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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis, Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan guru IPA yang 

mengajar kelas V SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang. Guru dan 

peneliti mendiskusikan permasalahan penelitian dan menentukan rencana 

tindakan. Penelitian ini dilaksanakan di SD SD Negeri Bringin 03 

Kabupaten Semarang semester I tahun pelajaran 2017/ 2018. Subyek 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten 

Semarang sebanyak 17 siswa., yang terdiri 12 siswa perempuan dan 5 siswa 

laki-laki. Semua siswa berasal dari Daerah Bringin dan sekitarnya. Kondisi 

fisik di SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang yaitu memiliki 6 ruang 

kelas, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 lapangan, 3 kamar mandi. 

Sedangkan kondisi fisik ruang kelas 5 yaitu memiliki 11 meja siswa, 20 

kursi siswa, 1 meja guru, 1 kursi guru, 1 papan tulis,2 peta, alat tulis dan 

penghapus.  

 

3.2 Variabel penelitian dan Definisi Operasional 

 Menurut  pendapat Sugiyono (2013:2) variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan. 

 Dalam penelitian tindakan kelas terdapat 2 variabel yang digunakan, 

yaitu: 

1) Variabel bebas (x) 

Veriabel bebas (x} yaitu variabel yang mempengarui atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini 

variabel (x) berupa pembelajaran bermodel Discovery Learning dan  

2) Variabel terikat (y) 
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variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel (y) 

berupa hasil belajar IPA.  

 Pembelajaran model Discovery Learning yang dilakukan adalah 

pembelajaran IPA dengan KD 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

melalui langkah-langkah menulis 3 sumber cahaya, mengemukakan 

peristiwa positif tentang cahaya, mengemukakan peristiwa negatif tentang 

cahaya, menulis cerita peristiwa positif tentang cahaya, menulis cerita 

negatif tentang cahaya, menggarisbawahi istilah penting dari teks sifat- sifat 

cahaya, membuat tabulasi antara sumber, peristiwa, dan sifat cahaya, 

merumuskan definisi sumber dan sifat cahaya, dan merefleksi sumber 

cahaya, peristiwa yang berhubungan dengan cahaya, dan sifat-sifat cahaya. 

Hasil belajar adalah total skor yang diperoleh dari skor tes setiap siklus. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

menggunakan model spiral, yang dikemukakan oleh C. Kemmis dan Mc 

Taggart yang dikutip oleh Arikunto (2014: 16) , yang prosedur 

penelitiannya dengan 2 siklus, dan setiap siklus/ penelitiannya terdiri atas 

tiga langkah, yaitu perencanaan, tindakan dan observasi, serta refleksi. 

Secara rinci ditunjukkan dalam gambar 3.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rencana Tindakan 

Model Spiral menurut C. Kemmis dan Mc. Taggart 
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Prosedur yang dilakukan dalam PTK terdiri dari 2 siklus, dengan catatan 

apabila dalam siklus 2 sudah mencapai tujuan. Namun jika pada siklus 2 

masih belum mencapai tujuan penelitian, maka diteruskan ke siklus 

berikutnya sampai tujuan tercapai.  Desain penelitian ini terdiri dari 4 thapan 

yaitu perencanaan pelaksanaan observasi dan refleksi. Tahap perencanaan 

merupakan tahap dimana peneliti menentukan masalah dan peristiwa yang 

hendak diamati serta menyusun instrumen pengamatan untuk 

mengumpulkan data dan fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan implementasi dari rancangan 

pembelajaran. Tahap pengamatan dilakukan untuk mengamati aktifitas guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tahap refleksi merupakan tahap 

mengemukakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Masing_ masing 

siklus akan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Waktu pelaksanaan siklus 1 

dan siklus 2 dilakukan pada bulan April 2018. 

 

Rencana Tindakan Siklus 

1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1) Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran 

IPA semester I dan semester II (pada saat observasi) tahun 

pelajaran 2017/2018 

2) Menganalisis permasalahan dalam pembelajaran IPA semester I 

dan semester II (pada saat observasi)  tahun pelajaran 2017/2018. 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPA KD 6.1 

Mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya. (lampiran) 

4) Menyusun perangkat RPP yakni materi, media, instrumen tes dan 

non tes. 

5) Membuat lembar observasi tindakan Discovery Learning untuk 

mengamati aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran model 

Discovery learning. 
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b. Tahap Pelaksanaan Tindakan dan observasi 

Pada tahap ini, guru mengimplementasikan  tindakan 

pembelajaran dengan model Discovery Learning dengan KD 6.1 

Mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya yang sesuai dengan RPP yang 

telah disiapkan yakni terdapat kegiatan awal, inti, dan penutup. RPP 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Dalam implementasi tindakan 

dilakukan observasi pelaksanaan pembelajaran dengan model 

discovery learning. 

c. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah merefleksi pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan model Discovery Learning  dengan 

menunjukkan kelebihan dan kelemahan yang diperoleh dalam 

pembelajaran. Selanjutnya merefleksi hasil belajar melalui hasil 

pengukuran aktifitas dan hasil belajar. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap pelaksanaan pembelajaran model Discovery learning dan 

pengukuran hasil belajar IPA diperoleh kesimpulan hal-hal apa saja 

yang perlu diperbaiki atau disempurnakan dalam perencanaan pada 

siklus berikutnya, baik melalui perancangan RPP  IPA dengan KD 6.1 

Mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya, maupun dalam pengukuran 

implementasi dan observasi. 

 

2. Siklus 2 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus 2  dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam siklus 1. 

2) Menganalisis permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan 

pada siklus 1. 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPA dengan 

6.2  Membuat suatu karya/ model, misalnya periskop atau lensa 

dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. 
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4) Menyusun perangkat RPP yakni materi, instrumen tes dan non 

tes. (lampiran 2) 

5) Membuat lembar observasi tindakan Discovery Learning 

(lampiran 10) untuk mengamati aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran model Discovery Learning. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan dan observasi 

 Pada tahap ini, guru mengimplementasikan tindakan 

pembelajaran model Discovery Learning dengan KD 6.2  Membuat 

suatu karya/ model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat cahaya yang sesuai dengan RPP yang 

telah disiapkan yakni terdapat kegiatan awal, inti, dan penutup. RPP 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Dalam implementasi tindakan 

dilakukan observasi pelaksanaan pembelajaran model Discovery 

Learning. 

c. Tahap Refleksi 

Pada tahap refleksi dalam siklus 2 adalah sama seperti pada siklus 

1. Pada tahap ini yang dilakukan adalah merefleksi pelaksanaan 

pembelajaran IPA model Discovery Learning dengan menunjukkan 

kelebihan dan kelemahan yang diperoleh dalam pembelajaran. 

Selanjutnya merefleksi hasil belajar melalui hasil pengukuran proses 

dan hasil belajar. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan 

pembelajaran model Discovery Learning dan pengukuran hasil belajar 

IPA diperoleh kesimpulan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau 

disempurnakan dalam perencanaan pada siklus berikutnya, baik 

melalui perancangan RPP  IPA dengan KD 6.2  Membuat suatu karya/ 

model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya, maupun dalam pengukuran 

implementasi dan observasi. 
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna 

mengetahui hasil belajar siswa menggunakan teknis tes dan untuk mengukur 

aktifitas belajar siswa menggunakan teknik nontes. Teknik tes yang 

digunakan dalam penenlitian ini adalah tes formatif dalam bentuk pilihan 

ganda. Teknik nontes yang digunakan dalam penelitan ini berupa lembar 

dan observasi serta dokumentasi. 

 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah berupa butir-

butir soal tes, dan lembar observasi guru dan siswa. 

1) Tes 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah tes formatif dalam bentuk pilihan ganda. Sebelum dibuat 

instrumennya maka harus disusun kisi-kisi soal terlebih dahulu. Kisi-kisi 

merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan disajikan. Tujuan 

penyusunan kisi-kisi utnuk menentukan ruang lingkup dan petunjuk 

dalam penulisan soal. Sebelum dibuat instrumenya maka terlebih dahulu 

dibuat kisi-kisi soal siklus 1 dan siklus 2, dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 

3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.1 

Kisi – Kisi Instrumen Soal Tes IPA Kelas 5 

Siklus 1 

Standar Kompetensi : 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui 

kegiatan membuat suatu karya/model 

Kompetensi Dasar : 6.1. Mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya 

No Indikator 
Taksonomi Bloom 

Jumlah Total 
No. 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 

Mendemo

nstrasikan 

sifat 

cahaya 

yang 

mengenai 

berbagai 

benda 

(bening, 

berwarna, 

dan 

gelap). 

M

d 
3 3     6 

10 

 

1,2,3

, 

4,5,6

, 

Sd 3 1     4 

7,8, 

9, 

10, 

Sk         

2 

Mendeskri

psikan 

sifat-sifat 

cahaya 

yang 

mengenai 

cermin 

datar dan 

cermin 

lengkung 

M

d 
4 3     7 

10 

,11, 

12,1

3, 

14,1

5, 

16, 

17 

Sd 2 1     3 

,18,1

9, 

20, 
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(cembung 

atau 

cekung). 

Sk         

3 

Menunjuk

kan contoh 

peristiwa 

pembiasan 

cahaya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

melalui 

percobaan. 

 

M

d 
3 3     6 

10 

21,2

2, 

23,2

4, 

25,2

6, 

Sd 2 1     3 

27,2

8, 

29, 

Sk 1      1 30, 

4 

Menunjuk

kan bukti 

bahwa 

cahaya 

putih 

terdiri dari 

berbagai 

warna. 

 

M

d 
4 3     7 

10 

 

31, 

32,3

3, 

34, 

35, 

36,3

7, 

Sd 2 1     3 

38,3

9, 

40, 

Sk         

5 

Memberik

an contoh 

peristiwa 

penguraia

n cahaya 

M

d 
3 3     6 10 

41,4

2, 

43,4

4, 

45,4
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dalam 

kehidupan 

sehari-

hari. 

 

6 

Sd 3 1     4 

47,4

8, 

49,5

0 

Sk         

    

 

Tabel 3.2 

Kisi – Kisi Instrumen Soal Tes IPA Kelas 5 

Siklus 2 

Standar Kompetensi : 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui 

kegiatan membuat suatu karya/model 

Kompetensi Dasar : 6.2. Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dari bahan sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. 

N

o 
Indikator 

Taksonomi Bloom 
Jumlah Total 

No. 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 

Menentuka

n model 

yang akan 

dibuat 

dengan 

menerapka

n sifat-sifat 

cahaya, 

misal 

periskop, 

atau lensa 

sederhana. 

M

d 
3 3     6 

10 

 

1,2,3

, 

4,5,6

, 

Sd 3 1     4 

7,8, 

9, 

10, 

Sk         
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2 

Memilih 

dan 

menentuka

n berbagai 

alat/bahan 

yang 

sesuai. 

M

d 
4 3     7 

10 

11,1

2,13,

14,1

5,16, 

17 

Sd 2 1     3 

18,1

9, 

20, 

Sk         

3 

Mengguna

kan 

bahan/bend

a yang 

sesuai 

untuk 

membuat 

suatu karya 

model 

menerapka

n sifat-sifat 

cahaya. 

M

d 
3 3     6 

10 

21,2

2,23, 

24,2

5,26, 

Sd 2 1     3 
27,2

8,29, 

Sk 1      1 30, 

4 

Membuat 

karya/mode

l yang 

sesuai 

dengan 

rancangan. 

 

M

d 
4 3     7 

10 

 

31, 

32,3

3,34, 

35, 

36,3

7, 

Sd 2 1     3 
38,3

9,40, 

Sk         
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5 

Menguji 

cara kerja 

model yang 

dibuat. 

 

M

d 
3 3     6 

10 

41,4

1,43, 

44,4

5,46 

Sd 3 1     4 

47,4

8 

,49 

,50 

Sk         

    

 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengobservasi aktivitas 

siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu 

suatu proses pengamatan yang dilakukan dengan bantuan 

observer yang ikut mengambil bagian dalam penelitian. Hal yang 

akan di observasi dalam penelitian ini adalah kegiatan guru 

dalam melakukan pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

bermodel Discovery Learning dan kegiatan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Learning 

embar observasi yang digunakan berbentuk check list atau daftar 

cek. Sanjaya (2013: 274), observer memberi tanda centang atau 

cek untuk menentukan ada tidaknya sesuatu berdasarkan 

pengamatannya. Sebelum membuat lembar observasi yang akan 

digunakan maka terlebih dahulu disusun kisi-kisi lembar 

observasi guru dan siswa sebagaimana tercantum pada tabel 

halaman berikut ini. 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Kegiatan Guru  

Dalam Pembelajaran IPA menggunakan Model Discovery Learning 

Aspek Indikator Kegiatan 
No 

Item 
Jumlah 

Pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

Model 

Discovery 

Learning 

Pra Pembelajaran 1,2, 2 

Kegiatan Awal 
3,4,5,

6,7,8, 
6 

Kegiatan 

Inti 

1. Stimulus (Pemberian 

Rangsangan) 
9 1 

2. Problem Statement 

(Mengidentifikasi Masalah) 
10,11, 2 

3. Data 

Collection(Pengumulam 

Data) 

12,13, 2 

4. Data Processing 

(Pengolahan Data)  
14, 1 

5. Verifikasi Data 15 1 

6. Generalisasi 16 1 

Konfirmasi 17,18, 2 

Kegiatan Akhir 
19,20, 2 

Jumlah Total 20 
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Kegiatan Siswa  

dalam Pembelajaran IPA menggunakan Model Discovery Learning 

Aspek Indikator Kegiatan 
No 

Item 
Jumlah 

Pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

Model 

Discovery 

Learning 

Pra Pembelajaran 1,2, 2 

Kegiatan Awal 
3,4,5,

6,7,8 

6 

Kegiatan 

Inti 

1. Stimulus (Pemberian 

Rangsangan) 
9 

1 

2. Problem Statement 

(Mengidentifikasi Masalah) 
10,11 

2 

3. Data Collection(Pengumulam 

Data) 
12,13 

2 

4. Data Processing (Pengolahan 

Data)  
14 

1 

5. Verifikasi Data 15,16,

17 

2 

6. Generalisasi 18 1 

Kegiatan Akhir 19,20 2 

Jumlah Total 20 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1. Validitas Instrumen 

Pelaksanaan uji coba instrumen adalah untuk mengetahui kelayakan 

instrumen yang digunakan. Sebuah instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk memperoleh data itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

(Sugiyono, 2011:348). Ada berbagai pendapat mengenai kriteria tinggi 

rendahnya validitas instrumen. Kriteria validitas instrumen menurut 

Sugiyono (2010:116) menyatakan bahwa syarat minimum suatu item 

instrumen dianggap valid adalah nilai r > 0,30. Yakni apabila semakin tinggi 

validitas suatu alat tes maka alat tersebu semakin tepat sasaran atau bisa 

menunjukan apa yang seharusnya dikukur. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program Anates versi 4.0.2. Uji validitas instrumen 

siklus 1 maupun siklus 2 diuji cobakan di SD Negeri Sidorejo Lor 04 

Salatiga pada bulan maret 2018. Soal uji instrumen berbentuk soal pilihan 

ganda yang berjumlah 50 soal.  

Pada uji instrumen penelitian siklus 1 dengan menggunakan 50 soal 

berbentuk pilihan ganda diperoleh 27 soal yang valid dan 23 soal yang tidak 

valid. Berdasarkan klasifikasi validitas, apabila Korelasi r  ≤ 0,30 artinya 

butir soal tidak valid, maka 23 butir soal nomor 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 49 dibuang dan tidak 

digunakan dalam penelitian. Selanjutnya pada uji instrumen siklus 2  

menggunakan 50 soal berbentuk pilihan ganda diperoleh 37 soal yang valid 

dan 13 soal yang tidak valid. Berdasarkan klasifikasi validitas, apabila 

Korelasi r  ≤ 0,30 artinya butir soal tidak valid, maka 13 butir soal nomor 1, 

3, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 40, 42, 44, 46, 49 dibuang dan tidak digunakan dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas instrumen, maka akan diambil 

masing-masing 20 soal dari setiap siklus, 20 soal untuk siklus 1 dan 20 soal 

untuk siklus 2 yang akan digunakan dalam penelitian.  Lebih jelasnya 

mengenai olah data uji validitas tes formatif pilihan ganda siklus 1 dan 

siklus 2 dapat dilihat pada lampiran. 
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3.5.2. Reliabilitas Instrumen  

Setelah melakukan uji validitas instrumen maka selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas instrumen untuk mengetahui apakah data itu 

reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Instrumen yang reliabel berarti 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011:348). Uji 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian siklus 1 dan siklus 2 ini 

menggunakan soal pilihan ganda untuk tes formatif. Uji reliabilitas tes 

dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program aplikasi Anates 

versi 4.0.2. Menurut Naniek Sulistya Wardani dan Slameto (2012:88) 

Indeks Reliabilitas dapat dilihat pada tabel yang tersaji  berikut ini: 

Tabel 3.5 

Indeks Reliabilitas 

No Indeks Interpretasi 

1 0,80 – 1,00 sangat reliabilitas 

2 0,60 - 0,80 reliabilitas 

3 0,40 -  0,60 cukup reliabel 

4 0,20 – 0,40 agak reliabel 

5 < 0,20 Kurang reliabel 

Sumber:  Wardani Naniek Sulistya dan Slameto (2012:88) 

Setelah melakukan uji reliabilitas butir soal yang terdiri dari 50 butir 

soal pilihan ganda pada siswa kelas 5 SD Negeri Sidorejo Lor 04 Salatiga 

yang bejumlah 30 siswa, maka diperoleh data hasil uji reliabilitas 

sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.6 

 Distribusi Uji Reliabilitas Instrumen Soal Siklus 1 dan Siklus 2 

No 

Urut 
Siklus 

Jumlah 

Butir Soal 

Cronbach’s 

Alpha 
Interpretasi 

1 1 50 0,71 Reliabilitas 

2 2 50 0,86 Sangat reliabilitas 
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Sumber: Olahan Anates 

Berdasarkan data hasil uji instrumen pada tabel 3.6 dapat dilihat 

bahwa Cronbach’s Alpha pada siklus 1 sebesar 0,71, artinya reliabilitas 

butir soal dianggap reliabel, sehingga instrumen butir soal siklus 1 dapat 

digunakan dalam penelitian. Selanjutnya pada hasil uji reliabilitas instrumen 

butir soal siklus 2 diperoleh Cronbach’s Alpha sebesar 0,86, artinya 

reliabilitas butir soal siklus 2 sangat reliabel. sehingga butir soal dapat 

digunakan dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya perhitungan hasil uji 

reliabilitas tes formatif pilihan ganda siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

3.5.3. Tingkat Kesukaran Soal 

Menurut Wardani Naniek Sulistya dan Slameto (2012:82), tingkat 

kesukaran adalah angka yang menunjukkan proporsi peserta didik yang 

menjawab betul suatu butir soal. Tingkat kesukaran soal adalah peluang 

untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang 

biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran (P) 

dapat dihitung dengan rumus seperti berikut ini. 

 Menurut Aiken dalam Wardani Naniek Sulistya dan Slameto 

(2012:83), tingkat kesukaran  pada umumnya dinyatakan dalam bentuk 

proporsi yang besarrnya berkisar 0,00-1,00. Tingkat kesukaran soal dapat 

ditentukan menggunakan tingkat kesukaran pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.7 

Indeks Kesukaran Soal 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 

0,01 – 0,25 

0,26 – 0,75 

0,76 – 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sumber: Aiken dalam Wardani Naniek Sulistya dan Slameto (2012:83) 
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Untuk mengkukur tingkat kesukaran butir soal siklus 1 dan siklus 2 

dilakukan dengan bantuan program Anates versi 4.0.2. Untuk lebih jelasnya 

mengenahi penghitungan tingkat kesukaran butir soal siklus 1 dan siklus 2 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

bila peningkatan hasil belajar IPA siswa dikatakan tuntas dengan KKM ≥ 

65, mencapai minimal 75% dari seluruh siswa pada siklus 1, dan pada siklus 

2, seluruh siswa (100%) mencapai hasil belajar berdasarkan ketuntasan 

belajar. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan teknik diskriptif komparatif, yaitu 

teknik analisis data yang dipergunakan untuk membandingkan hasil belajar 

IPA berdasarkan ketuntasan hasil belajar dengan KKM ≥ 65, skor rata-rata, 

skor minimum, dan skor maksimum pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. 


