 

17 

 

18 

 

 

19 

20 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lembar Observasi Siswa 

Tahapan 

Kegiatan  

Aspek yang 

Diamati 

Kegiatan  No Item  

 

Kegiatan 

awal 

 

Membuka 

Pelajaran 

a. Siswa siap menerima pelajaran. 

b. Siswa dapat menjawab pertanyaan 

apersepsi. 

c. Siswa memahami tujuan 

pembelajaran. 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Inti 

 

 

Penyampaian 

Materi dan 

Strategi 

Pembelajaran 

a. Siswa memeperhatikan penjelasan 

guru. 

b. Siswa aktif bertanya tentang 

materi ajar yang dijelaskan. 

c. Siswa mengerti instruksi tentang 

langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan Inquiry 

Learning. 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunakan 

Inquiry 

Learning 

a. Siswa merancang solusi terhadap 

pemasalahan yang diberikan oleh 

guru. 

b. Siswa menyusun laporan dengan 

mengembangkan rancangan yang 

telah dibuat sebelumnya dalam 

kegiatan kelompok. 

c. Siswa bekerja sama dan saling 

membantu anggota kelompok 

dalam menyelesaikan tugas yang 

diperoleh. 

d. Siswa melakukan evaluasi 

terhadap proyek yang telah dibuat. 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

Penilaian Hasil 

Belajar 

a. Siswa mampu menjawab dengan 

benar pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. 

b. Siswa mendapatkan reward dari 

perolahan skor dalam 

pembelajaran yang telah dibuat. 

11 

 

 

12 

 

 

Kegiatan 

Akhri 

 

Mengakhiri 

Pelajaran 

a. Siswa mampu menjawab soal yang 

diberikan secara lisan. 

b. Siswa mampu menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

13 

 

14 
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2. Lembar Soal Tes Evaluasi 

Lembar soal-soal tes yang akan diberikan kepada siswa sebagai tes 

evaluasi setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Inquiry Learning yang diberikan di akhir siklus. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Lembar Soal Siklus I 

No KD Indika 87tor TK Proses Berpikir Juml

ah 

T

ot

al 

No soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Bahasa 

Indonesia 

3.3Menggali 

Informasi 

dari seorang 

tokoh melalui 

wawancara 

menggunaka

n daftar 

pertanyaan 

 

Dapat 

menyebutkan 

urutan daftar 

pertanyaan 

dalam 

wawancara 

MD  1       

2 

27 

SD 1       9 

SK         

Dapat 

menjelaskan 

cara 

menuliskan 

hasil 

wawancara 

dengan benar 

MD 1  1      

 

3 

26,30 

SD   1     25 

SK         

Dapat 

menemukan 

informasi dari 

seseorang 

tokoh dalam 

sebuah teks 

cerita.  

MD 2 1 2     8 2,3,4,6,8 

SD  2 1     1,5,7 

SK         

2 IPA 

3.1Menganali

sis hubungan 

antara bentuk 

dan fungsi 

bagian tubuh 

pada hewan 

dan 

tumbuhan  

Dapat 

menUnjukan 

gambar antara 

bentuk Bagian 

tubuh hewan 

dan tumbuhan.  

MD  2       

 

 

3 

15, 17 

SD 1       23 

SK         

Daoat 

menyebutkan 

fungsi bagian 

tubuh hewan 

dan tumbuhan.  

MD  

2 

3       

 

 

8 

12,16,24,

28,29 

SD  

3 

 

 

  

 
   10,11,14 

SK         

Dapat 

membedakan 

bentuk bagian-

bagian tubuh 

hewan dan 

tumbuhan.  

MD 2 2       

 

6 

13,18,19,

20 

SD  1 1     21,22 

SK         

Total  30  
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Nilai  
             

            
       

Pedoman Penliaian  

Aspek 

Penilaian 

Jumlah 

Soal 

Pedoman Penskoran Skor 

Skor Tertinggi Skor Terendah 

Pilihan Ganda  Jawaban benar diberi 

skor 1 

Jawaban salah diberi 

skor 0 

30 0 

 30 0 

Nilai = jumlah Skor x 5 

Catatan: siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM (70) akan diadakan 

remedial 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Lembar Soal Siklus II 

No KD Indikator TK Proses Berpikir Juml

ah 

T

ot

al 

No soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Bahasa 

Indonesia 

3.3Menggali 

Informasi 

dari seorang 

tokoh melalui 

wawancara 

menggunaka

n daftar 

pertanyaan 

 

Dapat 

menyebutkan 

daftar 

pertanyaan 

melalui  

wawancara 

MD 2 1       

8 

3,6,8 

SD 1 2      5,9,10 

SK 2       22,29 

Dapat 

menunjukan 

kalimat 

runoang dalam 

sebuah daftar 

pertanyaan 

wawancara 

MD 1  1      

 

3 

7,30 

SD  2 1     4 

SK         

Dapat 

menemukan 

informasi dari 

seseorang 

tokoh melalui 

sebuah 

percakapan 

MD 1 2      5 1,2,23 

SD   1     24 

SK 1       21 

2 IPA 

3.1Menganali

sis hubungan 

antara bentuk 

dan fungsi 

bagian tubuh 

pada hewan 

Dapat 

menunjukan 

fungsi bagian 

tubuh hewan 

dan tumbuhan 

MD 1 2       

 

5 

 

12,13,15 

SD 1 1      1,18 

SK         

Daoat 

menyebutKan 
MD 1 

 

       

 

16 
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dan 

tumbuhan  

beberaoa 

bagian-bagia  

pada tubuh 

hewan dan 

tumbuhan 

SD  

 

 

2 

  

 
    

5 

19,25 

SK  2      26,20 

 Dapat 

membedakan 

bentuk bagian-

bagian tubuh 

hewan dan 

tumbuhan 

MD 2       4 14,27 

SD   1     17 

SK   1     28 

Total  30  

Pedoman Penliaian  

Aspek 

Penilaian 

Jumlah 

Soal 

Pedoman Penskoran  

Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Pilihan Ganda  Jawaban benar diberi skor 

Jawabam salah diberi skor 0 

30 0 

 30 0 

Nilai  
             

            
       

Pedoman Penliaian Catatan: siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM (70) 

akan diadakan remedial 

3.6 Uji Reliabilitas, Validitas dan Analisis Butir Soal 

3.6.1 Reliabilitas 

Guna memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur hasil belajat 

siswa,  maka alat ukut ini harus diuji validitas melalui beberapa tahap, yaitu; 

1) Penyusunan kisi-kisi; 2) Uji coba instrumen soal; 3) Uji daya pembeda,  

tingkat kesukaran dan fungsi pengecoh; 5) Uji validitas. Pengujian ini 

dilakukan di SDN 1 Kalimaro dengan jumlah responden 30 siswa.  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen tersebu, kemudian penelitian 

melakukan uji validitas (kesahihan)  dan reliabilitas (keterpercayaan)  dengan 

bantuan AnatesVer. 4.0.9 

Menurut Sugiyono (2010:354) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat. Uji reliabilitas 
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dilakukan untuk mengrtahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk 

kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur 

tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama 

(tidak berbeda jauh).  Untuk melihat ada tidaknya suatu alat ukur digunakan 

pendekatan sevada statitiska, yaitu mrlalui koedifien reliabilitas dan apabila 

koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka secara keseluruhan 

penryataan andal.  

Uji reliabilitas instrumen soal dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam 

kegiatan tes individual setelah pembelajaran dilakukan di kelas 4 SDN 1 

Kalimaro. 

3.6.2 Validitas 

Uji validitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah item butir soal 

yang digunakan untuk tes evaluasi sudah valid atau belum dalam penerapan 

model inquiry learning kelas 4 SDN 1 Kalimaro. Adapun untuk menganalisis 

validitas item soal penulis menggunakan penemuan Azwar. Peneliti 

mengukur validitas yaitu dengan penemuan Azwar. Penentuan layak atau 

tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi 

koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap 

valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Atau jika melakukan 

penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa digunakan batas nilai 

minimal korelasi 0,30. Menurut Azwar (1999) semua item yang mencapai 

koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan. 

Tetapi Azwar mengatakan bahwa bila jumlah item belum mencukupi kita bisa 

menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 tetapi menurunkan batas 

kriteria di bawah 0,20 sangat tidak disarankan. Untuk pembahasan ini 

dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan kriteria menggunakan r 

kritis pada taraf signifikansi 0,05 (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran 

standar yang sering digunakan dalam penelitian).  
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3.6.3 Daya Pembeda  

  Daya pembeda dapat diartikan suatu indeks yang mrnunjukan 

bagaimana pilihan jawaban membedakan peserta didik pandai (atau yang 

belajar dengan baik)  dari yang kurang pandai (atau yang tidak belajar) . 

Sebagian besar peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk 

menjawab butir item tersebut lebih banyak menjawab betul, sementara 

peserta didik yang kemampuannya rendah untuk menjawab butir item 

tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab dengan betul. 

Indeks   Kategori 

D ≥ 0,40  Sangat Baik 

0,30 ≤ D < 0,40  Baik 

0,20 ≤ D < 0,30  Sedang 

D < 0,20  Tidak Baik 

3.6.4 Tingkat Kesukaran dan Fungsi Pengecoh 

  Tingkat kesukaran soal adalah angka yang menunjukan 

kemampuan peserta didik menjawab butir soal dengan betul (Slameto, 

2010). Semakin besar tingkat kesukaran berarti soal itu semakin mudah,  

demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat kesukaran berarti soal 

itu makin sukar.  Tingkat kesukaran soal adalah peluang adalah peluang 

untjk menjawab. Benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang 

biasanya dinyatakan dalam brntuk indeks.  Dilihat dari fungsi oengecoh, 

nampak bahwa semua soal pengecoh berfungsi,meskipun nanti dnegan 

kategori yang berbeda-beda. Pengecoh dikatakan berfungsi dengan baik 

apabila dipilih oleh pengikut tes minimal 5%. 

3.6.5 Indikator Kerja  

Tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Maka dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, perlu adanya tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan 

tindakan kelas ini yaitu melalui indikator kinerja yang dipaparkan sebagai 

berikut: 
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1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model Inquiry Learning 

berjalan baik dengan hasil belajar siswa mencapai KKM 70. 

2. Ketercapaian ketutasan belajar siswa rata-rata kelas di atas 85%. 

3.6.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam PTK ini adalah bahwa data kuantitatif 

dianalisa dengan teknik analisa deskriptif dengan menentukan mean atau 

rata-rata hasil terlebih dahulu. Hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

KKM. Selain data kuantitatif, juga terdapat data kualitatif. Data kualitatif 

dianalisa dengan teknik analisa dekriptif kualitatif.  

Analisis data terhadap hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut:  

a. Menghitung ketuntasan individu 

Ketuntasan hasil belajar siswa secara individual diperoleh setelah siswa 

mengerjakan soal tes evaluasi dimana siswa telah menerima 

pembelajaran dengan menggunakan model Inquiry Learning.  

b. Menghitung ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan hasil belajara siswa secara klasikal dapat dilihat dari 

seberapa banyak siswa yang tuntas dalam arti nilainya mencapai KKM. 

Ketuntasan hasil belajar siswa akan dipaparkan secara deskriptif 

prosentase. 

 

 


