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BAB III 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dari pernyataan tersebut secara 

otomatis penelitian ini dilakukan di dalam kelas. Tujuan seorang 

pendidik melakukan PTK adalah sebagai refleksi diri dalam melakukan 

tugas profesionalnya, sehingga dengan melakukan PTK diharapkan 

pembelajaran akan lebih menarik dan proses pembelajaran 

menyenangkan serta berkualitas. Selain itu, dengan melakukan PTK 

diharapkan pendidik dapat memperbaiki kualitas kinerjanya, sehingga 

mutu pembelajaran di kelas pun semakin meningkat. Hal ini sependapat 

dengan Kusumah dan Dwitagama (2011, hlm.9): 

“Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara (1) 

merencanakan, (2) melaksanakan, dan (3) merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki  

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat.” 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (dalam Dimyati, 2013, 

hlm. 115) pengertian tiga istilah yang membentuk penelitian tindakan 

kelas,yaitu: 

a. Penelitian, yaitu kegiatan mencermati suatu obyek dengan 

menggunakan metode tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu 

hal/masalah yang diteliti. 

b. Tindakan, merupakan suatu usaha/kegiatan yang sengaja 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

c. Kelas, yaitu suatu tempat yang tidak terbatas pada ruang tertentu, 

tetapi mengandung pengertian pada jumah siswa pada suatu 

kelompok yang mengikuti kegiatan pembelajaran yang dirancang 

guru. 

 

B. Desain Penelitian 

Beberapa model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas diantaranya 

adalah model Kurt
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Lewin, model Kemmis dan Tagart, model Elliot, model Ebbut, dan 

model mcKernan.  

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan model 

Kemmis & Tagart seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Model Kemmis 

dan Mc.Taggart (Tampubolon, 2014, hlm. 27) 

Setiap siklus terdapat empat kompenen yaitu perencanaan 

(planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Hasil yang diperoleh pada siklus I akan diperbaiki pada 

perencanaan siklus berikutnya yaitu siklus II. Banyaknya siklus yang 

akan digunakan dalam penelitian sebanyak 2 siklus. 

Penjelasan tahapan pelaksanaan penelitian pada setiap siklus 

menurut model Kemmis dan Tagart adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) 

Sebelum peneliti melakukan tindakan atau pelaksanaan penelitian 

perlu dibuat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan yang 

dilakukan adalah dengan menyusun sebuah Rencana Pelaksanaan 

Perencanaan 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Refleksi 

Hasil 



20 

 

Chintya Ridayanti, 2018 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOLABORATIF MURDER UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP IPA DI KELAS V SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model pembelajaran 

kolaboratif Murder.. 

 

2. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap ini, rencana yang telah disusun kemudian 

diujicobakan sesuai dengan langkah-langkah tercantum dalam 

RPP. 
 

3. Observasi (Observing) 

Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

tindakan/pelaksanaan yang sedang dan telah dilakukan. Tahap 

observasi dapat dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh 

orang lain sebagai observer/pengamat. Kegiatan observasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan 

dengan pelaksanaan tindakakan yang dilakukan sebenarnya. 

Selain itu, tahap ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung terhadap proses 

dan hasil pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

memperoleh data yang lebih akurat untuk perbaikan pada siklus 

berikutnya. 
 

4. Refleksi (Reflecting) 

` Pada tahap terakhir dilakukan refleksi untuk mengemukakan 

gambaran secara utuh jalannya tindakan pada siklus yang telah 

dilaksanakan. Pada kegiatan refleksi peneliti atau pengamat 

membeberkan segala hal yang berkaitan dengan jalannya 

tindakan pada pertemuan yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi 

dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan siklus berikutnya. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan di salah satu SD yang terletak di 

Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Sekolah tersebut dijadikan lokasi 

penelitian karena sekolah tersebut dijadikan sebagai tempat Pengenalan 

Lapangan Persekolahan (PLP) sehingga peneliti dapat melakukan 

observasi dan penemuan masalah untuk dijadikan penelitian. 

D. Subjek dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD tahun ajaran 

2018-2019. Jumlah siswa pada kelas tersebut adalah 26 orang. 
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Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dari 

pertengahan bulan Februari 2018 – awal Mei 2018. 

 

 

 

 

E. Prosedur Administratif Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 2 siklus. Tahapan tindakan penelitian 

yang dilaksanakan sesuai dengan model PTK yang digunakan yaitu 

model Spiral Kemmis dan Taggart sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Menentukan sekolah dan menentukan kelas yang akan dijadikan 

tempat penelitian. 

b. Melakukan perizinan terhadap pihak sekolah untuk penelitian. 

c. Melakukan observasi proses pembelajaran dan wawancara 

terhadap wali kelas untuk mengetahui permasalahan yang 

terdapat di kelas V-C yang akan dijadikan subjek penelitian. 

d. Mendiskusikan dengan guru kelas mengenai langkah-langkah 

pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran 

yang akan digunakan peneliti untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada 

pembelajaran tematik dengan menggunakan model pembelajaran 

kolaboratif murder. 
 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tahap tindakan penelitian tindakan kelas siklus I diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Perencanaan tindakan siklus I dimulai dengan melakukan analisis 

kurikulum nasional yaitu mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Analisis kurikulum tersebut dikaitkan dengan 

penerapan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model 

pembelajaran kolaboratif murder pada pembelajaran tematik, khususnya 

peneliti hanya meneliti pada pembelajaran IPA. 

Kompetensi Dasar IPA yang dipilih dalam pelaksanaan tindakan 

siklus I dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

KD 3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di 

bumi serta kelangsungan mahluk hidup dan 4.8 Membuat karya 
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tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai 

sumber. Dari kompetensi dasar tersebut materi yang akan 

disampaikan kepada siswa yaitu tentang siklus air dan siklus air 

tanah. 

Sebelum melakukan tindakan pembelajaran perlu adanya 

perencanaan, adapun perencanaannya yaitu sebagai berikut: 

1) Membuat RPP tematik yang mencakup KD IPA mengenai siklus 

air dan siklus air tanah dengan menggunakan model 

pembelajaran kolaboratif murder. Pembuatan RPP ini bertujuan 

agar pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan dan sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran. 
 

2) Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai pedoman dalam 

melaksanakan percobaan siklus air tanah. LKS ini berisikan 

petunjuk alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan 

percobaan, langkah-langkah kegiatan percobaan, dan beberapa 

pertanyaan yang harus diisi oleh siswa setelah melakukan 

percobaan. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan 

kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. 
 

3) Mempersiapkan media pembelajaran yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran. Media yang digunakan pada pelaksanaan 

tindakan siklus I yaitu video mengenai dampak dari 

pembangunan dan pembuangan sampah ke sungai terhadap 

vegetasi bumi, keseimbangan siklus air tanah dan ketersediaan air 

bersih. Selain itu peneliti perlu mempersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan siklus air 

tanah. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain; botol mineral 

bekas, tanah, air, gelas mineral bekas, dan rumput/tumbuhan 

kecil yang masih memiliki akar. 
 

4) Menyusun lembar tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep siswa pada pembelajaran IPA setelah pelaksanaan siklus I 

dengan penerapan model pembelajaran kolaboratif murder yang 

disesuaikan dengan KD pembelajaran. Adapun indikator 

pemahaman konsep yang terdapat pada lembar tes siklus I yaitu; 

membandingkan, menjelaskan, mencontohkan, menyimpulkan, 
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dan merangkum. Soal tes yang dibuat sebanyak 5 soal uraian dan 

lembar tes diberikan ketika pembelajaran berakhir. 
 

5) Menyiapkan lembar observasi bagi observer yang akan 

mengamati proses pembelajaran. Lembar observasi berisikan 

aktivitas guru dan siswa yang dilakukan dengan menggunakan 

langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif murder. 
 

b. Tindakan (Act) 

Tindakan pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah 

model pembelajaran kolaboratif murder yang telah tertulis dalam RPP. 

Uraian pelaksanaan tindakan pada siklus I yaitu sebagai berikut: 

 

1) Mood 

Upaya yang dilakukan untuk membangun mood siswa agar 

merasa santai dan nyaman dalam proses pembelajaran tindakan 

siklus I ini adalah dengan memberikan ice breaking berupa 

games konsentrasi kepada siswa, menayangkan video yang 

berkaitan dengan siklus air tanah, serta pembagian kelompok-

kelompok kecil (pengkondisian kelas). 

2) Understand 

Langkah understand dilakukan dengan cara siswa mengamati 

poin-poin penting pada teks yang diberikan oleh guru mengenai 

siklus air tanah, setelah itu siswa melakukan percobaan sederhana 

mengenai siklus air tanah. 

3) Recall 

Tahap recall dilakukan dengan menuntun siswa untuk mengingat 

konten materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

4) Detect 

Kegiatan yang dilakukan yaitu siswa kembali mendeteksi 

kesalahan yang dilakukan dalam percobaan dan kembali fokus 

pada pembelajaran inti. Setelah itu beberapa kelompok 

melakukan presentasi hasil percobaan yang telah dilakukan, 

kemudian kelompok lainnya memberikan tanggapan. 

5) Elaborate 

Tahapan kelima dari model pembelajaran kolaboratif murder ini 

adalah dengan cara siswa berpikir pentingnya mempelajari materi 

tersebut dan apa manfaatnya. Serta berpikir apa akibatnya jika 
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siswa tidak peduli terhadap keseimbangan siklus air tanah dan 

ketersediaan air bersih. 

6) Review 

Pada tahapan terakhir model pembelajaran kolaboratif murder 

guru dan siswa mereview pembelajaran yang telah dilakukan dari 

awal hingga akhir pembelajaran kemudian menuliskannya. 
 

c. Refleksi 

Setelah pembelajaran selesai peneliti melakukan refleksi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran siklus I. peneliti melakukan diskusi dengan 

observer untuk menganalisis kekurangan pada pelaksanaan tindakan 

siklus I agar dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

 

 

 
 

3. Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan tindakan siklus I, maka 

perlu adanya perbaikan pada pelaksanaan tindakan siklus II, 

diantaranya: 

a. Perencanaan 

Perencanaan yag dibuat oleh peneliti merupakan perencanaan 

berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan tindakan siklus I. Namun 

karena pembelajaran harus terus beralngsung sehingga pada siklus 2 ini 

kompetensi dasar IPA yang digunakan berbeda dengan kompetensi 

dasar IPA yang digunakan pada siklus I. pada siklus II ini KD IPA yang 

digunakan  yaitu KD 3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan 

campuran) dan 4.9 Melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran 

dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun perencanaan pelaksanaan tindakan siklus II yaitu sebagai 

berikut: 

1) Membuat RPP tematik yang mencakup KD IPA mengenai 

campuran homogen dan heterogen dengan menggunakan model 

pembelajaran kolaboratif murder. Pembuatan RPP ini bertujuan 

agar pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan dan sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran siklus II agar lebih baik. 
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2) Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai pedoman dalam 

melaksanakan percobaan campuran homogen dan heterogen. 

LKS ini berisikan petunjuk alat dan bahan yang diperlukan untuk 

melakukan percobaan, langkah-langkah kegiatan percobaan, dan 

beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh siswa setelah 

melakukan percobaan. Kemudian siswa diminta untuk 

menuliskan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan. 

3) Mempersiapkan media pembelajaran yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran. Media yang digunakan pada pelaksanaan 

tindakan siklus II yaitu gambar-gambar mengenai contoh 

campuran homogen dan heterogen. Selain itu peneliti perlu 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

melakukan percobaan campuran homogen dan heterogen. Alat 

dan bahan yang dibutuhkan antara lain; garam, kopi, terigu, gula, 

gelas mineral bekas, air, sendok kecil, dan saringan. 

4) Menyusun lembar tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep siswa pada pembelajaran IPA setelah pelaksanaan siklus 

II dengan penerapan model pembelajaran kolaboratif murder 

yang disesuaikan dengan KD pembelajaran. Adapun indikator 

pemahaman konsep yang terdapat pada lembar tes siklus I yaitu; 

membandingkan, menjelaskan, mencontohkan, menyimpulkan, 

dan merangkum. Soal tes yang dibuat sebanyak 5 soal uraian dan 

lembar tes diberikan ketika pembelajaran berakhir. 

5) Menyiapkan lembar observasi bagi observer yang akan 

mengamati proses pembelajaran. Lembar observasi berisikan 

aktivitas guru dan siswa yang dilakukan dengan menggunakan 

langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif murder. 
 

b. Tindakan (Act) 

Tindakan pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah 

model pembelajaran kolaboratif murder yang telah tertulis dalam RPP. 

Uraian pelaksanaan tindakan pada siklus II yaitu sebagai berikut: 

1) Mood 

Upaya yang dilakukan untuk membangun mood siswa agar 

merasa santai dan nyaman dalam proses pembelajaran tindakan 

siklus II ini adalah dengan memberikan tayangan gambar-gambar 

mengenai contoh campuran homogen dan heterogen kepada 



26 

 

Chintya Ridayanti, 2018 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOLABORATIF MURDER UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP IPA DI KELAS V SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

siswa serta pembagian kelompok-kelompok kecil (pengkondisian 

kelas). 

2) Understand 

Langkah understand dilakukan dengan cara siswa melakukan 

percobaan sederhana mengenai campuran homogen dan 

heterogen. 

3) Recall 

Tahap recall dilakukan dengan menuntun siswa untuk menarik 

pengetahuan yang didapatkan dari hasil percobaan. 

4) Detect 

Kegiatan mendeteksi pada siklus II ini dilakukan perbaikan 

dengan cara siswa mendeteksi kemungkinan kesalahan yang 

dilakukan ketika percobaan dengan berdiskusi kelompok. Namun 

diskusi kelompok dibagi menjadi 2 dyad yang terdiri dari 2-3 

orang setiap dyad. Masing-masing dyad memberikan tanggapan 

dan pendapat terhadap percobaan yang telah kelompok mereka 

lakukan. 
 

5) Elaborate 

Tahapan kelima dari model pembelajaran kolaboratif murder ini 

dilakukan dengan meminta siswa mencermati (mengelaborasi) 

pengetahuan yang telah siswa dapat dari hasil percobaan dengan 

teori yang ada dari teks eksplanasi yang diberikan oleh guru 

kemudian siswa menuliskan perbedaan dari hasil percobaan dan 

teori yang terdapat pada teks ekspalansi tersebut. 

6) Review 

Pada tahapan terakhir model pembelajaran kolaboratif murder 

guru dan siswa mereview pembelajaran yang telah dilakukan dari 

awal hingga akhir pembelajaran kemudian menuliskannya serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
 

c. Refleksi 

Refleksi diperoleh dari lembar observasi model pembelajaran 

kolaboratif murder. Peneliti bersama observer melakukan diskusi untuk 

menganalisis berbagai kekurangan ataupun kelebihan dari penerapan 

model pembelajaran kolaboratif murder pada pelaksanaan tindakan 

siklus II. 

F. Prosedur Substantif Penelitian 
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1. Pengumpulan Data 

Terdapat dua instrument pengumpulan data yang digunakan yaitu 

instrument pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

kolaboratif murder dan instrument-instrumen pengungkap data. 

a. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran merupakan instrumen yang digunakan 

sebagai pedoman dalam proses pembelajaran seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan 

bahan ajar. 
 

b. Instrumen Pengungkap Data 

1) Lembar Tes 

Lembar tes digunakan untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA. Tes dilakukan 

setiap akhir pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Tes yang 

diberikan disesuaikan dengan kompetensi dasar pembelajaran 

IPA serta dengan indikator pemahaman konsep yang digunakan 

dalam penelitian. 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan 

siswa dengan penerapan model pembelajaran kolaboratif murder. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai pengungkap data dilampirkan foto-foto 

kegiatan proses pembelajaran. 
 

2. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari instumen pembelajaran dan instrument 

pengungkap data kemudian diolah menjadi data kualitatif 

(deskripsi/kata) dan data kuantitatif (angka). Berikut ini uraian mengenai 

analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

a. Analisis Data Kualitatif 

Menurut Miles dan Huberman 1984 (dalam Sugiono, 2012, hlm. 

246) tahap analisis data kualitatif secara singkat yaitu; 1) reduksi data, 

2) penyajian data, 3) verifikasi, dan 4) analisis data. Pada penelitian ini, 

analisis data yang digunakan berupa analisis secara deskriptif mengenai 

aktivitas guru dan siswa melalui lembar observasi yang digunakan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

Tahap reduksi data yaitu tahap memilah-milah data mana yang 

penting yang dapat diambil sebagai data penelitian dan data mana yang 
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tidak diperlukan dalam penelitian. Tahap penyajian data adalah paparan 

data dengan penyajian kualitatif berupa teks, narasi, grafik, tabel, dan 

lain-lain. Verifikasi adalah menarik kesimpulan dalam bentuk 

pernyataan singkat dan jelas dari data yang telah diperoleh. Sedangkan 

analisis data adalah menafsirkan kesesuaian dan tingkat keberhasilan 

pembelajaran dengan perencanaan. 

 

b. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep IPA siswa kelas V sekolah dasar setelah diterapkan 

model pembelajaran kolaboratif murder. 

Sumarni (2008, hlm. 45) mengemukakan bahwa untuk mengolah 

hasil belajar dan peningkatan pemahaman konsep siswa pada setiap 

siklus digunakan standar mutlak (criterion referenced skor) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menganalisis setiap jawaban siswa dan kemudian 

membandingkannya dengan kunci jawaban yang telah dibuat. 

2) Membubuhkan skor di sebelah kiri setiap jawaban. 

3) Menjumlah skor pada setiap jawaban. 

Pengolahan data kuantitatif untuk mengetahui pemahaman 

konsep siswa dijelaskan sebagai berikut: 

a) Menghitung Hasil Mengerjakan Tes 

Rumus yang digunakan untuk menghitung skor yang diperoleh 

siswa dari hasil mengerjakan lembar tes adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

Sumber Sa’adah (dalam Sanjaya, 2014, hlm.41) 

Keterangan : 

S : Nilai yang diharapkan/dicari 

R : Jumlah skor dari item 

N : Skor maksimum tes 
 

Hasil perhitungan kemudian disesuaikan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang berlaku yaitu 75. Jadi akan ada dua 

kategori ketuntasan hasil belajar siswa yaitu tuntas dan tidak tuntas. 
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Siswa dikatakan tuntas apabila nilai yang diperoleh mencapai 75 dan 

siswa dikatakan tidak tuntas apabila nilai yang diperoleh kurang dari 75 

atau belum mencapai 75. Menurut Trianto (2013, hlm. 241) suatu kelas 

dapat dikatakan tuntas belajarnya apabila dalam kelas tersebut terdapat 

lebih dari sama dengan 85% siswa yang tuntas belajarnya. 

Berikut ini rumus untuk menghitung ketuntasan hasil belajar 

siswa: 

 

 
Sumber: Trianto (2013, hlm. 241) 

Keterangan : 

PTB : Presentase Ketuntasan Belajar (%) 

ΣN : Jumlah siswa yang mendapat nilai di atas KKM 

N : Jumlah keseluruhan siswa 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas 

kemudian disesuaikan dengan kategori ketuntasan belajar siswa yang 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kategori Ketuntasan Belajar Siswa 

No. Interval (%) Kategori 

1. 0 – 20 Sangat Rendah 

2. 21 – 40 Rendah 

3. 41 – 60 Cukup 

4. 61 – 80 Tinggi 

5. 81 – 100 Sangat Tinggi 

Sumber: Alafgani (dalam Marsela, 2015, hlm. 44) 
 

Kemudian untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 
Keterangan : 

X  : Rata-rata 

Σx : Jumlah skor 

N  : Jumlah seluruh siswa 
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b) Menghitung Peningkatan Pemahaman Konsep 

Rumus yang digunakan untuk menghitung peningkatan 

pemahaman konsep siswa adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Sumber Sumarni (2008, hlm. 48) 

Keterangan : 

KTB : Presentase peningkatan (%) 

ΣN : Jumlah siswa yang nilainya di atas KKM 

n  : Jumlah siswa 

 


