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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas dalam proses 

belajar mengajar di dalam kelas dan digunakan dalam memecahkan masalah di 

sekolah. Penelitian ini dilakukan secara kolaborasi yaitu dilakukan kerjasama 

antara peneliti dengan guru kelas 2 SD Negeri Kutowinangun 07 Salatiga. 

Wijaya dan Dedi (2010:9) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tiga cara, yaitu 

merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan 

partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja guru, sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Kutowinangun 07 Kecamatan Tingkir, 

Kota Salatiga dimana SD ini mudah dijangkau oleh angkutan umum karena 

letaknya yang cukup strategis dari kota dan letaknya pun dipinggir kampung 

sehingga kegiatan pembelajaran sangat hening dan jauh dari keramain suara 

kendaraan bermotor serta mempunyai bangunan fisik yang cukup memadai untuk 

diadakannya kegiatan belajar mengajar. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 

Kutowinangun 07 Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga kelas 2 Semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013 dengan mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran 

examples non examples dengan media powerpoint untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

  Subjek dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 2 SD Negeri 

Kutowinangun 07 Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah 

siswa adalah 32 siswa, terdiri dari 12 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. 
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3.4 Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:60). 

  Dalam  penelitian  ini  ada  dua  variabel  yaitu  variabel  bebas  disebut  

juga sebagai variabel independen atau variabel  penyebab dan  variabel  dependen 

atau variabel terikat. Variabel tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini ada dua yaitu Variabel bebas (X1) yaitu model pembelajaran 

examples non examples dan Variabel bebas (X₂) yaitu media powerpoint. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar IPA kelas 2 SD Negeri Kutowinangun 07 Salatiga. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

  Model Kemmis & Mc Taggart (1990:14) (dalam Wijaya dan Dedi, 

2010:20-21) pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat dengan satu perangkat 

terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Gambaran keempat komponen dalam dua siklus adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Kemmis & Mc Taggar 
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Penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas yang terdiri dari 2 (dua) siklus. Setiap siklus akan dilaksanakan dengan 

mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Siklus 1 direncanakan 3 kali pertemuan 

yaitu untuk tatap muka dan memberi evaluasi. Dan pada siklus 2 akan dilakukan 

cara yang sama 3 kali pertemuan yaitu untuk tatap muka dan memberikan 

evaluasi. Setiap siklus terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

implementasi dan observasi, dan tahap refleksi. Rincian prosedur tindakan adalah 

sebagai berikut. 

 

3.5.1 SIKLUS 1 

1) Tahap Perencanaan 

Terlebih dahulu persiapan dengan minta ijin kepada Kepala Sekolah SD 

Negeri Kutowinangun 07 Salatiga dan guru kelas 2 untuk melakukan observasi 

dan wawancara. 

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a) Melakukan pengamatan pembelajaran di kelas. 

b) Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 

c) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran examples non examples dengan media 

powerpoint. 

d) Menyiapkan media pembelajaran yaitu LCD Proyektor, laptop, dan sumber 

belajar sebagai penunjang pembelajaran. 

e) Menyiapkan LKS, lembar observasi kegiatan guru dan siswa, dan alat 

evaluasi berupa tes tertulis pada akhir pembelajaran. 

2) Tahap Implementasi dan Observasi 

Pada siklus 1, rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut. 

a) Kegiatan awal, melakukan absensi dan apersepsi. 

b) Memotivasi siswa dengan bertanya jawab yang berkaitan dengan materi yang 

akan dibahas. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. 
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d) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang diajarkan. 

e) Menjelaskan materi pelajaran secara singkat. 

f) Membagi siswa ke dalam kelompok kecil (2-3 orang siswa) dan menampilkan 

atau menayangkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran hari. 

g) Memberikan petunjuk kepada siswa dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memperhatikan/menganalisa sederhana gambar yang ditayangkan.  

h) Memberi kesempatan masing-masing kelompok melakukan diskusi kelompok 

tentang gambar tersebut. 

i) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan atau menayangkan hasil 

diskusi kelompoknya di depan kelas dan memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

j) Dari hasil diskusi tersebut, guru meluruskan kesalahpahaman dan mulai 

menanamkan konsep, atau menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

k) Memotivasi siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan memuji siswa yang aktif dalam proses pembelajaran 

l) Membuat kesimpulan 

m) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

 Observasi pada penelitian ini dilaksanakan dengan adanya observer yang 

mengamati ketika proses pembelajaran berlangsung. Pelaksana adalah peneliti 

sedangkan teman sejawat menjadi observer. Pengamatan berfokus pada aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. Observasi selain diarahkan pada proses 

pembelajaran, juga diarahkan pada penilaian akhir proses pembelajaran. 

Penilaian akhir proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar IPA kelas 2. 

3) Tahap Refleksi 

Kegiatan ini dilakukan mengetahui hasil yang telah di capai dari proses 

pembelajaran pada siklus I setelah selesai. Hasil refleksi dari siklus I digunakan 

sebagai dasar untuk perbaikan dan merencanakan tindakan pada siklus II, apabila 

pada siklus I belum mencapai batas ketuntasan hasil seperti yang diinginkan. 
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3.5.2 SIKLUS 2 

Pada siklus kedua pembelajaran yang dilakukan sama dengan siklus 

pertama, hanya materi yang berbeda dengan melanjutkan Kompetensi Dasar 

berikutnya. 

1) Tahap Perencanaan 

Merencanakan perbaikan siklus 1 dan menyiapkan siklus 2, meliputi: 

a) Membuat rencana pelasanaan pembelajaran. 

b) Menyiapkan media pembelajaran LCD Proyektor, laptop, dan sumber belajar 

yang akan digunakan. 

c) Membuat LKS, lembar observasi kegiatan belajar mengajar guru dan siswa 

dalam pembelajaran siklus 2 dan menyiapkan tes evaluasi siklus 2. 

2) Tahap Implementasi dan Observasi 

Pada siklus ini peneliti melakukan tindakan, langkah-langkahnya sebagai 

berikut. 

a) Kegiatan awal, melakukan absensi dan apersepsi. 

b) Tanya jawab untuk mengingatkan materi di KD sebelumnya. 

c) Memotivasi siswa dengan bertanya jawab yang berkaitan dengan materi yang 

akan dibahas. 

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. 

e) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang diajarkan. 

f) Menjelaskan materi pelajaran secara singkat. 

g) Membagi siswa ke dalam kelompok kecil (2-3 orang siswa) dan menampilkan 

atau menayangkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran hari. 

h) Memberikan petunjuk kepada siswa dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memperhatikan/menganalisa sederhana gambar yang ditayangkan.  

i) Memberi kesempatan masing-masing kelompok melakukan diskusi kelompok 

tentang gambar tersebut. 

j) Setiap kelompok diberi kesempatan membacakan atau menayangkan hasil 

diskusi kelompoknya di depan kelas dan memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 
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k) Dari hasil diskusi tersebut, guru meluruskan kesalahpahaman dan mulai 

menanamkan konsep, atau menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

l) Memotivasi siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan memuji siswa yang aktif dalam proses pembelajaran 

m) Membuat kesimpulan. 

n) Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II secara mandiri. 

Observasi dilakukan sama seperti pada siklus I yaitu fokus pengamatan 

ditunjukkan pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Observasi selain 

diarahkan pada proses pembelajaran, juga diarahkan pada penilaian akhir proses 

pembelajaran. Penilaian akhir proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar IPA kelas 2. 

3) Tahap Refleksi 

Data yang telah dicatat dalam lembar pengamatan dan penilaian tes evaluasi 

dianalis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil analisis dicatat apakah pada setiap 

siklus sudah menunjukkan peningkatan atau belum. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. Hasil refleksi dari siklus II ini diharapkan dapat 

memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan, ketuntasan hasil belajar IPA 

siswa kelas 2 SD Negeri Kutowinangun 07 Salatiga dapat meningkat. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah: 

a) Tes 

Tes menurut Uno (2007:71) adalah suatu pertanyaan, tugas, dan direncanakan 

untuk memperoleh informasi. Setiap butir pertanyaan mempunyai jawaban 

dan memberikan implikasi bahwa setiap butir tes menuntut jawaban dari 

orang yang dites. Tes dalam peneitian ini digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa yang berupa tes tertulis. Tes tertulis yang digunakan berupa tes 

dengan jawaban pilihan ganda. Instrumen pengumpulan datanya yaitu 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal tes yang sudah disiapkan 
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sebelumnya oleh peneliti. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran examples non 

examples dengan media powerpoint. 

 

Berikut merupakan tabel kisi-kisi pengembangan instrument tes hasil 

belajar pada pelajaran IPA Siklus 1 dan Siklus 2 dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan media 

powerpoint seperti pada tabel 3.1 dibawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Pengembangan Instrument Tes Hasil Belajar Pada Pelajaran IPA 

Siklus 1 dan Siklus 2 

 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Nomor Item 

4. Memahami  

peristiwa alam dan 

pengaruh matahari 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

4.1  

Mengidentifikasi 

kenampakan 

matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

 

Siklus I 

 Menjelaskan posisi matahari 

pada pagi, siang dan sore hari. 

 Menceritakan kedudukan 

matahari pada pagi, siang dan 

sore hari. 

 Membedakan panas yang 

dipancarkan matahari pada 
waktu pagi, siang dan sore hari. 

 Menceritakan adanya 

hubungan antara kedudukan 

matahari dengan bayangan 

yang dihasilkan pada waktu 

pagi, siang dan sore hari. 

 

 

 1, 3, 9, 19, 

20, 24 

 

 2, 7, 8, 11, 

18, 23 

 

 4, 5, 6, 13, 

14, 22, 25 

 

 10, 12, 15, 

16, 17, 21 

4.2  

Mendeskripsikan 
kegunaan panas dan 

cahaya matahari 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Siklus II 

 Menjelaskan kegunaan panas 

dan cahaya matahari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Menjelaskan bahaya/dampak 
buruk panas dan cahaya 

matahari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Menyebutkan cara-cara 

melindungi diri dari bahaya 

panas dan cahaya matahari. 

 Memperagakan cara yang 

aman untuk menghindari 

pengaruh panas dan cahaya 

matahari misalnya tidak 

menatap matahari secara 
langsung. 

 

 2, 3, 4, 6, 18, 

21, 25 

 

  5, 7, 8, 9, 
10, 22 

 

 

 

 

 11, 12, 13, 

15, 17, 23 

 

 

 1, 14, 16, 19, 

20, 24 
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b) Observasi 

Observasi menurut Uno (2007:71) adalah metode pengumpulan data dengan 

cara mengamati tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis penilaian kinerja guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

baik pada siklus I maupun siklus II. 

 

Berikut merupakan tabel kisi-kisi lembar observasi kegiatan guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan 

media powerpoint seperti pada tabel 3.2 dibawah ini. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lembar Observasi 

Kegiatan Guru dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Examples Non Examples dengan Media Powerpoint 

 
Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Indikator (Aspek Observasi) 

Kegiatan pra 

Pembelajaran 

1. Kesiapan ruang, alat penyaji (LCD Proyektor). dan 

media pembelajaran power point. 

2. Guru memeriksa kesiapan siswa. 

Kegiatan Awal: 

3. Guru menyampaikan salam. 

4. Guru mengabsensi siswa. 

5. Guru mengkondisikan kelas dan memotivasi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

6. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar. 

(guru mengajak siswa menyanyikan lagu: “Burung 
Hantu dan Bangun Tidur”) 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  yang 

akan disampaikan. 

Kegiatan Inti: 

Eksplorasi: 

 

8. Guru menjelaskan garis besar materi yang akan 

disampaikan. 

9. Guru bertanya kepada siswa dengan mengkaitkan 

topik pembelajaran yang akan dibahas. 

10. Guru membacakan topik pembelajaran yang akan 

dipelajari siswa. 

 

Elaborasi: 

 

11. Guru melaksanakan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Examples non Examples 

dengan media powerpoint. 

12. Guru menjelaskan tentang matahari dengan bantuan 
powerpoint. 

13. Guru menjelaskan tentang posisi matahari pada pagi, 

siang dan sore hari dengan bantuan powerpoint. 

14. Guru meminta siswa untuk maju didepan kelas untuk 

membuktikan gambar yang ditampilkan lewat 

powerpoint. 

15. Guru meminta siswa untuk mengemukakan 
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pendapatnya tantang posisi matahari pada pagi, siang 
dan sore hari yang ditampilkan lewat powerpoint. 

16. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok 

kecil (satu kelompok 2-3 siswa). 

17. Guru memberikan petunjuk kepada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar yang 

ditayangkan. 

18. Guru meminta masing-masing kelompok melakukan 

diskusi tentang gambar tersebut. 

19. Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok 

untuk membacakan atau mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

20. Guru memberi kesempatan kepada siswa  untuk 
memberi tanggapan kelompok yang sedang 

presentasi. 

21. Guru mulai menanamkan konsep atau materi dari 

hasil diskusi tersebut sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

 

 

Konfirmasi: 

 

22. Guru memberikan umpan balik positif tentang 

materi yang diajarkan. 

23. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum dipahami tentang 

materi posisi matahari pada pagi, siang dan sore 

hari. 

24. Guru memutar kembali slide pada powerpoint. 
25. Guru memberikan kesimpulan tentang materi 

dengan melibatkan siswa. 

26. Guru memberi penguatan atas materi yang telah 

dibahas. 

27. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang 

kurang atau belum berpartisipasi aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

Kegiatan Penutup: 

28. Guru menanyakan refleksi pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

29. Guru menyampaikan materi yang akan datang. 

30. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal 

evaluasi. 

Keterangan:  

Skor 1 : kurang 

Skor 2 : cukup 

Skor 3 : baik 

Skor 4 : sangat baik 

Penilaian: Nilai kinerja guru =  x 100 

Nilai skor maksimum = 120 

Nilai kinerja guru =  x 100 = . . . . 
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Berikut merupakan tabel kisi-kisi lembar observasi kegiatan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan 

media powerpoint seperti pada tabel 3.3 dibawah ini. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Lembar Observasi 

Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran 

Examples Non Examples dengan Media Powerpoint 

 
Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Indikator (Aspek Observasi) 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

1. Menyiapkan perlengkapan belajar. 

2. Kesiapan menerima pelajaran. 

 
Kegiatan Awal: 

3. Menjawab salam. 

4. Mendengarkan absensi dari guru. 

5. Siswa menempati tempat duduk masing-masing dan 

mendengarkan motivasi dari guru. 
6. Siswa menyanyikan lagu “Burung Hantu” dan aktif 

menjawab pertanyaan dari apersepsi guru. 

7. Mendengarkan tujuan   pembelajaran   yang 

disampaikan guru. 

Kegiatan Inti: 

Eksplorasi: 

 

8. Aktip menjawab pertanyaan dari guru tentang topik 

pembelajaran yang akan dibahas. 

9. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 

tentang garis besar materi. 

 

Elaborasi: 

 

10. Mendengarkan topik pembelajaran yang akan 

dipelajari siswa. 

11. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari 

guru tentang matahari dengan bantuan powerpoint. 

12. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang 

posisi matahari pada pagi, siang dan sore hari dengan 
bantuan powerpoint. 

13. Melaksanakan perintah guru untuk maju didepan kelas 

membuktikan gambar yang ditampilkan lewat 

powerpoint. 

14. Melaksanakan perintah guru untuk mengemukakan 

pendapatnya tantang posisi matahari pada pagi, siang 

dan sore hari yang ditampilkan lewat powerpoint. 

15. Melaksanakan perintah guru untuk membentuk 

kelompok. 

16. Aktif memperhatikan/ menganalisis gambar yang 

ditayangkan. 
17. Aktif melakukan diskusi tentang gambar yang 

ditayangkan. 

18. Setiap kelompok aktif membacakan atau 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

19. Berani memberi tanggapan kelompok yang sedang 

presentasi. 

20. Mendengarkan konsep/materi dari hasil diskusi yang 

disampaikan guru sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai. 
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Konfimasi: 

21. Mendengarkan dan memperhatikan umpan balik 
positif tentang materi yang diajarkan. 

22. Mengajukan pertanyaan tentang hal yang belum 

dipahami. 

23. Memperhatikan slide pada powerpoint yang diputar 

kembali oleh guru. 

24. Bersama guru menarik kesimpulan. 

25. Menjawab pertanyaan guru tentang materi yang belum 

dipahami. 

26. Antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

27. Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang materi. 

 
Kegiatan Penutup: 

28. Percaya diri menjawab pertanyaan dari guru tentang 

refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. 

29. Membuka materi yang akan diajarkan pada pertemuan 
berikutnya. 

30. Menyelesaiakn soal evaluasi dengan baik dan tepat 

waktu. 

Keterangan : 

Skor 1 : banyak siswa melakukan kegiatan < 25% dari jumlah siswa. 

Skor 2 : banyak siswa melakukan kegiatan 26-50% dari jumlah siswa. 

Skor 3 : banyak siswa melakukan kegiatan 51-75% dari jumlah siswa. 

Skor 4 : banyak siswa melakukan kegiatan >75% dari jumlah siswa. 

Penilaian =  x 100 

Skor maksimum = 120 

Nilai aktivitas siswa =  x 100 = . . . . 

c) Dokumentasi 

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dalam hal ini peneliti menggunakannya untuk 

memperoleh data awal tentang nama siswa, nilai hasil ulangan tengah 

semester di SD Negeri Kutowinangun 07 Salatiga. 

d) Wawancana 

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada 

orang-orang yang dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang 

dianggap perlu pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru dan beberapa 

siswa kelas 2 tentang proses belajar mengajar mata pelajaran IPA selama ini. 
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Berikut merupakan tabel kisi-kisi pedoman wawancara guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan 

media powerpoint seperti pada tabel 3.4 dibawah ini. 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Wawancara Guru 

 
Aspek yang ingin 

diperoleh dari 

wawancara guru 

Indikator dari wawancara Nomor 

pertanyaan 

Jumlah 

pertanyaan 

1. Tanggapan guru 

terhadap model 

pembelajaran 

examples non 

examples dengan 

media powerpoint 

a. Persiapan pembelajaran 

b. Mengemukakan tanggapan 

tentang model pembelajaran 

examples non examples dengan 

media powerpoint 

c. Kendala yang dihadapi guru 

saat pembelajaran 

d. Solusi tentang kendala yang 
dihadapi 

1 

2 

 

 

 

3 

 

4 

4 

2. Tanggapan guru 

terhadap aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran 

examples non 

examples dengan 

media powerpoint 

a. Perkiraan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran. 

b. Model pembelajaran examples 

non examples dengan media 

powerpoint dapat  

meningkatkan antusias siswa 

dalam proses pembelajaran 

c.  Masalah dan langkah 

pemecahan masalah 

5 

 

6 

 

 

 

 

7 

3 

d. Saran  a. Pemberian saran terhadap 

pembelajaran 

8, 9 2 

 

3.7 Jenis Data 

  Menurut Slameto (2012:198) berdasarkan jenisnya secara umum, data 

statistik dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:  

1) Data kualitatif adalah data yang digunakan untuk bahan analisis yang 

dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Hasil penilaian kinerja guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran examples non examples 

dengan media powerpoint yang dilakukan guru. 

2) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Hasil 

belajar IPA siswa kelas 2 melalui tes tertulis pada setiap akhir pertemuan, 

siklus I dan siklus II. 
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3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2010). Validitas menurut Wiersma dan Jurs (dalam Supratman, 2012: 216) 

adalah istilah yang mengacu pada konsep apakah tes itu mengukur sesuatu 

yang telah direncanakan untuk diukur. Cara yang digunakan dalam 

menghitung uji validitas soal ini adalah dengan menggunakan spss 16.0, 

dimana langkah-langkah pengolahannya sama dengan uji reliabilitas. Untuk 

mengetahui hasil uji soal yang telah diujikan adalah dengan melihat hasil 

output dari pengolahan data tersebut yaitu dilihat dari Corrected Item-Total 

Correlation dimana hasil  > dari  maka dinyatakan valid, 

sedangkan apabila  < dari  maka dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas soal yang berjumlah 25 yang berbentuk pilihan 

ganda, yang dinyatakan valid pada siklus I sebanyak 20 soal dan yang tidak 

valid sebanyak 4 soal yaitu nomor 11, 12, 18, dan 23. Sedangkan soal pada 

siklus II dari soal 25 dalam bentuk pilihan ganda, yang dinyatakan valid 

sebanyak 21 dan yang tidak valid sebanyak 4 soal yaitu pada nomor 1, 6, 12, 

dan 14. 

Tabel 3.5 

Perbandingan No Soal Valid Siklus 1 dan Siklus 2 

No Siklus No Soal Valid 

1. Siklus 1 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25 

2. Siklus 2 2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menurut Supratman (2012: 218) adalah konsistensi dari 

hasil penilaian. Menurut Kuder dan Richardson (dalam Sudijono, 2011: 252-

259) bahwa cara menentukan reliabilitas tes itu lebih tepat apabila dilakukan 

secara langsung terhadap butir-butir item tes yang bersangkutan. Butir item 

soal tersebut dengan ketentuan bahwa untuk setiap jawaban betul diberikan 
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skor 1, sedangkan untuk setiap jawaban salah diberikan skor 0. Apabila 

koefisien reliabilitas tes lebih besar dari 0,70 maka tes hasil belajar tersebut 

telah dapat dinyatakan sebagai hasil belajar yang memiliki reliabilitas tinggi. 

Sedangkan, apabila koefisien reliabilitas tes kurang dari 0,70 maka tes hasil 

belajar tersebut telah dapat dinyatakan sebagai hasil belajar yang memiliki 

reliabilitas rendah. Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes yaitu dengan 

menggunakan SPSS  16.0 dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Ketik data jawaban tes di Microsoft Excel. 

2. Buka program SPSS. 

3. Copy skor-skor jawaban tes yang ada di Microsoft Excel. 

4. Klik menu Analyze, Scale, Reliability Analysis. Blok semua items, 

pindahkan ke kotak items dengan mengklik tanda panah, lalu pada 

menu Model, pilih salah satu, misalnya Alpha,  

5. Pilih statistic, item, scale, scale if item deleted, none, continue lalu 

klik OK. 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah diolah dengan 

menggunakan spss 16.0 maka hasil yang diperoleh yaitu dengan melihat hasil 

outpunya pada Cronbach’s Alpha adalah: 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Siklus 1 dan Siklus 2 

 
No. Item Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan 

1 0,934 0,381 Siklus 1 

2 0,937 0,381 Siklus 2 

 

 Dari hasil nilai hitung r baik itu pada siklus 1 maupun 2 dapat 

diketahui bahwa nilai hitung r lebih besar daripada nilai tabel r ini berarti 

antara siklus 1 maupun siklus 2 memiliki nilai koefisien reliabilitas yang 

tinggi. 
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3.9 Uji Tingkat Kesukaran Soal 

  Menurut Witherington (dalam Sudijono, 2011: 371-373) mengatakan, 

bahwa sudah atau belum memadainya derajat kesukaran item tes hasil belajar 

dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan 

dari  item tersebut. Angka indek kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 

sampai dengan 1,00. Artinya angka indek kesukaran itu paling rendah adalah 0,00 

dan paling tinggi adalah 1,00. Angka indek kesukaran item itu dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu: 

P =   

Keterangan:  

P = angka indek kesukaran item 

Np = banyaknya testee yang dapat menjawab dengan betul dan butir 

item yang bersangkutan. 

N = jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar. 

 

Cara untuk memberikan interpretasi/ penafsiran terhadap indek kesukaran 

item  adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 

Cara Penafsiran Indek Kesukaran Item 

 
Besarnya P Penafsiran/interpretasi 

< 0,25 Terlalu sukar 

0,25-0,75 Cukup (sedang) 

> 0,75 Terlalu mudah 

 

Dengan hasil hitung dengan Microsoft Excel dapat diketahui bahwa siklus 

1 dari 25 soal pilihan ganda terdiri dari 3 kategori soal, yaitu ada 2 soal yang 

termasuk ke dalam kategori sulit, 14 soal kategori sedang dan 9 soal kategori 

mudah. Sedangkan untuk siklus II yaitu ada 2 soal kategori sulit, 14 sedang, dan 9 

dalam kategori mudah. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Siklus 1 

 
TINGKAT 

KESUKARAN 

NO. SOAL JUMLAH 

MUDAH 2, 5, 6, 9, 12, 13, 22, 23, 25 9 

SEDANG 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 14 

SUKAR 17, 18 2 

TOTAL 25 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Siklus 2 

 
TINGKAT 

KESUKARAN 
NO. SOAL JUMLAH 

MUDAH 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 9 

SEDANG 2, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 14 

SUKAR 14, 10 2 

TOTAL 25 

 

3.10 Indikator Keberhasilan Penelitian 

 Sebagai penentu keberhasilan penelitian yang diuji cobakan berhasil atau 

tidaknya maka digunakan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah harapan 

terjadinya kenaikan hasil belajar yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai 

rata-rata kelas. Tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan tiap-tiap siklus 

menggunakan sistem belajar tuntas dengan KKM 74. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini, dianggap berhasil apabila memenuhi syarat-syarat ketercapaian indikator 

keberhasilan dalam pemahaman materi Standar Kompetensi memahami peristiwa alam 

dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :  

1) Peningkatan hasil belajar IPA dibuktikan ketika evaluasi pembelajaran dilaksanakan, 

ketuntasan individual atau jumlah siswa yang tuntas 85 % dari jumlah siswa 32 anak 

dengan nilai KKM sebesar 74. 

2) Proses pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Examples Non 

Examples dengan media Powerpoint sudah terlaksana dengan baik jika persentasi 

keberhasilan atau ketuntasan klasikal sudah mencapai 85% atau kategori baik sekali. 
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3.11 Analisis Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dan deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata adalah 

analisis data kualitatif yaitu hasil observasi terhadap pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran examples non examples dengan media powerpoint. 

Sedangkan analisis data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang 

diperoleh dari evaluasi hasil belajar anak yang berupa tes tertulis. Tindakan yang 

dilakukan terhadap hasil belajar dengan bantuan program SPSS For Windows 

Versi 16.0. 

 

 

 


