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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Setting dan Karakterisrik Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

dilakukan pada siswa kelas 4 pada pelajaran IPA di SD Negeri Walitelon Utara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada semester II tahun ajaran 

2013/2014, dengan jumlah siswa 21 yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 

siswa perempuan. 

SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung terletak di pinggir jalan raya dan berbatasan langsung dengan 

makam di sebelah timur sekolah tersebut. Walaupun demikian, sekolah tersebut 

sudah membuat pagar keliling sehingga makam tersebut tidak kelihatan dari 

dalam sekolah. Namun, meski terletak di pinggir jalan raya SD Walitelon Utara 

jauh dari pusat kota. Sekolah tersebut menghadap ke arah selatan. Dis ebelah utara 

berbatasan dengan sebuah desa dan sebagian besar siswa yang ada di desa tersebut 

sekolah di SD Negeri Walitelon Utara. Sekolah tersebut bangunannya baru karena 

baru saja selesai direnovasi pada tahun 2010. Keadaan sekolahnya bersih karena 

halaman sekolahnya dipasang paving sehingga kelas juga tidak kotor oleh tanah. 

Untuk kelas 4, 5, dan 6 meja dan kursi untuk siswa baru dan masih bersih. 

Sekolah tersebut terdapat 10 guru yang terdiri dari 7 guru tetap dan 3 guru wiyata. 

Siswa yang bersekolah di SD Negeri Walitelon Utara berasal dari desa 

yang ada di sekitar sekolah tersebut. Dilihat dari buku induk siswa kelas 4, 

pekerjaan orang tua sebagai buruh dan petani. Orang tua siswa tergolong 

menengah ke bawah dan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. 

Pendidikan terakhir orang tua siswa hanya sampai SD dan SMP saja. Hal tersebut 

berpengaruh terhadap pendidikan siswa, karena orang tua menyerahkan tanggung 

jawab pendidikan anaknya kepada pihak sekolah sehingga siswa hanya belajar 

pada saat sekolah saja. Dengan keadaan yang demikian maka hasil belajar siswa 

juga ikut terpengaruh. Hasil belajar yang diperoleh siswa kurang baik. Hal 
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tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat siswa yang memperoleh hasil belajar 

di bawah KKM. 

 

3.2 Variabel dan Devinisi Operasional Penelitian 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas 

(variabel X) yang disebut juga variabel penyebab atau independen dan variabel 

terikat (variabel Y) atau dependen variabel. 

Variabel bebas (variabel X) dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran group investigation dengan berbantuan media video. Sebagai 

tindakan yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation 

dengan berbantuan media video yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa yang semula rendah dan berada dibawah KKM menjadi diatas 

KKM. 

Sedangkan variabel terikat (variabel Y) dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar IPA. Hasil belajar IPA merupakan hasil dari pembelajaran IPA oleh siswa 

sebagai akibat dari belajarnya. 

3.2.2 Definisi Operasional 

Variabel penelitian yang perlu dirumuskan ke dalam definisi operasional 

adalah model pembelajaran group investigation berbantuan media video dan hasil 

belajar. Model pembelajaran group investigation berbantuan media video adalah 

suatu model pembelajaran yang dilakukan langakah-langakah grouping, planning, 

melihat video, investigation,organizing, presenting, evaluating. Namun sebelum 

siswa melakukan investigasi terlebih dahulu melihat video tangtang materi yang 

akan dipelajari. 

Sedangkan hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dari suatu 

kegiatan belajar dan dapat dijadikan acuan untuk menilai kemampuan siswa dan 

keberhasilan guru dalam mengajar. Hasil belajar yang dinilai dalam penelitian ini 

yaitu hasil belajar kognitif. Hasil belajar diperoleh dari hasil evaluasi yang 

diberikan kepada siswa. 
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3.4 Rencana Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan model spiral dari Kemmis dan Mc. Tagart. Penelitian ini akan 

dilakukan dengan 2 siklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 3 tahap yaitu tahap 

perencanaan, tahap implementasi, dan tahap refleksi. Tahap tersebut disajikan 

dalam gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Spiral dari Kemmis dan Mc. Tagart 

(Pardjono, 2007: 22) 

 

3.4.1 Siklus I 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus I merupakan tindakan untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul pada kondisi awal. Tahap-tahap yang 

dilakukan pada siklus I, yaitu: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan SK, 

KD, dan indikator degan materi tentang bunyi menggunakan model 

pembelajaran group investigation. 

c. Menyiapkan media pembelajaran video berupa video. 
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d. Menyiapkan lembar observasi siklus I, menyiapkan alat evaluasi berupa 

tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa. 

2. Tahap Iplementasi dan Observasi 

Rancana pembelakajaran pada siklus I akan dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal, guru menjelaskan bagaimana pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran group investigation. Siswa menetapkan 

anggota kelompok dan memilih topik tentang energi bunyi. 

b. Guru membagikan LKS dan media pembelajaran. 

c. Guru memutarkan video tentang energi bunyi. 

d. Siswa melakukan penyelidikan, berdiskusi, mengumpulkan informasi, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan topik yang 

diinvestigasi. 

e. Siswa membuat laporan hasil investigasi bersama kelompoknya dan 

bersiap untuk presentasi. 

f. Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas dan kelompok yang lain menanggapi, mengajukan pertanyaan dan 

mengevaluasi. 

g. Siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran IPA tantang energi bunyi. 

h. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I secara mandiri. 

Observasi dilakukan oleh satu orang observer yang mengamati guru dan 

siswa. Observasi terhadap proses pembelajaran bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar IPA kelas 4. 

3. Tahap Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan pada akhir kegiatan dan observasi pada siklus 

I. Pada tahap ini dilakukan diskusi, antara lain tentang : kelebihan dan 

kekurangan dalam mengimplementasikan RPP, hambatan dalam 

pembelajaran, mendiskusikan hasil evaluasi siklus I. Hasil refleksi ini berguna 

untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan 

yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kelebihan dan kelemahan 

dalam siklus II. 
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3.4.2 Siklus II 

Rancangan pada siklus II dilakukan setelah mengevaluasi dari hasil 

belajar, kelebihan dan kekurangan pada siklus I. Pada siklus II ini kelebihan dan 

kekurangan pada siklus I diperbaiki. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus 

II, yaitu: 

1. Perencanaan 

Persiapan yang dilakukan pada siklus II, yaitu: 

a. Menyusun RPP IPA sesuai dengan model pembelajaran group 

investigation. 

b. Persiapan alat dan bahan pembelajaran. 

c. Menyiapkan lembar observasi siklus II, alar evaluasi berupa tes tertulis, 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2. Tahap Implementasi dan Observasi 

Rencana kegiatan pada siklus II dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan awal, guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok dan siswa 

memilih topik yang akan diinvestigasi. 

b. Guru memutarkan video pembelajaran IPA tentang energi bunyi. 

c. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa. 

d. Siswa merencanakan apa yang akan dipelajari sesuai dengan topiknya dan 

melakukan pembagian tugas dalam kelompok. 

e. Siswa melakukan penyelidikan, berdiskusi, mengumpulkan informasi, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan topik yang 

diinvestigasi. 

f. Siswa menyiapkan laporan hasil diskusi dan bersiap untuk presentasi. 

g. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas dan kelompok yang lain menanggapi, mengajukan pertanyaan dan 

mengevaluasi. 

h. Siswa bersama dengan guru mengevaluasi pembelajaran IPA tentang 

energi bunyi. 

i. Siswa mengerjakan soal siklus II secara mandiri. 



 

34 
 

Observasi dilakukan sama seperti pada siklus I yaitu observasi terhadap 

guru dan siswa selama pembelajaran. Observasi yang dilakukan pada saat 

proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

IPA siswa kelas 4. 

3. Tahap Refleksi 

Data pada lembar pengamatan dan penilaian tes evaluasi dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan. Hasil dari analisis tersebut dicatat apakah pada 

setiap siklusnya  sudah menunjukkan peningkatan atau belum. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi tentang energi bunyi. 

 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik tes yang digunakan yaitu tes 

formatif bentuk soal pilihan ganda. Tes tersebut digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran group investigation 

dengan berbantuan media video pada mata pelajaran IPA tentang energi bunyi. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

perkembangan guru dan siswa saat proses pembelajaran. Sedangkan dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui jumlah siswa, pekerjaan orang tua siswa, dan nilai 

hasil belajar. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.2.1 Lembar Evaluasi 

Dalam penelitian ini menggunakan lembar evaluasi untuk mengumpulkan 

data. Lembar evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran group 

investigation dengan berbantuan media video. Lembar evaluasi tersebut diberikan 

pada masing-masing siswa. Lembar evaluasi berupa tes pilihan ganda. Sebelum 

lembar evaluasi dibuat maka terlebih dahulu disusun kisi-kisi untuk lembar 

evaluasi. Kisi-kisi lembar evaluasi dibuat untuk setiap siklus yaitu pada siklus I 
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dan siklus II. Kisi-kisi lembar evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut 

ini: 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Lembar Evaluasi Siklus I  

 

No Indikator Butir Soal  

1.  Menyebutkan sumber-sumber bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar. 

1, 9, 17, 25 

2.  Membedakan macam-macam karakteristik bunyi 4, 28 

3.  Mengklasifikasikan bunyi berdasarkan frekuensinya 3, 13, 21, 31 

4.  Menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda 

yang bergetar. 

7, 15, 23, 30, 33 

5.  Menyebutkan sifat-sifat bunyi. 11, 19, 26 

6.  Menunjukkan bukti bahwa perambatan bunyi pada 

benda padat 

5, 22, 34 

7.  Menunjukkan bukti perambatan bunyi pada benda 

cair 

10, 27 

8.  Menunjukkan bukti perambatan bunyi pada benda 

gas 

2, 14, 16, 20 

9.  Menyimpulkan bahwa bunyi dapat diserap. 6, 18, 29, 32 

10.  Menunjukkan bukti bahwa bunyi dapat dipantulkan 8, 12, 24, 35 

 

Seperti pada siklus I, sebelum melakukan penelitian pada siklus II juga 

dibuat kisi-kisi lembar observasi terlebih dahulu. Kisi-kisi soal instrumen siklus II 

dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5 

Kisi-Kisi Lembar Evaluasi Siklus II 

 

No Indikator Butir Soal  

1.  Membedakan bunyi bernada dan bunyi tak bernada. 2, 13, 25 

2.  Menyebutkan contoh bunyi bernada. 5, 15, 29 

3.  Menyebutkan contoh bunyi tak bernada. 10, 21 

4.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik 

petik. 

3, 9, 19, 23 

5.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik 

tiup. 

7, 11, 18, 22, 27 

6.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik 

pukul. 

4, 14, 20, 24 

7.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui alat musik 

tekan. 

8, 12, 16, 26 

8.  Mengklasifikasikan alat musik berdasarkan cara 

memainkannya (petik, tiup, pukul, tekan). 

1, 6, 17, 28, 30 

 

3.5.2.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan dalam pembelajaran yang mencakup 

aktivitas guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sampai akhir 

pembelajaran. Observasi dilakukan bersama dengan teman sejawat untuk 

mengetahui bagaimana kondisi siswa saat menerima pelajaran dan cara guru 

dalam menyampaikan pelajaran. Observasi juga bertujuan untuk menggambarkan 

bagaimana kondisi pada saat pembelajaran berlangsung. Sebelum lembar 

observasi dibuat terlebih dahulu dibuat ksis-kisi lembar observasi yang memuat 

penerapan pembelajaran menggunakan model group investigation dengan 

berbantuan media video. Adapun kisi-kisi lembar observasi guru dapat dilihat 

pada Tabel 6 berikut: 
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Tabel 6 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

 

No  ASPEK YANG DIAMATI Butir 

penomoran  

1.  Guru membuka pelajaran, menyampaikan apersepsi, dan 

tujuan pembelajaran 

1, 2, 3, 4 

2.  Guru melakukan pembagian kelompok, alat peraga, dan LKS 5, 6, 7 

3.  Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi dan 

investigasi kelompok 

8, 9, 10 

4.  Memberikan bimbingan dan kesempatan bertanya saat 

presentasi 

11, 12, 15 

5.  Guru melakukan evalusi pembelajaran dan memberikan 

kesimpulan 

13, 14 

6.  Pemanfaatan video dalam pembelajaran 16 

7.  Penguasaan kelas dan pemanfaatan waktu oleh guru 17, 18 

8.  Refleksi dan pemberian soal 19, 20 

 

Selain terhadap guru observasi juga dilakukan trehadap siswa. Sebelum 

melakukan observasi sebelumnya disusun kisi-kisi lembar observasi terhadap 

siswa. kisi-kisi lembar observasi siswa dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini 
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Tabel 7 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

 

No  ASPEK YANG DIAMATI Butir 

penomoran 

1.  Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 1 

2.  Siswa mendengarkan dan menanggapi apersepsi guru 2, 3 

3.  Siswa melakukan pembagian kelompok, alat peraga, dan 

LKS dengan tenang 

4, 5, 7 

4.  Siswa melihat video dari guru 6 

5.  Siswa melakukan diskusi dan investigasi bersama dengan 

kelompoknya 

8, 9, 10 

6.  Siswa melakukan presentasi bersama dengan kelompoknya 11, 12, 13 

7.  Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 14, 16, 17 

8.  Sikap siswa terhadap kesimpulan, refleksi, dan soal yang 

diberikan guru 

15, 19, 20 

9.  Pemanfaatan waktu pembelajaran 18 

 

3.5.2.3 Dokumentasi  

Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang nama 

siswa, nomor induk siswa, hasil belajar siswa, pekerjaan orang tua siswa yang 

diperoleh dari dokumen tertulis. Selain itu dokumentasi juga berguna untuk 

mengetahui keadaan sekolah. 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Setelah menyusun instrumen penelitian langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian tersebut. Tujuan uji coba adalah 

untuk mengetahui validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keterandalan) instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian. Uji coba dilakukan sebelum 

dilaksanakannya penelitian yang sesungguhnya. Uji coba instrumen dilakukan di 

kelas 5 SD Negeri Bulan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung. 
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Uji validitas digunakan untuk menguji soal agar mendapatkan soal yang 

valid. Kriteria validitas menurut Prayitno (2010:90) adalah: 

r < 0,20  : tidak ada validitas 

0,20 ≤ r < 0,40  : validitas rendah 

0,40 ≤ r < 0,60  : validitas sedang 

0,60 ≤ r < 0,80  : validitas tinggi 

0,80 ≤ r < 1,00  : validitas sempurna 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, 

mengidentifikasi butir-butir soal yang bermasalah dan harus direvisi atau harus 

dihilangkan. Kriteria untuk meningkatkan tingkat relibilitas instrumen digunakan 

pedoman sebagai berikut : 

≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

0,7 ≤ a < 0,8 : dapat diterima 

0,8 ≤ a < 0,9 : relibilitas bagus 

0,9  : relibilitas memuaskan 

3.6.1 Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Siklus I 

Sebelum instrumen tes siklus I digunakan, terlebih dahulu instrumen diuji 

cobakan pada SD yang berbeda dari SD yang akan digunakan sebagai penelitian. 

Uji coba instrumen tes siklus I dilakukan di SD Negeri Bulan Kecamatan 

Selopampang Kabupaten Temanggung. Uji coba dilakukan pada hari Sabtu, 28 

Februari 2014 dengan jumlah siswa 31 anak. 

Hasil uji coba instrumen kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 

20. Berdasarkan hasil analisis, dari 35 soal diperoleh 25 soal yang valid dan 10 

soal yang tidak valid. Dengan nilai reliabilitas 0,941. Hasil analisis tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 8 berikut ini: 
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Tabel 8 

Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar 

Siklus I 

  

No Indikator Butir Soal 

Sebelum 

Validitas 

Butir Soal 

Valid 

1.  Menyebutkan sumber-sumber bunyi 

yang terdapat di lingkungan sekitar. 

1, 9, 17, 25 9, 25 

2.  Membedakan macam-macam 

karakteristik bunyi 

4, 28 4, 28 

3.  Mengklasifikasikan bunyi berdasarkan 

frekuensinya 

3, 13, 21, 31 3, 13, 21, 31 

4.  Menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan 

oleh benda yang bergetar. 

7, 15, 23, 30, 

33 

15, 23, 33 

5.  Menyebutkan sifat-sifat bunyi. 11, 19, 26 11, 26 

6.  Menunjukkan bukti bahwa perambatan 

bunyi pada benda padat 

5, 22, 34 5, 22 

7.  Menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda cair 

10, 27 10 

8.  Menunjukkan bukti perambatan bunyi 

pada benda gas 

2, 14, 16, 20 16 

9.  Menyimpulkan bahwa bunyi dapat 

diserap. 

6, 18, 29, 32 6, 18, 29, 32 

10.  Menunjukkan bukti bahwa bunyi dapat 

dipantulkan 

8, 12, 24, 35 8, 12, 24, 35 

 

Berdasarkan Tabel 8 laporan hasil analisis uji validitas instrumen tes hasil 

belajar siklus I, dari 35 soal yang diujikan terdapat 25 soal yang valid. Soal yang 

valid tersebut terdapat pada nomor 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35. 25 soal valid tersebut akan digunakan 

dalam instrumen siklus I. 
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3.6.2 Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Siklus II 

Sedangkan uji validitas siklus II dilakukan pada SD yang sama yaitu SD 

Negeri Bulan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dengan jumlah 

siswa 31. Uji coba dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014. Hasil uji coba 

kemudian dianalisis menggunakan SPSS 20. Dari hasil analisis tersebut diperoleh 

hasil 25 soal valid dari 30 soal yang tersedia dan 5 soal yang tidak valid. Nilai 

reliabilitas untuk validitas siklus II yaitu 0,930. Hasil analisis tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 9 berikut ini: 

 

Tabel 9 

Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen 

Tes Hasil Belajar Siklus II 

 

No Indikator Butir Soal 

Sebelum 

Validitas 

Butir Soal 

Valid 

1.  Membedakan bunyi bernada dan bunyi 

tak bernada. 

2, 13, 25 2, 3, 25 

2.  Menyebutkan contoh bunyi bernada. 5, 15, 29 5, 15 

3.  Menyebutkan contoh bunyi tak 

bernada. 

10, 21 10 

4.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik petik. 

3, 9, 19, 23 3, 9, 19, 23 

5.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik tiup. 

7, 11, 18, 22, 

27 

11, 18, 27 

6.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik pukul. 

4, 14, 20, 24 4, 14, 20, 24 

7.  Menyelidiki perubahan bunyi melalui 

alat musik tekan. 

8, 12, 16, 26 8, 12, 16, 26 

8.  Mengklasifikasikan alat musik 

berdasarkan cara memainkannya (petik, 

tiup, pukul, tekan). 

1, 6, 17, 28, 30 1, 6, 17, 28 

 

Berdasarkan Tabel 9 rekapitulasi hasil analisis uji coba instrumen tes hasil 

belajar siklus II dieroleh hasil dari 30 soal terdapat 25 soal yang valid dan 5 soal 

yang tidak valid. 25 soal valid tersebut terdapat pada soal nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 soal yang valid 

tersebut akan digunakan penelitian pada siklus II. 

  

3.7 Indikator Kinerja 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran group 

investigation dengan berbantuan media video dikatakan berhasil apabila hasil 

belajar siswa sudah mencapai ketuntasan dengan KKM yang telah ditetapkan 

yaitu 70. 

Keterangan: 

Hasil belajar siswa mencapai 80% dari jumlah siswa memperoleh nilai 

≥70. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

komparatif yaitu dengan membandingkan hasil dari siklus I dan II. Data yang 

dianalisis perbandingannya berupa data kuantitatif yang dihasilkan dari hasil post 

tes siklus I dan siklus II. Kemudian data dianalisis dalam bentuk persen. 

 

P = 
 

 
 x 100%  

                Anas (2012: 43) 

Keterangan:  

 f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

 N= Numbered of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

 P= angka persentase 


