
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Seting dan Karakteristik Subjek Penelitian 
3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Bendar Kabupaten Pati. Letak 
desa Bendar berada di pesisir pantai utara pulau Jawa. Lokasi SD Negeri Bendar terletak 
di Jalan Juwana-Rembang KM2 (jalan pantura). SDNegeri Bendar terletak di dekat pintu 
masuk menuju Desa Bendar. Untuk letak sangat strategis karena di pinggir jalan pantura. 

 
3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. Atau 
setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Proses penelitian dari awal observasi sampai 
akhir memakan waktu sekitar 4 bulan yaitu bulan September–Desember 2013. Pada bulan 
September 2013 sampai dengan awal Oktober 2013 peneliti mulai melakukan tindakan 
awal, yaitu menyusun proposal penelitian dan kelengkapannya. Pada bulan Nopember, 

peneliti melakukan tindakan siklus 1 dan 2. Pada akhir Nopember peneliti memulai 
membuat laporan hasil penelitian. Dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini.  

Tabel 3.1  
Alokasi Waktu Penelitian 

 

No Pelaksanaan 
Penelitian 

September Oktober Nopember Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Proposal PTK  dan 
Observasi 

X X X X X X X X         

2 

SIKLUS 1 
Perencanaan         X        
Tindakan dan 
Observasi 

        X X       

Refleksi         X X       

3 

SIKLUS 2 
Perencanaan         X X       
Tindakan dan 
Observasi 

         X X      

Refleksi          X X      

4 Pengolahan data dan 
penyusunan laporan 

           X X X X X 
                

 



Tindakan siklus 1 dan 2 disesuaikan dengan materi yang akan dijadikan bahan 
yaitu mata pelajaran IPA dengan materi mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup 
dengan lingkungannya. Materi disesuaikan dengan alokasi waktu pada semester 1 yang 
disesuaikan dengan program semester SD Negeri Bendar Pati. 

 
3.1.3 Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kelas V sebanyak 36 siswa 
terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Letak desa Bendar berada di 
pesisir pantai utara pulau Jawa, kondisi ekonomi desa Bendar masuk kategori menengah 
ke atas. Akan tetapi para orang tua kurang memperhatikan masalah pendidikan. 
Dikarenakan para orang tua cenderung menyuruh anak mereka setelah lulus dari SMU 
untuk berdagang atau membuka lahan tambak. 

Kondisi karakteristik siswa kelas V cenderung heterogen. Baik dari segi 
kemampuan berpikir, sifat, maupun motivasi untuk maju. Dikarenakan terletak di pesisir 
pantai, cenderung sifat sebagian para siswa keras, sehingga sulit diatur. Namun sebagian 
yang lain masih bisa diatur dengan tertib. 

Mungkin dikarenakan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, yang 
menyebabkan hasil evaluasi siswa rendah. Permasalahan inilah yang menyebabkan 
peneliti ingin melakukan metode pembelajaran kooperatif model TAI. Diharapkan siswa 
yang mempunyai motivasi tinggi mampu mempengaruhi siswa yang malas belajar. 
 
3.2 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian  
 Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di SDN Bendar Pati adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) kolaborasi yang menggunakan desain penelitian dari 
Kemmis dan Mc Taggart. 
 
3.2.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini yaitu PTK partisipan/kolaborasi. Penelitian partisipan melibatkan 
peneliti pada proses penelitian dari awal sampai akhir penelitian. 
 
3.2.2 Desain Penelitian 
 Desain penelitian tindakan menurut Kemmis dan Mc Taggart yaitu berbentuk spiral 
dari siklus yang satu ke siklus berikutnya. Penelitian tindakan menurut Kemmis dan Mc 



Taggart terdapat tiga tahap rencana tindakan yaitu: perencanaan (planning), tindakan 
(acting) dan pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) (Arikunto dkk, 2009:16). 
Siklus menurut Kemmis dan Mc Taggart dapat dilihat pada gambar di bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
           

Gambar 3.1 
Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 
Penjelasan alur di atas adalah sebagai berikut: 

a) Perencanaan, pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 
di mana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian tindakan akan dilakukan (Arikunto 
dkk, 2009:17). Peneliti juga menyusun rumusan masalah, tujuan, dan RPP beserta 
instrumennya. Perencanaan dilakukan oleh guru dan observer 

b) Perlakuan dan pengamatan, perlakuan dan pengamatan dilaksanakan secara 
bersamaan. Perlakuan yaitu penerapan isi rancangan pada tahap perencanaan 
oleh guru, sedangkan pengamatan dilakukan oleh pengamat/observer. Istilah 
untuk penelitian ini adalah penelitian kolaborasi. Cara ini untuk mengurangi unsur 
subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan dalam proses pengamatan yang 
dilakukan. Pengamatan yang dilakukan oleh orang lain hasilnya lebih cermat dan 
objektif (Arikunto dkk, 2009:18-19). 

c) Refleksi/reflecting, merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 
sudah dilaksanakan. Kegiatan ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana 
sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berdiskusi dengan peneliti untuk 
mengimplementasikan rancangan tindakan berikutnya (Arikunto dkk, 2009:19). 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama dua siklus, dimana masing-

masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan (1 kali pertemuan = 2 X 35 menit) dengan alur 
kegiatan/kerja yang sama. Reflesksi dapat dilakukan apabila peneliti sudah mantap 

Perencanaan 

Siklus 1 

Perencanaan 

Siklus 2 

Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pelaksanaan dan Pengamatan Siklus 1 

Siklus 1 



mendapat pengalaman, dalam arti sudah memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
memperbaiki model pembelajaran yang telah dicoba (Arikunto dkk, 2009:21). 
 
3.3 Variabel Penelitian 
  Variabel dalam penelitian tindakan kelas ini adalah variabel bebas independent) 
dan variabel terikat (dependent). 
 1) Variabel Bebas 

  Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
Cooperatif Learning tipe TAI. Model pembelajaran TAI adalah model pembelajaran 
yang mengacu pada belajar kelompok. 

 2) Variabel Terikat 
 Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA pada materi mendeskripsikan hubungan antara makhluk 
hidup dengan lingkungannya.  

  Hasil belajar siswa adalah hasil nilai yang dicapai oleh siswa selama kegiatan 
proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran TAI. Pendekatan 
dengan model pembelajaran TAI pada pembelajaran mata pelajaran IPA. 
 
3.4  Rencana Tindakan 

Berdasarkan pada alur model desain penelitian menurut Kemmis dan Mc Taggart 
yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus berikutnya. Penelitian tindakan 
menurut Kemmis dan Mc Taggart terdapat tiga tahap rencana tindakan yaitu: perencanaan 
(planning), tindakan (acting) dan pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 
Rencana tindakan ini dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2 dengan alur tindakan yang 
sama, dilaksanakan 12 X 35 menit atau 6 X pertemuan. 
Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan tahapan sebagai 
berikut : 
3.4.1 Siklus 1   

a Perencanaan (Planning) 
  Perencanaan, dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 
kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian tindakan tersebut akan 
dilaksanakan (Arikunto dkk, 2009:17) 



1) Menelaah KD dan materi pembelajaran yang telah ditetapkan bersama kolaborator 
untuk menyusun RPP IPA dengan materi mendeskripsikan hubungan antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya dengan menggunakan model TAI  

2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPA. 
3) Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar kerja 

siswa (LKS) 
4) Membuat lembar pengamatan kinerja guru dan aktivitas siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Perlakuan yaitu penerapan isi rancangan pada tahap perencanaan oleh guru, 

sedangkan pengamatan dilakukan oleh pengamat. Istilah untuk cara ini adalah 
penelitian kolaborasi. Siklus I dilaksanakan pada tiga pertemuan dengan konsep 
belajar secara berkelompok yang beranggotakan lima orang.  

1) Guru mengkondisikan kelas, mengawali pembelajaran dengan salam lalu berdoa, 
mengabsen siswa dan meminta siswa mempersiapkan buku pelajaran. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Guru menjelaskan secara garis besar materi mendeskripsikan hubungan antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya. 

4) Guru menjelaskan langkah–langkah tentang model pembelajaran TAI. 

5) Guru memberikan sebuah apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

6) Guru mengeksplor pengetahuan awal siswa dengan memberikan beberapa 
persoalan yang mudah. 

7) Guru memancing siswa untuk memberikan tanggapan terhadap topik tersebut  

8) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota kelompok 
masing-masing 5 orang secara heterogen serta mengatur tempat duduk dan 
membagikan lembar kerja pada tiap-tiap kelompok 

9) Melaksanakan tugas dalam kelompok dengan menciptakan situasi dimana 
keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya  

10) Pemberian skor/poin kepada kelompok dan penghargaan kepada kelompok yang 



bekerja sama dengan baik. 
11) Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau kesimpulan dari hasil kegiatan 

kelompok. 

12) Guru bersama siswa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah 
berlangsung. 

Melakukan pengamatan aktifitas siswa dan kinerja guru dilakukan oleh 
observer dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran TAI. 
Pengamatan aktivitas siswa dan kinerja guru dilaksanakan selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

 
c. Refleksi  
1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1 

Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 
pembelajaran TAI kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama 
dalam mengelola kelas, saat siswa melakukan kerja kelompok. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus 1 apakah sudah 
efektif atau belum. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 1 
4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pertemuan 2 

 
3.4.2 Siklus 2 Penelitian  
  Pada siklus 2, kegiatan dan alur proses pembelajaran seperti siklus 1, hanya saja 
waktu pelaksanaan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. 
 
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembelajaran IPA melalui model 
TAI meliputi tes dan non tes. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kualitatif diambil dari penilaian tes tertulis, data kualitatif diperoleh dari 
penilaian hasil pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis. 

 



a. Tes 
Hasil belajar juga bisa diperoleh ketika tes evaluasi diberikan dan kemudian dapat 

diketahui dari skor perolehan siswa yang berupa aspek kognitif dengan menggunakan alat 
penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk skor. Hasil belajar 
siswa dapat diketahui, apabila ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan atau upaya 
yang dilakukan untuk memberi  angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda 
(Wardani Naniek Sulistya, dkk 2012: 47) Penetapan angka dapat dilakukan apabila ada 
alat ukur (instrumen) yang terstandar. Di bawah ini adalah tabel kisi-kisi soal tes siklus 1 
dan siklus 2.  

Tabel 3.2 
Kisi Kisi Evaluasi Siklus 1 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Tingkat 
Kesukaran Soal Bentuk     

Instrumen 
Nomor 
Soal 

Mu
da

h 

Se
da

ng
 

Su
ka

r 
Mengidentifika
si organ tubuh 
manusia dan 
hewan 

Mengidentifi 
kasi alat 
pencernaan 
makanan 
pada 
manusia 

Menjelaskan alat 
pencernaan makanan 
pada manusia  

Menjelaskan penyakit 
pada alat pencernaan 
manusia 

3 3 2 

Pilihan 
Ganda 

Esay 

Pilihan 
Ganda 

1, 2, 3, 
4, 6 

1,2 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 3.3 
Kisi Kisi Evaluasi Siklus 2 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Tingkat 
Kesukaran Soal Bentuk     

Instrumen 
Nomor 
Soal 

Mu
da

h 

Se
da

ng
 

Su
ka

r 

Mengidentifika
si organ tubuh 
manusia dan 
hewan 

Mengidentifi 
kasi alat 
pencernaan 
makanan 
pada 
manusia 

Hubungan makanan dan 
kesehatan manusia 

1. Makanan bergizi 

 

2. Makanan bergizi 
seimbang 

 

3. Cara mengolah 
makanan 

1 4 2 

 

Pilihan 
Ganda 

Esay 

Pilihan 
Ganda 

Esay 

Pilihan 
Ganda 

 

1, 2,  

1 

3, 4  

2 

5 

 
b. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang didapat dari 
langkah observasi. Dokumen yang ada pada penelitian ini berupa daftar kelompok dan 
daftar nilai siklus 1 dan siklus 2. Untuk member gambaran mengenai kegiatan 
pembelajaran  di kelas digunakan dokumen foto. 

 
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam PTK ini berdasar pada pengumpulan data yang 
telah dihimpun adalah sebagai berikut: 

a. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung pada siklus 1 dan siklus 2. Aspek yang diamati dalam 
penelitian ini meliputi: 
1) Kesiapan dalam belajar 
2) Menjawab pertanyaan awal  



3) Menyimak   
4) Aktif bertanya 
5) Mampu menjawab soal 
6) Kerja sama tim 
7) Aktif saat diskusi kelompok 
8) Melaporkan dan menyimpilkan hasil diskusi  kelompok  
9) Mengajukan pertanyaan  
10) Melakukan refleksi  

b. Lembar tes formatif 
Lembar tes formatif berisi 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esay setelah tiap 1 

siklus selesai. Tujuan dari tes formatif yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa serta 
tingkat ketuntasan siswa. 

 
3.6 Teknik Analisis Uji Instrumen 

Langkah untuk uji instrument yaitu menguji instrument soal di tempat lain. Dengan 
syarat kualitas dari tempat uji instrument dan tempat untuk penelitian sejajar.  

3.6.1 Uji Validitas 
Menurut Sudijono (dalam Wardani dkk, 2012:342) validitas yaitu ketepatan 

mengukur yang dimiliki oleh sebutir item untuk mengukur apa yang seharusnya. Sebutir 
item dapat dikatakan telah memiliki validitas yang tinggi atau valid, jika skor pada butir item 
yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau 

dengan bahasa statistik, ada korelasi positif yang signifikan antara skor item dengan skor 
totalnya. Skor tota disini sebagai variabel terikat (y), sedangkan skor item berkedudukan 
sebagai variabel bebas (x), dan rxy adalah koefisien korelasi pearson. Koefisien validitas 
hanya punya makna apabila mempunyai harga yang positif. Walaupun semakin tinggi 
mendekati angka 1,00. 
 
3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menyangkut cirri pada metode dan alat evaluasi untuk menghasilkan 
gambaran tentang derajat prestasi belajar yang benar-benar dapat dipercaya (Djamarah, 
2010: 305-306). Reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil 



pengukuran yang konstan atau ajeg (Wardani dkk, 2012:344). Tujuan utama menghitung 
reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan dan keajegan skor tes. 
Pengertian sederhana dari reliabilitas adalah kemantapan alat ukur, dalam pengertian 
bahwa alat ukur tersebut dapat diandalkan atau memiliki keajegan hasil. 

Koefisien reliabilitas selalu berada dalam rentang 0 – 1 yang menunjuk pada 
persentase varian error dengan sumber variasi yang berbeda. Misalnya koefisien 
reliabilitas menunjukkan 0,74 berarti 74% varian skor yang bersumber pada keadaan yang 
diukur, sedang 26% adalah kesalahan atau vrian error yang bersumber dari keadaan di 
luar varabel yang diukur. Sebagai ancar-ancar koefisien reliabilitas berdasarkan nilai alfa 
dapatlah diinterpretasikan seperti berikut ini (Wardani dkk, 2012:346). 

Tabel 3.4 
Rentang Indeks Reliabilitas 

No Indeks Interpretasi 

1 < 0,80 – 1,00 Sangat reliabel 

2 < 0,80 – 0,60 Reliabel 

3 < 0,60 – 0,40 Cukup reliabel 

4 < 0,40 – 0,20 Agak reliabel 

5 < 0,20 Kurang reliabel 

 
3.6.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 
 Analisis butir soal adalah kajian terhadap butir soal untuk mengetahui kualitas butir 
soal sesuai karakter dan fungsi serta syarat yang ditetapkan (Wardani dkk, 2012:333). 

Menurut S. Hamid dan Asnawi (dalam Wardani dkk, 2012:335) analisis butir soal 
diperlukan untuk: 

1) Mengetahui kekuatan dan kelemahan butir tes, sehingga dapat dilakukan 
revisi 

2) Memperoleh informasi tentang spesifikasi butir soal secara lengkap 
3) Segera dapat diketahui masalah yang terkandung dalam butir soal 

4) Dijadikan alat guna menilai butir soal yang akan disimpan dalam kumpulan 
soal 

5) Sebagai informasi tentang butir soal untuk dibuat soal yang parallel 



Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pilihan ganda  dengan rumus sebagai berikut 
(Wardani dkk, 2012:338). 

P =   

Dimana: 
 B = jumlah peserta didik yang menjawab betul, N = jumlah peserta didik 

P = jumlah peserta didik yang menjawab benar dibagi dengan jumlah keseluruhan 
peserta didik atau 

 P = proporsi peserta didik yang menjawab dengan benar 
 
Untuk menentukan tingkat kesukaran butir soal kita dapat menggunakan tabel tingkat 
kesukaran berikut ini.  

Tabel 3.5 
Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 

0,00 – 0,25 Sukar 

0,26 – 0,75 Sedang 

0,76 – 1,00 Mudah 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari siklus 1 dan 2 dianalisis menggunakan analisis deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan nilai siklus 1 dan siklus 2. Data kualitatif berupa data 
hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model 
TAI melalui analisis deskriptif kualitatif. 

3.7.1 Data Kuantitatif 
 Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil belajar melalui model TAI pada siklus I dan 
siklus II. Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dari seberapa jauh pemahaman siswa 
terhadap materi diukur menggunakan tes akhir. Data kuantitatif ini dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. 
Adapun rumus untuk menentukan mean adalah sebagai berikut: 

 x     =   



x     = rerata  
 = jumlah skor peserta tes  

  = jumlah peserta tes 

Untuk menghitung skor nilai dengan rumus 

Skor = 	x100  jika skala penilaian menggunakan 100 

 
 Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) belajar yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu tuntas dan tidak 
tuntas sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
KKM SD Negeri Bendar 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 
≥ 75 Tuntas 
< 75 Tidak Tuntas 

  
3.7.2 Data Kualitatif  
  Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran IPA dengan model TAI melalui analisis deskriptif kualitatif. Data 
kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 
memperoleh kesimpulan. 

Dalam mengolah data skor pada domain afektif dilakukan dengan langkah sebagai 
berikut (Djamarah, 2010: 305-306): 

1) menentukan rentang skor 
2) menentukan skor terendah 

3) menentukan skor tertinggi 
4) mencari median 
5) membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup  dan 

kurang 
Rentang skor yang digunakan adalah 1 – 4. 
1) Skor 4 jika 4 indikator tampak 
2) Skor 3 jika 3 indikator tampak 
3) Skor 2 jika 2 indikator tampak 



4) Skor 1 jika 1 indikator tampak 
 

Kategori tingkatan nilai untuk lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 
siswa pada setiap indikator. 

Tabel 3.7 
 Skala Penilaian 

Skala penilaian Kategori penilaian 
3,5 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2,5 ≤ skor < 3,5 Baik  
1,5 ≤ skor < 2,5 Cukup  
1 ≤ skor < 1,5 Kurang  

 
 Dari hasil perhitungan tersebut, secara keseluruhan dapat diperoleh klasifikasi 
tingkatan skor keterampilan guru dan aktivitas siswa 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran membaca dengan model TAI sebagai data pendukung dalam usaha 
meningkatkan hasil belajar siswa SDN Bendar pada mata pelajaran IPA. 

3.8 Indikator Kinerja 
  Indikator kinerja dalam penelitian ini yaitu meningkatnya hasil belajar bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD N Bendar pada materi hubungan makhluk hidup dengan 
lingkungan. Keberhasilan dapat dicapai apabila 75% dari jumlah siswa mendapat nilai di 
atas KKM (75).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




