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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu percematan terhadap kegiatan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam kelas (Suharsimi, Arikunto, 2010). 

Penelitian ini diadakan di kelas dapat dimaknai sebagai suatu tindakan penelitian 

dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan secara sengaja 

dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut (Jamal Ma’mur Asmani,  

2010). 

Jadi dapat dikatakan PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas 

guna mencermati atau menganalisis kegiatan belajar yang dirasa kurang maksimal 

sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan ada perubahan pada mutu 

pembelajaran tersebut. 

3.1.2 Setting Penelitian 

Pelaksanann penelitian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

adalah siswa  kelas 4 semester I SD Negeri Sambirejo 01 Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian adalah mulai bulan Desember. 

3.1.3. Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian pembelajaran dilaksanakan di SD Negeri Sambirejo 01 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Siswa kelas 4 terdiri dari 21 siswa yang 

terbagi menjadi 9 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Siswa kelas IV SD 

Negeri Sambirejo 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang mempunyai latar 

belakang yang berbeda baik dari kemampuannya, minat belajar, tingkat kerajinan, 

dan tingkat kedisiplinannya. 
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Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek adalah hasil belajar dan 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a match. Hasil belajar adalah 

kemampuan siswa yang dimiliki setelah mendapatkan pengalaman belajar yang 

berupa angka atau skor setelah diberikan tes oleh guru untuk mencapai 

kompetensi yang diinginkan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan 

guru kelas 4 SD Negeri Sambirejo 01. Penelitian dilakukan mulai bulan 

Desember. 

3.2  Variabel yang akan diteliti 

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah menggunakan penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe make a match yang memberikan pengalaman belajar secara langsung 

dimana siswa diberikan kesempatan berfikir untuk mencari jawaban ataupun 

soal yang diajukan guru. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. 

3.3  Rencana tindakan  

Penelitian ini menggunakan PTK model Kemmis dan Taggart menyatakan 

bahwa PTK dilaksanakan dua siklus dan setiapnya siklusnya terdapat empat 

langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun tahapan 

yang digunakan pada setiap siklusnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3.3 Skema PTK model kemmis dan Taggart 
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3.3.1 Siklus I 

a. Perencanaan 

Membuat perencanaan pembelajaran (RPP), mempersiapkan alat peraga, 

membuat instrumen tentang  kegiatan instrumen ,membuat lembar observasi, 

dan membuat alat evaluasi. 

b. Pelaksanaan 

Dalam kegiatan siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Siswa dibagi 

menjadi 4 kelompok. 

c. Pengamatan  

Pengamatan dilakukan oleh pengamat dan peneliti dengan cara mencatat 

dalam lembar pengamatan yang telah disediakan. 

d. Refleksi 

Hasil yang dicapai siswa berupa tes ulangan harian, laporan kerja kelompok 

dan observasi dianalisis dan kolaborasi dengan cara berdiskusi dan koordinasi 

agar hasil yang diperoleh bersifat objektif. Hasil diskusi ini digunakan untuk 

merencanakan langkah berikutnya pada siklus dengan tugas individual. 

3.3.2 Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah hasil refleksi 

dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya perbaikan untuk diterapkan pada 

pembelajaran berikutnya, mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat 

pembelajaran dan merancang perbaikan II berdasarkan siklus I. 

b. Tindakan 

Pada tahap melakukan tindakan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan 

analisis pemecahan masalah dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan 

memaksimalkan model pembelajaran make a match dalam proses pembelajaran. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan pengamat untuk mencatat dalam 

lembar pengamatan yang telah disediakan baik guru maupun siswa, mencatat 

perubahan yang terjadi, melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi 

saat pembelajaran dan memberikan balikan. 
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d. Refleksi 

Pada tahap refleksi kegiatan yang dilakukan adalah merefleksi proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran make a match merefleksi hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran make a match menganalisis 

temuan dan hasil akhir. 

Dari hasil refleksi antar peneliti dan kolaborasi dengan guru kelas dianalisis 

dengan cara berdikusi dan berkolaborasi agar hasil yang diperoleh obyektif. 

Hasil refleksi pada siklus II ini dapat untuk merleksikan diri apakah kegatan 

yang dilakukan telah diperoleh hsil yang sesuai dengan yng diinginkan yaitu 

terjadi peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4 melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua tekhnik pengumpulan data, yaitu 

tekhnik tes dan tehnik observasi. Teknik tes digunakan untuk mengukur 

kemajuan belajar siswa alam bentuk  nilai hasil belajar. Teknik observasi 

digunakan untuk merekam aktivitas siswa dalam pembelajaran maupun untuk 

mengetahui kemajuan proses pembelajaran. 

3.4.1 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data meliputi butir soal tes dan lembar observasi. Butir 

soal tes digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam mengukur hasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA setelah dilakukan tindakan. Sedangkan lembar 

observasi dalam penelitian ini berisikan catatan kejadian selama proses 

pembelajaran berlangsung. Lembar observasi merupakan alat untuk memantau 

dan mengumpulkan data perkembangan serta kemajuan siswa dengan mengikuti 

proses pembelajaran maupun untuk mengumpulkan data perkembangan dari 

proses pembelajaran itu sendiri. 

3.5  Indikator kinerja 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila sebanyak 80% siswa kelas 4 SD 

Negeri Sambirejo 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang semester I tahun 

ajaran 2015/2016 mencapai ketuntasan nilai KKM ≥ 70. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

menentukan data penelitiannya (Suharsini, Arikunto, 2010). Tekhnik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Angket 

Metode angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

di jawab  (Suharsimi, Arikunto, 2010). Metode angket yang berupa pernyataan 

digunakan untuk mengetahui pendapat siswa mengenai keaktifan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan make a match. 

b. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya  (Suharsimi, Arikunto, 2010).  Metode dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa hasil ulangan guru, silabus, dan RPP. 

c. Metode Observasi 

Catatan lapangan adalah sumber informasi yang sangat penting dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti 

yang melakukan pengamatan atau observasi (Rochiati Wiriatmaja, 2005).  

Catatan lapangan di penelitian ini digunakan untuk mencatat atau 

merekam segala kejadian di dalam kelas selama tindakan penelitian di terapkan. 

Hal ini nantinya digunakan peneliti untuk membantu diskripsi hasil tindakan 

dalam pembahasan.  

3.6.1 Uji Validitas Dan Relabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

Arikunto (2010). Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 
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pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. 

Menurut Sugiyono  (2010) suatu item instrumen penelitian dianggap valid 

jika memiliki nilai koefisien Corrected Item-Total Correlation ≥ 0,2, jadi 

apabila instrument memiliki nilai koefisien kurang dari 0,2 maka instrumen 

tersebut tidak boleh digunakan (dieliminasi). Sebelum melakukan uji keaktifan 

pada kelas eksperimen, uji keaktifan terlebih dahulu diberikan pada kalas uji 

coba. 

b. Uji Reliabilitas  

Instrument reliabilitas adalah instrument yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama 

(Masidjo, 1995:209). Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan dalam suatu 

koefisien yang disebut koefisien reliabilitas ( rtt ). Untuk menentukan tingkat 

reliabilitas dengan rtt = α  yaitu menggunakan kriteria menurut George dan 

Mallery (1995) yaitu: 

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. 

Seperti dalam melakukan uji validitas, diisi peneliti juga menggunakan 

nilai dari hasil pekerjaan siswa pada kelas uji coba yaitu kelas diatasnya. 

3.7 Analisis data 

Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif  kualitatif untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan model make a match dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dari lembar observasi dan wawancara terhadap aspek kerja sama 

dan hasil belajar yang dilakukan siswa maka dapat disimpulkan tingkat 

keberhasilan model pembelajaran ini. 


