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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Setting dan Subjek  Penelitian  

3.1.1  Jenis Penelitian  

         Penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar. Penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki 

pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus menerus selama 

kegiatan penelitian dilakukan. Oleh karena itu PTK menggunakan perlakuan yang 

berupa siklus.  

 

3.1.2  Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di kelas  IV SDN Sidorejo Lor 05  yang terletak di 

Jalan Diponegoro, Kecamatan Sidorejo  Kota Salatiga. 

 

3.1.3 Waktu penelitian 

 Penelitian dilakukan pada semester II tahun pelajaran 2013/2014. 

 

3.1.4  Subjek  Penelitian  

 Subyek dalam peniltian ini adalah siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 

Salatiga dengan jumlah siswa 34 orang, siswa laki-lakinya adalah berjumlah 19 

orang siswa, dan siswa perempuannya adalah berjumlah 15 orang siswa. 

Pertimbangan mengambil subyek penelitian tersebut, dimana perkembangan siswa 

kelas IV sangat cocok dengan pembelajaran Picture and Picture dalam 

pembelajaran IPA. Selain itu kondisi siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 

Salatiga berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dan memiliki 

karakteristik yang berbeda pula. 
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3.2  Variabel Penelitian 

  Variabel dalam penelitian ini adalah pola berpikir sistematis, hasil belajar 

dan penerapan pembelajaran Picture and Picture. 

a. Pembelajaran Picture dan Picture merupakan variabel bebas (X) 

Pembelajaran Picture and Picture merupakan suatu pembelajaran yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis.  

b. Pola berpikir sistematis dan hasil belajar merupakan Variabel Terikat (Y) 

Pola berpikir sistematis merupakan cara kemampuan berpikir siswa untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, 

langkah-langkah dalam suatu kerangka sedangkan hasil belajar merupakan 

hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa dari seluruh kegiatan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang berupa aspek kognitif yang diungkapkan dengan 

menggunakan suatu alat penilaian yaitu tes evaluasi  

 

3.3  Rencana Tindakan                                         

Rencana tindakan dalam penelitian ini menggunakan model PTK yang 

dikemukan oleh menurut Kemis dan Taggart dalam Dekdikbud (1999) terdapat 

tiga tahap rencana tindakan, meliputi: perencanaan (planning), pelaksanaan dan 

pengamatan (acting and observing), refleksi (reflecting). Rincian prosedur 

tindakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Model PTK Bentuk Spiral dari Kemmis dan Targatt 

 

3.3.1 Perencanaan 

   Dalam hal ini dijabarkan dalam bentuk perencanaan (rencana) guru 

sebelum melakukan suatu tindakan. Rencana ini meliputi : 

a. Mencari informasi dengan cara observasi di kelas IV dan berdiskusi 

dengan guru kelas mengenai materi pembelajaran yang akan diajarkan 

serta alat-alat yang akan digunakan. 

b. Menentukan Kompetensi Dasar  

c. Membuat rencana pembelajaran setelah menetapkan materi pokok dan 

kompetensi dasar maka langkah selanjutnya membuat RPP.  

d. Menentukan pembelajaran yang ingin dipakai dengan mempertimbangkan 

kondisi siswa. 

e. Tujuan yang akan dicapai dalam proses kegiatan belajar IPA. 

f. Menyiapkan instrumen pengamatan untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran dan peneliti membuat instrumen untuk guru dan siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung.  
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3.3.2  Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan  

                  Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP, 

sebelum pembelajaran berlangsung gurun terlebih dahulu menyiapkan RPP, 

materi yang akan diajarkan dan alat peraga sesuai dengan yang akan diajarkan. 

Sebelum pelajaran dimulai guru menyiapkan siswa terlebih dahalu, untuk 

mengawali pelajaran siswa diajak untuk berdoa dengan kepercayaan masing- 

masing dan adanya pemberian apersepsi. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran akan dicapai dan menyampaikan materi yang diajarkan. Guru 

menjelaskan materi dan memperlihatkan gambar-gambar yang berkaiatan dengan 

materi yang disampaikan. Siswa di bagikan dalam beberapa kelompok dan guru 

membagikan lembar kerja dan gambar yang berkaitan dengan LKS yang 

dibagikan dan guru membimbing siswa. Kemudian kelompok mempersentasikan 

hasil dari kelompok dan menempelkan gambar – gambar yang berkaitan dengan 

materi yang didapatkan, pada akhir pembelajaran guru dan siswa membuat 

kesimpulan dan membagikan soal tes. 

       Peneliti melakukan observasi pada proses belajar mengajar IPA yang 

dilakukan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan 

lembar instrumen observasi aktivitas  guru dan siswa diamati selama proses 

pembelajaran berlangsung, hasil observasi berupa lembar observasi dan hasil 

belajar siswa berupa daftar nilai tes. 

 

3.3.3 Refleksi 

 Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang peroleh setelah kita 

melakukan pengukuran terhadap proses maupun hasil dan tindakan kita. Apabila 

dalam proses pembelajaran masih terdapat hambatan dan masih banyak 

kekurangan dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran masih belum 

tercapai ketuntasannya dalam pembelajaran. Jika siklus I selesai dan belum 

mencapai indikator pencapaian yang diharapkan maka akan dilanjutkan pada 

siklus II dan siklus seterusnya. Selain itu kita juga akan dapat menemukan suatu 

kekurangan-kekurangan yang ada dan memperoleh poin-poin penting tentang 

unsur-unsur penting yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. 
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                 Dengan demikian, kita dapat melakukan suatu tindakan yang akan kita 

lakukan pada siklus kedua, dan selanjutnya sampai benar-benar kita nanti akan 

memperoleh hasil yang maksimal dari tindakan atau usaha untuk meningkatakan 

belajar siswa. 

 

3.4  Data dan Cara Pengumpulannya 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada observasi, dan tes tertulis. 

1. Observasi 

Dalam penelitian  ini observasi digunakan untuk mengetahui proses 

pelaksanaan pola berpikir sistematis dan aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan pembelajaran  Picture and Picture. 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana proses 

pelaksanaan pola berpikir sistematis dan data aktivitas guru dan siswa dicatat dan 

data untuk melihat semua hal yang terjadi. 

2. Test tertulis  

   Test tertulis dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keberhasilan 

hasil belajar IPA. Tes tertulis diberikan pada akhir setiap siklus. Dalam hal ini tes 

yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk uraian. 

 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

  Instrumen yang akan digunakan pada penelitian tindakan kelas untuk 

mengetahui pola berpikir sistematis dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 

Sidorejo Lor 05 Salatiga, setelah menerapkan pembelajaran Picture and Picture  

adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi  

    Lembar observasi atau pengamatan meliputi pemuatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung yaitu pengisian lembar observasi ini dilakukan oleh 

observer dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan 
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hasil yang diamati oleh observer. Berdasarkan kisi – kisi observasi pada tabel 3.1 

berikut : 

Tabel 3.1 

Kisi- Kisi Pengembangan Instrument Penilaian Pembelajaran Melalui 

Penerapan Picture And Picture 

Aspek Indikator Item No 

Item 

Kegiatan 

awal 

1. Memberikan salam dan 

di lanjutkan berdoa 

1. Memberikan salam dan 

dilanjutkan berdoa 

1 

2. Mengkondisikan kelas 2. Mengkondisikan kelas 2 

3. Mengabsen kehadiran 

siswa 

3. Mengabsen kehadiran 

siswa 

3 

4. Menyiapkan alat peraga, 

alat bantu serta buku 

pelajaran yang  akan di 

gunakan 

4. Menyiapkan alat peraga, 

alat bantu serta buku 

pelajaran yang akan di 

gunakan 

4 

 

5. Melakukan apersepsi 5. Melakukan apersepsi 5 

Kegiatan 

inti 

1. Menjelaskan materi 

pengaruh perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan 

6. Menjelaskan materi 

pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap 

daratan 

1 

2. Menunujukkan dan 

menjelaskan gambar-

gambar  kegiatan dan 

pembagian kelompok 

7. Menunujukkan dan 

menjelaskan gambar-

gambar  kegiatan dan 

pembagian kelompok 

2 

3. Memberi arahan kepada 

siswa apa yang akan di 

kerjakan 

8. Memberi arahan kepada 

siswa apa yang akan di 

kerjakan 

3 

4. Membagikan LKS 9. Membagikan LKS 4 

5. Mengamati gambar yang 

di perlihatkan oleh guru 

10.  Mengamati gambar yang 

di perlihatkan oleh guru 

5 

6. Mengurutkan gambar 

sesuai dengan materi 

yang di ajarkan dengan 

alat peraga gambar 

11.  Mengurutkan gambar 

sesuai dengan materi yang 

di ajarkan dengan alat 

peraga gambar 

6 

 

7. Menunjukkan 

perwakilan kelompok 

secara bergantian untuk 

memasang/mengurutkan 

gambar 

12.  Menunjukkan perwakilan 

kelompok secara 

bergantian untuk 

memasang/mengurutkan 

gambar 

7 
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8. Meminta siswa yang 

belum mengerti untuk 

bertanya 

13.  Meminta siswa yang 

belum mengerti untuk 

bertanya 

8 

 

9.  Membuat rangkuman 14.  Membuat rangkuman 9 

10.  Memberikan  

 kesimpulan dari materi 

yang dipelajari 

15.  Memberikan kesimpulan 

dari materi yang dipelajari 

10 

Kegiatan 

akhir 

1. Melakukan refleksi 16.  Melakukan refleksi 1 

2. Memberikan evaluasi 17.  Memberikan evaluasi 2 

3. Melakukan pemantapan 18.  Melakukan pemantapan 3 

4. Melakukan tindak lanjut 19.  Melakukan tindak lanjut 4 

 

Data hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru dengan 

menerapkan Picture and Picture dalam pembelajaran dinilai dengan rumus dalam 

bentuk persentase. Adapun rumus persentase menurut Depdikbud (2007) dibawah 

ini: 

      
∑                          

∑             
       

 

Dengan kriteria nilai: 20 -  49     = Kurang Baik 

                            50 -  69     = Cukup Baik  

                                        70 -  89     = Baik 

                            90 - 100    = Sangat Baik  

Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi aktivitas diatas sesuai 

dengan standar proses dan sintaks penerapan pembelajaran Picture and Picture.  

 

2. Kisi – kisi pola berpikir sistematis  

       Pola berpikir sistematis adalah cara kemampuan berpikir siswa untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, 

langkah-langkah dalam suatu kerangka. Berikut kisi – kisi pola berpikir sistematis 

pada tabel 3.2 : 
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Tabel 3.2 Pola Berpikir Sistematis 

Pola Berpikir 

Sistematis 
Kegiatan Pembelajaran 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

1. Siswa dapat mengatur strategi mengurutkan gambar 

yang diberikan. 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

2. Siswa dapat menggunaan alat peraga gambar dengan 

baik. 

3. Siswa dapat mengurutkan gambar sesuai yang 

ditentukan guru. 

Menyimpulkan 4. Menyuruh siswa melaporkan hasil kerja kelompoknya 

5. Menyuruh siswa mengurutkan gambar secara benar da

n terurut 

Memberikan 

penjelasan lanjut 

6. Siswa dapat melaporkan hasilnya didepan kelas. 

Mengatur 

strategi dan 

teknik 

7. Siswa dapat menyimpulkan berdasarkan gambar yang 

telah diurutkan. 

 

3. Soal tes tertulis 

 Soal tes yang diberikan adalah soal test tertulis yang berbentuk pilihan 

ganda 20 soal dan 5 soal esay yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa dalam pembelajaran. Tes ini diberikan di akhir pertemuan 

siklus. Adapun kisi-kisi soal dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : 

Tabel 3.3 

Kisi- kisi Soal Tertulis  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator No 

Item 

Jumlah 

Item 

10. Memahami 

perubahan  

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan.  

 

Siklus I 

10.2 Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan(erosi, 

abrasi, banjir, 

dan longsor). 

 

1. Menjelaskan 

pengertian 

erosi. 

1 

 

1 

 

2. Menyebutkan 

faktor-faktor 

penyebab dan 

kerugian 

terjadinya erosi.  

2, 3, 

4,5, 

4 

3. Menjelaskan 

pengertian 

abrasi. 

6 1 
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4. Menyebutkan 

faktor-faktor 

penyebab dan 

kerugian 

terjadinya 

abrasi. 

7, 8, 

9, 10 

4 

5. Menjelaskan 

pengertian 

banjir. 

11 1 

6. Menyebutkan 

faktor-faktor 

penyebab dan 

kerugian 

terjadinya 

banjir. 

12,13, 

14, 15 

4 

  7. Menjelaskan 

pengertian 

longsor. 

16 1 

8. Menyebutkan 

faktor -faktor 

penyebab dan 

kerugian 

terjadinya 

longsor. 

17,18, 

19, 20 

4 

Siklus II 

10.3 Mendeskripsi-

kan cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor). 

1. Menyebutkan 

cara 

pencegahan 

erosi. 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

6 

2. Menyebutkan 

cara 

pencegahan 

abrasi. 

7, 8, 

9, 10 

4 

3. Menyebutkan 

cara 

pencegahan 

banjir. 

11,12, 

13, 14 

4 

4. Menyebutkan 

    cara 

    pencegahan 

    longsor. 

15,16, 

17,18, 

19, 20 

6 

Jumlah 40 
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Tabel 3.4 

Kisi – kisi Soal Esay Tertulis 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator No 

Item 

Jum

lah 

Item 

 

10. Memahami    

      perubahan  

     lingkungan 

     fisik dan  

     pengaruh  

      nya 

     terhadap   

    daratan. 

 

Siklus I 

10.3  Menjelas kan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan (erosi, 

abrasi,  banji, 

dan longsor). 

 

1. Menjelaskan apa 

yang mempengaruhi 

perubahan 

lingkungan fisik 

terhadap daratan  

1 1 

2. Menyebutkan faktor

- faktor penyebab 

dan kerugian 

terjadinya erosi. 

2 1 

3. Menyebutkan faktor

-faktor penyebab 

dan kerugian 

terjadinya abrasi. 

3 1 

4. Menyebutkan faktor 

-faktor penyebab 

dan kerugian 

terjadinya banjir. 

4 1 

5. Menyebutkan faktor 

-faktor penyebab 

dan kerugian 

terjadinya longsor. 

5 1 

 Siklus II 

10.3 Mendeskripsi 

        kan cara 

         pencegahan 

         kerusakan 

         lingkungan 

        (erosi, abrasi, 

         banjir, dan   

         longsor). 

1.  Menyebutkan   

     apa yang 

     mempengaruhi 

    perubahan 

    lingkungan fisik 

    terhadap daratan. 

1 1 

2. Menyebutkan cara 

 pencegahan erosi. 

2 1 

3. Menyebutkan cara 

pencegahan abrasi. 

3 1 

4. Menyebutkan cara  

 pencegahan banjir.  

4 1 

5. Menyebutkan cara  

pencegahan  

longsor. 

5 1 

Jumlah 10 
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3.4.3   Teknik Analisis Instrumen 

3.4.3.1 Uji Validitas Soal  

Sebelum dibagikan kepada peserta didik, terlebih dahulu soal evaluasi 

tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Soal di uji di kelas IV 

A dan IV B SD Negeri Kalibeji 01. Untuk mengetahui tingkat validitas dengan 

melihat angka pada Corrected Item To Total Correlation. Validitas merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid, berarti memiliki validitas rendah. 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur mengukur apa yang 

ingin diukur. Instrumen dikatakan valid artinya instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tingkat validitas suatu 

instrumen dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir 

instrumen dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (corrected 

item to total correlation). 

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 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reabilitas Siklus I dan II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,916 60 
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Tabel 3.6 Validitas siklus I dan II 

Item-Total Statistics Soal Siklus I dan II 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 35,4603 137,769 ,253 ,915 

VAR00002 35,7460 134,418 ,499 ,913 

VAR00003 35,5397 139,575 ,063 ,917 

VAR00004 35,6984 134,053 ,531 ,913 

VAR00005 35,6349 130,977 ,816 ,911 

VAR00006 35,6508 134,489 ,498 ,913 

VAR00007 35,6825 131,575 ,752 ,911 

VAR00008 35,6349 131,203 ,796 ,911 

VAR00009 35,6349 137,074 ,273 ,915 

VAR00010 35,6667 137,581 ,227 ,916 

VAR00011 35,6349 131,461 ,772 ,911 

VAR00012 35,7619 140,636 -,033 ,918 

VAR00013 35,5714 140,862 -,052 ,918 

VAR00014 35,8254 138,727 ,132 ,917 

VAR00015 35,5079 139,254 ,096 ,917 

VAR00016 35,6508 131,715 ,745 ,911 

VAR00017 35,6825 136,769 ,296 ,915 

VAR00018 35,6984 131,117 ,792 ,911 

VAR00019 35,6984 135,279 ,424 ,914 

VAR00020 35,6190 131,465 ,777 ,911 

VAR00021 35,4444 137,606 ,276 ,915 

VAR00022 35,6190 138,207 ,177 ,916 

VAR00023 35,4921 136,899 ,325 ,915 

VAR00024 35,6508 136,683 ,306 ,915 

VAR00025 35,5556 131,573 ,798 ,911 

VAR00026 35,5397 141,059 -,070 ,918 

VAR00027 35,4444 136,251 ,416 ,914 

VAR00028 35,6825 137,285 ,251 ,916 

VAR00029 35,6508 138,231 ,172 ,916 

VAR00030 35,4127 138,085 ,243 ,915 

VAR00031 35,7460 141,063 -,068 ,918 

VAR00032 35,5714 140,410 -,013 ,918 

VAR00033 35,6349 131,558 ,764 ,911 

VAR00034 35,3968 136,985 ,376 ,915 

VAR00035 35,5397 137,188 ,281 ,915 
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VAR00036 35,6667 131,645 ,748 ,911 

VAR00037 35,6032 136,469 ,331 ,915 

VAR00038 35,6825 131,285 ,778 ,911 

VAR00039 35,5873 137,859 ,211 ,916 

VAR00040 35,6032 139,856 ,035 ,917 

VAR00041 35,7619 138,475 ,150 ,916 

VAR00042 35,6984 131,246 ,780 ,911 

VAR00043 35,6667 131,645 ,748 ,911 

VAR00044 35,4603 138,865 ,143 ,916 

VAR00045 35,6349 136,913 ,288 ,915 

VAR00046 35,7302 138,136 ,178 ,916 

VAR00047 35,4603 138,898 ,140 ,916 

VAR00048 35,4444 136,767 ,363 ,915 

VAR00049 35,6984 131,246 ,780 ,911 

VAR00050 35,5397 137,865 ,219 ,916 

VAR00051 35,5714 138,862 ,124 ,917 

VAR00052 35,6984 131,020 ,800 ,911 

VAR00053 35,6667 131,484 ,763 ,911 

VAR00054 35,5556 135,928 ,392 ,914 

VAR00055 35,7302 139,136 ,093 ,917 

VAR00056 35,6825 130,994 ,804 ,911 

VAR00057 35,6667 135,742 ,386 ,914 

VAR00058 35,8254 139,953 ,026 ,917 

VAR00059 35,6190 136,853 ,295 ,915 

VAR00060 35,4762 140,641 -,032 ,918 

 

Hasil analisis validitas instrumen soal didasarkan pada korelasi antara skor 

butir soal dengan skor total. Berdasarkan hasil tabel 3.6 terdapat 60 butir soal 

tetapi hanya 41 jumlah soal yang valid yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 

45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, dan 59. Sedangkan jumlah soal yang tidak valid 

ada 19 yaitu 3, 12, 13, 14, 15, 22, 26, 29, 31, 40, 41, 44, 46, 47, 51, 55, 58, dan 

60. Soal yang tidak valid akan dibuang. Penulis akan menggunakan soal sebanyak 

40 butir soal. Untuk siklus I digunakan soal sebanyak 20 butir soal sedangkan 

untuk siklus II sebanyak 20 butir soal. Soal yang sudah valid, namun tidak 

gunakan yaitu soal nomor 24 karena soal yang digunakan hanya 40 butir soal.  
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Berdasarkan analisis ulang  hasil analisis ulang siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel 3.7.  

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Siklus I dan Siklus II 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

Item 

soal 

 

Valid  

 

Tidak Valid 

 

Soal yang 

digunakan 

Pilihan 

ganda 

60 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 

25, 27, 28, 30, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 45, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 

56, 57, 59. 

3, 12, 13, 14, 

15, 22, 26, 29, 

31, 32, 40, 41, 

44, 46, 47, 51, 

55, 58, 60. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 

25, 27, 28, 30, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 45, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 

56, 57, 59. 

Jumlah 41 19 40 

 

3.4.3.2  Uji Reliabilitas Soal 

Adapun reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relative 

konsisten jika dikenakan pada suatu objek. Untuk menguji reabilitas instrumen 

dilakukan analisis factorial dengan konstruk satu faktor untuk setiap perangkat 

dengan merujuk teori koefisien reabilitas alpha dari Cronbach. Keriteria untuk 

menentukan tingkat reabilitas instrumen digunakan pedoman yang didasarkan 

pada nilai koefisien alpha Cronbach (α ) sebagai berikut : 

α ≤ 0,7  : Tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8 : Dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 : Reabilitas bagus 

α > 0,9  : Reabilitas memuaskan  

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Siklus I dan Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,944 41 
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Untuk reliabilitas diperoleh angka 0,944 yang artinya instrumen memiliki 

tingkat reliabilitas bagus. Dengan demikian instrumen tes yang penulis susun 

dapat dipergunakan dalam penelitian ini pada siklus I dan siklus II. 

3.4.3.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal  

Soal yang baik soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal 

yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit menyebabkan siswa menjadi 

putus asa dan tidak bersemangat.  

Bilangan yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficult indexs). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Rumus 

mencari taraf atau indeks kesukaran adalah : 

P= 
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria tingkat kesukaran soal : 

P : 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 

P : 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

P : 0,70 – 1,00 adalah soal mudah    

Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut: 

Misal untuk soal nomor 1. 

P= 
 

  
 = 

  

  
 = 0,77 

Dengan demikian soal nomor 1 termasuk kriteria mudah untuk mencari 

taraf kesukaran soal nomor 2 sampai 20 prosesnya sama dengan perhitungan di 

atas.  
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Tabel 3.9 

Indeks Kesukaran Soal Siklus I 

 

Kriteria 

 

Soal 

 

Jumlah Item 

Mudah 1, 11, 13, 18 4 

Sedang 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

14, 15, 16, 17, 19, 20. 

14 

Sukar 2, 5. 2 

Jumlah 20 

 

Tabel 3.10 

Indeks Kesukaran Soal Siklus II 

 

Kriteria 

 

Soal 

 

Jumlah Item 

Mudah 11, 6, 18. 3 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20. 

16 

Sukar 19 1 

Jumlah 20 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk data yang berupa angka yaitu 

nilai hasil belajar IPA di nilai dari kondisi awal, nilai setelah siklus I dan nilai 

setelah siklus II dan skor aktivitas belajar IPA siswa. Data kuantitatif pada 

penelitian ini dianalisis dengan menggunkan teknik analisis komparatif yaitu 

membandingkan anatara nilai tes kondisi awal, nilai siklus I dan siklus II serta 

membandingkan skor aktivitas belajar IPA siklus I dan siklus II. Sedangkan 

analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk data kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dari hasil lembar observasi guru dan siswa pada proses pembelajaran 

IPA dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture.      
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3.6  Indikator Kinerja 

          Penulis berusaha untuk meningkatkan pola berpikir sistematis dan hasil 

belajar menjadi lebih baik. Dengan latar belakang permasalahan dan untuk 

meningkatkan pola berpikir sistematis dan hasil belajar, maka dipergunakan 

indikator sebagai berikut : 

 

3.6.1 Indikator Proses  

   Indikator proses ini dengan pembelajaran Picture and Picture akan 

dikatakan berhasil jika langkah – langkah pembelajaran sesuai dengan sintak dan 

jika semua dilakukan (ya) 100% tanpa catatan. 

 

3.6.2  Indikator Hasil  

         Pola berpikir sistematis dengan penerapan Picture and Picture dikatakan 

berhasil jika 85% dari keseluruhan siswa dapat mencapai kriteria baik.  

Ketuntasan belajar IPA di katakan berhasil bila mencapai minimal 85% dari 

keseluruhan siswa dengan memperoleh nilai ≥ 67 (Kriteria Ketuntasan Minimum).  

 


