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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Setting Tempat 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Jepon yang 

terletak di Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Alasan peneliti 

memilih SD tersebut karena lokasi sekolah tersebut dekat dengan tempat tinggal 

peneliti.  

3.1.2 Setting Penelitian  

Setting penelitian ini adalah lingkungan kelas tempat dimana subjek 

melakukan kegiatan pembelajaran. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 

II tahun pelajaran 2012/2013.  

3.1.3 Setting Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan, yang meliputi 

tahap persiapan penyusunan  proposal, penyusunan instrumen, pengumpulan data, 

analisis data, dan penyusunan laporan hasil penelitian.  

Tahap penyusunan proposal dilaksanakan pada  bulan Januari 2013. 

Sedangkan untuk penyusunan instrumen dilaksanakan pada bulan Februari. 

Pelaksanaan pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari siklus 

1 dan siklus 2 dilaksanakkanan pada awal bulan Maret 2013. Analisis data 

dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2013. Tahap terakhir yaitu 

penyusunan laporan hasil penelitian dilaksanakan pada awal April 2013. Jadi 

pelaksanaan penelitian ini yaitu kurang lebih mulai bulan Januari sampai dengan 

April 2013. Tabel rincian kegiatan pelaksanaan penelitian terdapat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Pelaksanaan Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan 

Januari 

Minggu ke- 

Februari 

Minggu ke- 

Maret 

Minggu ke- 

April 

Minggu ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Observasi awal dengan guru 

sampai penyusunan 

proposal. 

                

2 
Penyusunan RPP, penyiapan 

peralatan dan instrumen. 

                

3 

Pengumpulan data dan 

pelaksanaan penelitian yang 

terdiri dari siklus I dan 

siklus II. 

                

4 Analisis data.                  

5 Penyusunan laporan.                  

 

3.1.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam peneltian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jepon, dengan 

jumlah siswa 37 orang, yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 23 siswa 

perempuan.  

Objek penelitian ini adalah Pembelajaran IPA menggunakan model 

Examples Non Examples berbantuan Media Gambar untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jepon. 

 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.2.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan 

nyata tentang peristiwa yang tampak selama proses pembelajaran berlangsung. 

Peristiwa yang dimaksud adalah proses pelaksanaan langkah pembelajaran yang 
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diterapkan di dalam kelas dengan tingkat prestasi belajar siswa sebagai hasil dari 

penerapan model Examples Non Examples. Sedangkan pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk mengukur sejauh mana dalam hal ini adalah peningkatan hasil 

belajar melalui skala nominal.  

3.2.2 Jenis Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan peneliti adalah jenis PTK 

kolaboratif. PTK kolaboratif yaitu kerja sama antara peneliti dengan guru kelas, ide 

berasal dari peneliti dan yang melakukan tindakan adalah guru kelas. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2010: 

61). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Examples 

Non Examples (X1) dan Media Gambar (X2). Model Examples Non Examples 

adalah suatu model pembelajaran dengan memberikan gambaran akan sesuatu 

yang menjadi contoh dan bukan contoh dari materi yang sedang dibahas melalui 

gambar-gambar sehingga siswa dapat lebih mudah dan jelas dalam memahami 

suatu materi yang diajarkan serta membuat siswa tidak merasa jenuh atau bosan 

dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan media gambar adalah perantara yang 

digunakan oleh pendidik kepada peserta didik untuk menyampaikan pesan, 

menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilusi ide yang diwujudkan secara 

visual dalam bentuk dua dimensi. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah Hasil Belajar (Y). Hasil belajar merupakan 

perubahan kemampuan yang dimiliki seseorang setelah mengalami proses belajar. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Langkah-langkah yang digunkan dalam penelitian ini yaitu pertama 

menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode  penelitian 

tindakan kelas. Langkah selanjutnya menentukan banyaknya tindakan yang 
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dilakukan dalam siklus, yaitu dua  siklus. Langkah ketiga yaitu menentukan 

tahapan-tahapan tindakan dalam setiap siklus yang terdiri tahapan Planning atau 

perencaaan, Acting atau tindakan, Observing atau pengamatan, analisis dan 

Reflecting atau refleksi. Tahapan prosedur penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart. 

Adapun gambar model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart 

dalam Rochiati (2006: 66) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Gambar 2 Penelitian tindakan kelas model spiral ( Kemmis & Taggart, 1998 

: 114 ) 

 

Penelitian ini berjalan melalui beberapa siklus. Siklus kedua dilaksanakan 

apabila siklus pertama belum tercapai sehingga mengulang kegiatan pertama, dan 

bila belum berhasil dilanjutkan dengan siklus berikutnya. 
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3.5 Tahapan Penelitian 

Siklus 1 

1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini, peneliti melakukan beberapa langkah, 

antara lain:  

a. Memilih Standar Kompetensi 7. Memahami  perubahan  yang  

terjadi di  alam  dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam, Kompetensi Dasar 7.6 Mengidentifikasi peristiwa  alam yang 

terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan, dan membuat Indikator sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan. 

b. Menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi, menyiapkan 

instrumen dalam format RPP, menyusun pedoman observasi.  

c. Mempersiapkan alat peraga sesuai materi pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama dilakukan dalam tiga kali 

pertemuan. Tahap tindakan dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan 

guru, menerapkan model pembelajaran Examples Non Examples berbantuan 

Media Gambar. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal 

pelajaran IPA Kelas 5. Materi yang akan diberikan adalah : 

Pertemuan 1 (2 x 35 menit) membahas tentang “peristiwa alam gempa 

bumi”. 

Pertemuan 2 (2 x 35 menit) membahas tentang “peristiwa alam gunung 

meletus dan angin puting beliung”. 

Pertemuan 3 (2 x 35 menit) membahas tentang “peristiwa alam banjir dan 

tanah longsor”. 
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Adapun tindakan yang dilakukan pada tiap pertemuan yaitu: 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru memberi salam, berdoa, dan mengabsen siswa. 

2) Guru menanyakan kondisi siswa dan kesiapannya untuk 

belajar.   

3) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.  

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

5) Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh 

dalam pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari (peristiwa alam) 

disertai Tanya jawab dengan siswa. 

2) Guru menayangkan gambar-gambar yang relevan dengan 

materi yang dibawakan melalui LCD proyektor. 

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  

4) Guru membagikan lembar kerja siswa pada siswa. 

5) Guru meminta masing-masing kelompok untuk menganalisa 

gambar yang ditayangkan dengan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 

6) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

7) Guru menanggapi hasil diskusi siswa dan menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang akan dicapai. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2) Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran dan memberikan 

tindak lanjut. 

3) Guru menutup pelajaran. 
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3. Pengamatan (Observasi) 

Selama proses pembelajaran akan dilakukan observasi untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan sewaktu mengajar. Hal yang 

diamati meliputi kemampuan guru dalam mengelola kelas, proses 

pembelajaran menerapkan model Examples Non Examples, aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari observasi ini 

akan dijadikan dokumen hasil observasi siklus 1. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus 1 untuk mencatat semua temuan baik 

kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus 1 yang selanjutnya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus 

berikutnya. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka dilakukan 

perbaikan dan peningkatan yang dilaksanakan pada siklus kedua dan 

seterusnya. 

Siklus 2 

1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini, peneliti melakukan beberapa langkah, 

antara lain:  

a. Memilih Standar Kompetensi 7. Memahami  perubahan  yang  

terjadi di  alam  dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya 

alam, Kompetensi Dasar 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb), dan Indikator sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan. 

b. Menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi, menyiapkan 

instrumen dalam format RPP, menyusun pedoman observasi.  

c. Mempersiapkan alat peraga sesuai materi pembelajaran.  
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2. Pelaksanaan Tindakan  

Rencana tindakan siklus 2 dimaksudkan sebagai perbaikan dan 

peningkatan baik hasil belajar maupun keaktifan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus 1. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 ini 

dilakukan dalam 2 kali pertemuan dengan materi sebagai berikut : 

Pertemuan 1 (2 x 35 menit) membahas tentang “Dampak Kegiatan Manusia 

Terhadap Lingkungan (pembakaran hutan)”. 

Pertemuan 2 (2 x 35 menit) membahas tentang “Dampak Kegiatan Manusia 

Terhadap Lingkungan (penebangan hutan secara liar dan penambangan) 

serta upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan". 

Tindakan yang dilakukan pada tiap pertemuan yaitu: 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru memberi salam, berdoa, dan mengabsen siswa.  

2) Guru menanyakan kondisi siswa dan kesiapannya untuk 

belajar.   

3) Guru memberikan apersepsi dan motivasi.  

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

5) Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh 

dalam pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari (Dampak 

Kegiatan Manusia Terhadap Lingkungan). 

2) Guru menayangkan gambar-gambar yang relevan dengan 

materi yang dibawakan melalui LCD proyektor. 

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  

4) Guru membagikan lembar kerja siswa pada siswa. 

5) Guru meminta masing-masing kelompok untuk menganalisa 

gambar yang ditayangkan dengan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 
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6) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

7) Guru menanggapi hasil diskusi siswa dan menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang akan dicapai. 

c. Kegiatan Akhir 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2) Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran dan memberikan 

tindak lanjut. 

3) Guru menutup pelajaran. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Selama proses pembelajaran akan dilakukan observasi untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan sewaktu mengajar. Hal yang 

diamati meliputi kemampuan guru dalam mengelola kelas, proses 

pembelajaran menerapkan model Examples Non Examples, aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari observasi ini 

akan dijadikan dokumen hasil observasi siklus 2.  

4. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus 2 untuk mencatat semua temuan baik 

kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus 2 yang selanjutnya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus 

berikutnya. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka dilakukan 

perbaikan dan peningkatan yang dilaksanakan pada siklus ketiga dan 

seterusnya. 

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (2005: 101), mengartikan instrumen penelitian sebagai 

alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda misalnya angket, 

daftar cek, pedoman wawancara, dan lembaran pengamatan. 
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Sesuai dengan bentuk penelitian dan sumber data yang dimanfaatkan, maka 

teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, tes, dan dokumentasi. 

3.6.1 Observasi 

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Karena sifatnya mengamati, maka 

alat yang paling pokok adalah panca indera, terutama indera penglihatan.  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan 

terhadap subjek, yaitu mengamati kinerja guru dalam menerapkan pembelajaran 

IPA menggunakan model Examples Non Examples dan aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Examples Non 

Examples.  

Kisi-kisi observasi aktivitas siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model Examples Non Examples berbantuan Media Gambar dapat 

dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.  

 

Tabel 4 

Kisi-kisi Observasi Aktivitas Siswa 

 

No. Indikator  
Nomor 

Pernyataan 

A. Pra Pembelajaran  

1.  Kesiapan siswa 1,2 

B. Kegiatan Awal  

2.  Memperhatikan dan mampu menjawab pertanyaan guru 3,4,5,6 

C. Kegiatan Inti  

3.  Mengamati gambar yang ditayangkan guru  7 

4.  Siswa duduk di kelompok masing-masing 8 

5.  Mengikuti  langkah demi langkah petunjuk guru  9 

6.  Berdiskusi dalam kelompok  10 

7.  Menyampaikan pendapatnya  11 

8.  Mencatat hasil diskusi  12 

9.  Presentasi hasil diskusi  13 

10.  Menanggapi hasil diskusi  14 

D. Penutup   

11.  Menyimpulkan pembelajaran 15 

12.  Refleksi dan tindak lanjut  16 
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Tabel 5 

Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru 

 

No. Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

1.  

Tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan 

kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta 

didik 

1 

Penyusunan bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual dan 

mutakhir 
2 

Perencanaan kegiatan pembelajaran yang efektif 3 

Pemilihan sumber belajar/ media pembelajaran sesuai 

dengan materi dan strategi pembelajaran 
4 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG AKTIF DAN 

EFEKTIF 

2.  

A. Kegiatan Pendahuluan  

Memulai pembelajaran dengan efektif 5 

B. Kegiatan Inti  

Penguasaan materi pelajaran 6 

Penerapan pendekatan/strategi pembelajaran yang 

efektif 
7 

Pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran 8 

Memicu dan/atau memelihara keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran 
9 

Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran 
10 

C. Kegiatan Penutup  

Mengakhiri pembelajaran dengan efektif 11 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

3.  

Perancangan alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan 

keberhasilan belajar peserta didik 
12 

Penggunaan berbagai strategi dan metode penilaian untuk 

memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik 
13 

Pemanfatan berbagai hasil penilaian untuk memberikan 

umpan balik bagi peserta didik 
14 

 

3.6.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan sebagai alat untuk memperoleh data dengan menguji 

kemampuan siswa selama mengikuti pembelajaran IPA dengan model Examples 

Non Examples. Melalui metode tes tersebut digunakan untuk menguji sejauh 
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mana perbandingan siswa mengalami perubahan tingkah laku serta hasil belajar 

sesudah diberi tindakan pembelajaran IPA dengan model Examples Non 

Examples.  

Kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran IPA menggunakan model 

Examples Non Examples berbantuan Media Gambar untuk siklus 1 dan siklus 2 

dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7. 

 

Tabel 6 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus 1 (Tes Formatif) 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor 

soal 

7.6   Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan. 

1. Menunjukkan peritiwa alam ada 

yang dapat di cegah dan ada 

yang tidak dapat dicegah. 

1, 4 

  

2. Menyebutkan peristiwa-

peristiwa  alam yang pernah 

terjadi di Indonesia. 

7 

  

3. Menjelaskan peristiwa alam 

gempa bumi, serta dampaknya 

bagi kehidupan. 

2, 5, 9, 

14, 17 

 

  

4. Menjelaskan peristiwa alam 

gunung meletus dan angin 

puting beliung, serta dampaknya 

bagi kehidupan. 

3, 6, 10, 

19, 22, 

24 

  

5. Menjelaskan peristiwa alam 

banjir dan tanah longsor, serta 

dampaknya bagi kehidupan. 

8, 11, 13, 

16, 20, 

23, 25 

 

6. Menyebutkan cara mencegah 

peristiwa alam banjir dan tanah 

longsor. 

12, 15, 

18, 21 

 

 



42 
 

Tabel 7 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus 2 (Tes Formatif) 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor 

soal 

7.7 Mengidentifikasi  

beberapa kegiatan 

manusia yang dapat 

mengubah permukaan 

bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb)   

1. Membedakan sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan yang 

tidak dapat diberbarui. 

3, 8, 12, 

16, 20 

  

2. Menyebutkan kegiatan manusia 

yang dapat mengubah 

permukaan bumi. 

1, 4, 17, 

19 

  

3. Menjelaskan dampak dari 

pembakaran hutan. 

5, 9, 22 

 

  

4. Menjelaskan dampak dari 

penebangan hutan secara liar. 

2, 6, 11, 

24 

  

5. Menjelaskan dampak dari 

penambangan. 

10, 14, 

15, 18, 

23, 25 

 

6. Menjelaskan cara menjaga 

kelestarian lingkungan. 
7, 13, 21 

 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 154) “dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya”. Metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil belajar IPA siswa. 

 

3.7 Teknik Analisis Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

Peneliti melakukan uji coba (try out) instrumen yang telah disusun sebagai 

alat ukur apakah instrumen tersebut baik dan memadai. Baik dan buruknya suatu 
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instrumen akan menentukan kualitas hasil penelitian. Uji coba instrumen 

dilaksanakan di SD Negeri Katong 02 Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, 

sekolah yang tidak digunakan untuk penelitian.  

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud. Suatu item instrumen penelitian dianggap valid 

jika memiliki Koefisien Corrected Item-total Correlation ≥ 0,2 (Hidayati, 2011: 

42). 

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan program SPSS 19, diketahui 

bahwa dari 35 soal yang diujikan untuk tes formatif siklus 1 diperoleh 26 soal 

yang valid sementara 9 soal tidak valid. Sedangkan untuk tes formatif 2 dari 35 

soal yang diujikan diperoleh 25 soal yang valid dan 10 soal tidak valid. (tabel 

hasil uji validitas terlampir)  

3.7.2 Uji reliabilitas instrumen 

Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu 

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi 

alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama (Hidayati, 

2011: 43). 

Uji reliabilitas penelitian menggunakan teknik Alpha (George and Mallery, 

1995), dengan kriteria  sebagai berikut:  

α ≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

0,7 <  α ≤ 0,8  : dapat diterima 

0,8 <  α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

α  > 0,9 : reliabilitas memuaskan 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa dari 35 soal yang diujikan  

untuk tes formatif 1 diperoleh Cronbach's Alpha sebesar 0,845 artinya reliabilitas  

instrumen tersebut tergolong reliabilitas bagus. Sedangkan untuk tes formatif 2 

dari 35 soal yang diujikan diperoleh bahwa Cronbach's Alpha sebesar 0,811 

artinya instrumen tersebut memiliki reliabilitas bagus. (tabel reliabilitas 

terlampir) 
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3.7.3 Uji Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Uji analisis tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini dilakukan pada soal 

yang akan digunakan untuk evaluasi. Hal ini dilakukan setelah mengetahui hasil 

tes yang dilakukan siswa. Data yang diambil adalah banyaknya siswa yang 

mengikuti tes dan banyaknya siswa yang menjawab soal benar dalam tiap butir 

soal.  

Taraf kesukaran soal digunakan untuk mengetahui soal yang digunakan 

tersebut termasuk soal yang mudah atau sukar. Menurut Daryanto (2011:188) 

bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal adalah indeks 

kesukaran.  

Untuk mengetahui taraf kesukaran soal digunakan persamaan sebagai 

berikut. 

  

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar. 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Daryanto (2011:188) juga mengemukakan tentang kriteria untuk 

menentukan indeks kesukaran soal seperti pada tabel 8.  

 

Tabel 8 

Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

 

Indeks Kesukaran (P) Kriteria Tingkat Kesukaran 

0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 
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3.8 Teknik Analisi Data 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif, karena data yang diperoleh akan dianalisis 

berbentuk kata-kata atau penjelasan (deskriptif kualitatif) dan berbentuk angka-angka 

(deskriptif kuantitatif). Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan yang 

dilakukan terhadap guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan, 

data kuantitatif yang berupa skor hasil belajar IPA siswa diperoleh dari hasil tes 

formatif  pada siklus I dan II.  

Hasil tes siswa dianalisis untuk menentukan peningkatan ketuntasan hasil 

belajar siswa. Peningkatan ketuntasan mengikuti ketentuan sekolah bahwa “ siswa 

dinyatakan lulus dalam setiap tes jika nilai yang diperoleh ≥65 dengan nilai 

maksimal 100. Maka dalam penelitian ini juga menggunakan ketentuan yang 

ditetapkan sekolah, untuk menentukan persen (%) ketuntasan siswa dengan 

menggunakan perhitungan persen (%). 

 

Persentase ketuntasan  =  

 

3.9 Indikator Kinerja 

Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran IPA melalui model Examples Non Examples 

berbantuan Media Gambar yaitu dengan kriteria perbandingan antara ketuntasan 

hasil belajar siswa yang diperoleh dari: 

a. Ketuntasan hasil belajar tes formatif siklus 1 

b. Ketuntasan hasil belajar tes formatif siklus 2 

Dalam pembelajaran diharapkan peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa 

melalui tes formatif sebanyak 90% siswa atau sejumlah 33 dari 37 siswa 

mendapat nilai ≥65 dengan KKM 65.  


