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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal semester 2 tahun ajaran 

2012/2013, yaitu dari bulan Januari 2013 sampai April 2013 di SD Negeri 

Tugurejo 01 Semarang. Subjek penelitian ini adalah siswa  kelas 4 SD Negeri 

Tugurejo 01 Semarang berjumlah 37 siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 19 

siswa perempuan, nilai KKM IPS yang ditetapkan adalah 63. Penelitian ini 

dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar dalam mengikuti mata pelajaran IPS melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match. 

Siswa sekolah dasar cenderung menyukai proses pembelajaran yang 

aktif dan bervariasi sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. Dengan pemberian model yang menarik, siswa akan lebih antusias 

mengikuti pembelajaran dan dengan model pembelajaran yang menarik siswa 

akan menunjukkan potensi yang dimilikinya. Karena biasanya dalam 

menyampaikan materi pelajaran guru masih dengan menggunakan ceramah dan 

ini yang menyebabkan siswa menjadi jenuh dan kurang aktif dalam menikuti 

pembelajaran. Berdasarkan pengamatan sementara oleh peneliti siswa kelas 4 di 

SD Negeri Tugurejo 01 Semarang, terlihat hanya beberapa siswa yang aktif dalam 

pembelajaran dan yang lainnya hanya duduk diam mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Sebagian besar siswa berasal dari lingkungan sekitar sekolah, dan ada 

beberapa yang rumahnya jauh dari sekolah. Orang tua siswa sangat beragam, ada 

yang sangat mampu ada yang cukup tetapi tidak sedikit yang ekonominya sangat 

lemah. Pekerjaan orang tua siswa sangat beragam, antara lain: pegawai, 

pengusaha, swasta, sampai buruh pabrik, ada juga yang bekerja sebagai petani. 

Sekolah ini merupakan sekolah yang berprestasi. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

nilai UAN siswa di atas rata-rata dan merupakan hasil tertinggi diantara sekolah 

dasar yang berada dalam satu kecamatan. Kondisi kelas di SD Negeri Tugurejo 01 
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sudah tertata dengan rapi mulai dari penataan tempat duduk sampai penataan 

ruangan. Sekolah ini sudah memenuhi kriteria sekolah yang baik digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar. Jumlah guru di SD Negeri Tugurejo 01 Semarang ada 

14, terdiri dari 8 orang guru PNS dan 6 GTT dan satu orang penjaga sekolah.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel-variablel 

tersebut antara lain:  

1. Variabel Bebas (X) 

Unsur yang mengikat munculnya unsur lain, jadi variabel bebas merupakan 

gejala yang sengaja mengikat terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, 

variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match.  

2. Variabel Terikat (Y)  

Unsur yang diikat oleh adanya variabel yang lain, jadi variabel terikat 

merupakan gejala sebagai akibat dari variabel bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah keaktifan belajar dan hasil belajar. 

Definisi Operasional: 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match adalah model 

pembelajaran aktif dan menyenangkan dengan cara mencari pasangan kartu 

indeks, dimana kartu indeks tersebut berisi kartu soal dan kartu jawaban yang 

menuntut siswa untuk bekerja sama dalam mencari pasangan kartu. 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari terlebih dahulu pada 

siswa.  

b. Guru memberikan kartu tema kepada siswa dan setiap siswa mencari 

pasangan tema yang sama. 
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c. Siswa yang sudah mendapatkan tema yang sama duduk berdampingan 

sambil menunggu teman lain mendapatkan pasangan tema.  

d. Siswa berpasangan untuk mengisi satu kartu soal dan satu kartu jawaban 

berdasarkan tema yang diperoleh. 

e. Setiap siswa mengumpulkan kartu yang sudah dibuatnya.  

f. Setelah semua kartu terkumpul guru mengacak semua kartu.  

g. Siswa diminta mengambil satu kartu secara acak. 

h. Siswa yang sudah mendapat kartu tidak boleh melihat isi kartu tersebut 

sebelum semua siswa sudah mendapatkan kartu. 

i. Siswa mulai mencari pasangan dari kartu yang didapatkannya.  

j. Siswa yang sudah berpasangan duduk berdampingan sambil menunggu 

teman lain mendapatkan pasangannya. 

k. Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan pertanyaan pada 

siswa lain dan meminta siswa lain keculi pasangannya untuk 

menjawabnya. 

l. Siswa yang memegang kartu jawaban memberikan tanggapan dari jawaban 

yang diberikan oleh temannya. 

m. Siswa membuat rangkuman dari pengetahuan yang didapatkannya dari 

permainan kartu. 

2. Keaktifan belajar siswa adalah suatu keadaan dimana siswa berpartisipasi 

secara aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, keaktifan siswa terlihat dari 

merespon pertanyaan atau perintah dari guru, mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari guru, berani mengemukakan pendapat, dan 

aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

Indikator keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari kriteria berikut ini:  

a. perhatian siswa terhadap penjelasan guru.  

b. Kerjasamanya dalam kelompok.  

c. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok. 

d. Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok.  

e. Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat.  

f. Memberi gagasan yang cemerlang.  
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g. Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang.  

h. Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain.  

i. Memanfaatkan potensi anggota kelompok.  

j. Saling membantu dan menyelesaikan masalah.  

k. Melakukan umpan balik. 

3. Hasil belajar IPS adalah keluaran (outputs) hasil dari proses masukan (input) 

yang didapatkan seseorang dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor 

melalui pengalamannya berulang-ulang yang bersifat relatif, dapat diamati, 

dan dapat diukur melalui teknik tes maupun non tes. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Ada 3 

kata yang membentuk pengertian tersebut, yaitu (1) penelitian, (2) tindakan, dan 

(3) kelas. Penelitian tindakan kelas sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama. Karena itu penelitian tindakan yang dilakukan oleh 

guru ditujukan untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Fungsi PTK sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 

pembelajaran kelas, yaitu sebagai: (a) alat untuk mengatasi masalah-masalah yang 

didiagnosis dalam situasi pembelajaran di kelas; (b) alat pelatihan dalam jabatan, 

membekali guru dengan keterampilan dan metode baru dan mendorong timbulnya 

kesadaran diri, khususnya melalui pengajaran sejawat; (c) alat untuk memasukkan 

ke dalam sistem yang ada (secara alami) pendekatan tambahan atau inovatif; (d) 

alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya buruk antara guru dan 

peneliti; (e) alat untuk menyediakan alternatif bagi pendekatan yang subjektif, 

impresionistik terhadap pemecahan masalah kelas. Hal tersebut dapat dilakukan 

oleh guru karena: (1) hasil penelitian tindakan dipakai sendiri oleh penelitinya, 

dan tentu saja oleh orang lain yang menginginkannya; (2) penelitiannya terjadi di 

dalam situasi nyata yang pemecahan masalahnya segera diperlukan, dan hasil-

hasilnya langsung diterapkan/dipraktikkan dalam situasi terkait; (3) peneliti 
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tindakan (guru) melakukan sendiri pengelolaan, penelitian, dan sekaligus 

pengembangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti bekerja sama dengan kepala sekolah yang 

bernama Riyatni, S.Pd dan guru kelas 4 yang bernama Indah Dwi Astuti, S.Pd, 

dan observer yang bernama Sukardiyono, S.Pd di SD Negeri Tugurejo 01 

Semarang. Proses penelitian berlangsung, guru memberikan tindakan kepada 

siswa kemudian peneliti dan observer melakukan pengamatan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

 

3.4 Rancangan Tindakan Penelitian 

Rancangan penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model spiral, yang dikemukakan oleh C.Kemmis dan Mc.Taggart, R. 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus tahap rencana 

tindakan,  setiap siklus meliputi: perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 

(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Adapun gambar model 

spiralnya ditunjukkan melalui gambar di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 1 

Model Spriral C.Kemmis dan Mc.Taggart, R 

 

 

Berdasarkan prosedur penelitian PTK, maka pelaksanaan tindakan 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 
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Match siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang dilaksanakan dalam 2 

siklus kegiatan, dimana pada akhir masing-masing siklus guru dan peneliti 

melakukan refleksi untuk menilai atau mengukur tingkat keberhasilan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dalam peningkatan keaktifan dan 

hasil  belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Tugurejo 01 Semarang. 

3.4.1 Siklus 1 

3.4.1.1 Perencanaan Tindakan 

 Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyususn Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tentang Perkembangan Teknologi, 

menyampaikan materi disertai gambar, meninjau ulang materi dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, 

menyiapkan kartu yang berisi jawaban dan soal, dam menyiapkan perangkat 

evaluasi yang meliputi rubrik penilaian dan butir-butir soal, serta lembar observasi 

pelaksanaan RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam siklus 1 

dibuat untuk tiga kali pertemuan dalam 2 jam pelajaran. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

 Dalam pelaksaan tindakan pada siklus 1 guru melaksanakan tindakan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match sesuai dengan yang 

telah direncanakan dalam RPP. Tahap pelaksanaannya meliputi: 

1. Kegiatan awal: 

a. Pengkondisian kelas, guru meminta siswa untuk duduk yang rapi. 

b. Salam pembuka dan doa. 

c. Guru melakukan absensi siswa yang tidak masuk sekolah. 

d. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran. 

e. Guru melakukan apersepsi kepada siswa. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru memberi pertanyaan pancingan agar dipecahkan jawabannya oleh 

siswa. 

b. Guru menjelaskan materi kepada siswa 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match. 
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d. Siswa bermain pencocokan kartu. 

e. Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan pertanyaan 

pada siswa lain dan meminta siswa lain keculi pasangannya untuk 

menjawabnya. 

f. Siswa yang memegang kartu jawaban memberikan tanggapan dari 

jawaban yang diberikan oleh temannya . 

g. Siswa membuat rangkuman dari pengetahuan yang didapatkannya dari 

permainan kartu. 

3. Kegiatan penutup 

a. Membuat kesipulan tentang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 

b. Membenarkan kesalahan pemahaman siswa terhadap pelajaran yang telah 

dipelajari.  

c. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut 

Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan observasi dilakukan 

oleh peneliti dibantu rekan sejawat atau observer lain yakni guru di sekolah 

peneliti dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3.4.1.3 Refleksi 

Pada tahap ini peneliti segera menganalisa pelaksanaan PTK setelah 

kegiatan belajar mengajar berakhir, sebagai bahan refleksi. Selanjutnya peneliti 

mengadakan refleksi dalam pelaksanaan pembelajaran dan kekurangan serta 

hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, dan bila melalui model pembelajaran  

Index Card Match  tingkat pemahaman siswa masih belum meningkat dalam mata 

pelajaran IPS siswa kelas 4 di SD Negeri Tugurejo 01 Semarang  2012/2013, yang 

dapat dilihat dari kriteria pencapaian indikator kinerjanya, maka sebagai tindakan 

dalam merefleksi dilakukan dalam bentuk tindakan pengulangan (remidi), 

pemantapan (pengayaan) terhadap proses belajar mengajar selanjutnya sampai 

pada hasil dan tujuan yang telah dirumuskan berhasil. 
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3.4.2 Siklus 2 

Pada siklus 2 pun kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti 

pada siklus 1. Siklus 2 merupakan penyempurnaan dari kelemahan dan 

kekurangan pada siklus sebelumnya. Siklus 2 terdiri dari empat tahap, yakni 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi 

3.4.2.1 Perencanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini sama dengan siklus 1. 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyususn Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), tentang Masalah Sosial, menyampaikan materi disertai 

gambar, meninjau ulang materi dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match, menyiapkan kartu yang berisi jawaban dan 

soal, dam menyiapkan perangkat evaluasi yang meliputi rubrik penilaian dan 

butir-butir soal, serta lembar observasi pelaksanaan RPP. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam siklus 2 dibuat untuk tiga kali pertemuan dalam 2 jam 

pelajaran. 

Namun dalam siklus 2 ini perencanaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus 1. Tindakan pada siklus 2 ini 

disertai dengan penambahan/penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat 

mengatasi masalah pada siklus 1 atau dapat meningkatkan ketrampilan yang 

diinginkan 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Dalam pelaksaan tindakan pada siklus 2 guru melaksanakan tindakan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match sesuai dengan yang 

telah direncanakan dalam RPP. Tahap pelaksanaannya meliputi: 

1. Kegiatan awal: 

a. Pengkondisian kelas, guru meminta siswa untuk duduk yang rapi. 

b. Salam pembuka dan doa. 

c. Guru melakukan absensi siswa yang tidak masuk sekolah. 

d. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran. 

e. Guru melakukan apersepsi kepada siswa. 
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2. Kegiatan inti 

a. Guru memberi pertanyaan pancingan agar dipecahkan jawabannya oleh 

siswa. 

b. Guru menjelaskan materi kepada siswa 

c. Guru menjelaskjan langkah-langkah mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match. 

d. Siswa bermain pencocokan kartu. 

e. Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan pertanyaan pada 

siswa lain dan meminta siswa lain keculi pasangannya untuk menjawabnya  

f. Siswa yang memegang kartu jawaban memberikan tanggapan dari jawaban 

yang diberikan oleh temannya  

g. Siswa membuat rangkuman dari pengetahuan yang didapatkannya dari 

permainan kartu. 

3. Kegiatan penutup 

a. Membuat kesipulan tentang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 

b. Membenarkan kesalahan pemahaman siswa terhadap pelajaran yang telah 

dipelajari.  

c. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut 

Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan observasi dilakukan 

oleh peneliti dibantu rekan sejawat atau observer lain yakni guru di sekolah 

peneliti dan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

3.4.2.3 Refleksi 

Refleksi dalam siklus 2 ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus 

1. Berdasarkan hasil dari observasi, kemudian dilakukan refleksi dan evaluasi 

kegiatan pelaksanaan tindakan mengenai hal-hal yang belum dan hal-hal yang 

sudah dicapai dalam pembelajaran. 
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3.5 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh dari siswa dan guru kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 

Semarang tahun pelajaran 2011/2012, sebagai subyek penelitian dan data 

dokumen. Data yang dikumpulkan dari siswa meliputi data dari evaluasi setiap 

siklus dan lembar observasi keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. Data yang 

diperoleh dari guru berupa informasi observasi penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match. Sedangkan data dokumen bersumber dari data 

awal hasil tes, hasil pengamatan, catatan lapangan selama proses pembelajaran 

dan hasil foto. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 4 dalam mata 

pelajaran IPS di SD Negeri Tugurejo 01 Semarang setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah tes dan observasi.  

1. Teknik Tes  

Teknik tes dalam penelitian ini meliputi pemberian tes formatif. Data 

hasil belajar ini diperoleh dari tes tertulis yang diberikan kepada siswa. Tes adalah 

serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan , pengetahuan, intelegensia, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.  Tes digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan pada akhir kegiatan 

dengan memberikan sejumlah soal tes formatif. Tes dalam penelitian ini adalah 

tes formatif berbentuk pilihan ganda, digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS tentang perkembangan teknologi dan masalah 

sosial dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match 

 

. 
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2. Teknik Non Tes (Observasi) 

Teknik non tes dalam penelitian ini berupa observasi. Observasi 

merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. 

Observasi digunakan untuk mendapat tentang pengajaran guru menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dan keaktifan siswa di 

dalam kelas. Sehingga dapat dilihat pelaksanaan pembelajaran benar-benar sesuai 

dengan kondisi dan proses yang diharapkan. Pada tahap ini, observer melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan lembar instrumen observasi yang telah dibuat sebelumnya. 

 

3.5.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

dan lembar tes. Untuk lembar observasi dilaksanakan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh observer sebagai pengamat 

pembelajaran. Lembar tes dilaksanakan setelah pembelajaran dilakukan. 

Instrumen penggumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini terdiri dari :  
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1. Kisi-kisi Observasi Keaktifan Siswa 

 

Tabel 2 

Kisi-kisi Lembar Observasi Keaktifan Siswa 

dalam Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Index Card Match 

No. 
Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator keaktifan siswa yang 

diamati 

Nomer 

item soal 

1. Kegiatan Awal 

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan 

guru  

b. Memberi tanggapan terhadap 

penjelasan guru 

c. Merespon pertanyaan atau instruksi 

guru 

1, 2 

2. Kegiatan Inti 

a. Kerjasamanya dalam kelompok 

b. Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat dalam kelompok 

c. Memberi kesempatan berpendapat 

kepada teman dalam kelompok 

d. Mendengarkan dengan baik ketika 

teman berpendapat 

e. Memberi gagasan yang cemerlang 

f. Membuat perencanaan dan 

pembagian kerja yang matang 

g. Keputusan berdasarkan 

pertimbangan anggota yang lain 

 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

3. Kegiatan Penutup 

a. Melakukan umpan balik 

b. Membacakan hasil diskusi kelompok 

c. Membuat rangkuman 

d. Menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru 

10, 11, 12 
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2. Kisi-kisi Observasi Guru 

 

Tabel 3 

Kisi Kisi Lembar Observasi Guru  

dalam Penerapan Model  Kooperatif Tipe Index Card Match 

 

 

 

3. Kisi-kisi Soal Tes Tertulis 

Tes digunakan untuk mengetahui  hasil belajar siswa pada akhir 

tindakan. Adapun kisi-kisi soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

 

 

 

 

 

Konsep / 

Variabel 

Langkah 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator No. Item  

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Index Card 

Match 

Kegiatan awal 

a. Mempersiapkan siswa 1, 2,  

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3 

 

c. Menyampaikan apersepsi 4 

Kegiatan inti 

a. Pemberian stimulus dan 

kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan 

pertanyaan dan pendapat 

sesuai materi yang 

dipelajari 

5, 6, 7 

b. Penggunaan model 

pembelajaran index card 

match 

8, 9, 10, 

11 

c. Menjadi fasilitator saat 

siswa bermain dengan 

menggunakan model  

pembelajaran index card 

match 

12 

 

Kegiatan 

penutup 

a. Pemberian refleksi dan 

kesimpulan 

13, 14, 15 

 

b. Evaluasi dan tidak lanjut 16, 17 
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Tabel 4 

 Kisi- kisi Soal Tes Siklus 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Nomer 

Item 

Soal 

2. Mengenal 

sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten /kota 

dan provinsi  

 2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, 

dan transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakann

ya 

2.3.1 Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian 

teknologi 

produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi  

 

1, 2, 

 

 

2.3.2 Siswa dapat 

menyebutkan 

contoh teknologi 

produksi, 

komunikasi, dan 

transportasi 

 

5, 6, 8, 

10, 11,  

12, 13, 

14, 17, 

19, 22, 

24    

2.3.3 Siswa dapat 

menyebutkan jenis 

teknologi 

produksi, 

komunikasi dan 

transportasi  

 

3, 4, 7, 9, 

 

2.3.4 Siswa dapat 

membandingkan 

jenis teknologi 

produksi, 

komunikasi dan 

transportasi yang 

digunakan jaman 

dahulu dan modern 

 

15, 16, 

18, 20, 

21, 23,   
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Tabel 5 

 Kisi- kisi Soal Tes Siklus 2  

 

 

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah terjadinya kenaikan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Indikator kinerja 

merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau tolak ukur dalam 

menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Penelitian ini terdapat dua 

indikator, yakni indikator proses dan indikator hasil.  

1. Indikator Proses 

Indikator proses dalam penelitian ini merupakan indikator ketercapaian dalam 

proses pembelajaran kegiatan guru dan keaktifan siswa terhadap penerapan 

pembelarajaran IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index 

Card Match. Dengan mengunakn pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Nomer 

Item 

Soal 

2. Mengenal 

sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan provinsi  

 2.4 Mengenal 

permasalahan 

sosial di 

daerahnya 

2.4.1 Siswa dapat 

mendiskripsikan 

pengertian 

masalah sosial  

 

1, 6, 18,  

 

2.4.2 Siswa dapat 

mengidentifikasi 

sebab-sebab 

terjadinya masalah 

sosial 

 

2, 3, 4, 

10, 21,  

2.4.3 Siswa dapat 

mengidentifikasi 

macam-macam 

masalah sosial  

 

7, 14, 15, 

20, 22 

 

2.4.4 Siswa dapat 

menjelaskan cara 

menyelesaikan 

masalah sosial di 

daerahnya 

 

5, 8, 9, 

11, 12, 

13, 16, 

17, 19, 

23 



41 
 

Match ini dapat tercapai jika berada pada kategori baik. Kategori baik 

dinyatakan apabila guru melaksanakan semua langkah-langkah dilakukan dan 

tidak ada catatan berupa masukan atau perbaikan dari obsever. Dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran sebesar  ≥75% pada tiap siklusnya. 

2. Indikator Hasil 

Indikator keberhasilan dalam penilitian ini adalah peningkatan hasil 

belajar ditetapkan sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ada di SD 

Negeri Tugurejo 01 Semarang pada mata pelajaran IPS yaitu 63 maka melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match peneliti memberi 

target 90% dari jumlah keseluruhan siswa mencapai katuntasan belajar siswa 

dengan memperoleh nilai ≥ 63 sesuai KKM. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan data berupa nilai tes yang dianalisis dengan analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu berbentuk angka-angka yang diperoleh dari tes tertulis dan 

deskriptif kualitatif yaitu berupa penjelasan yang diperoleh dari lembar observasi 

yang berisi aktifitas siswa. 

Setelah data dikumpulkan dan dilakukan analisis data dengan 

menggunakan deskriptif komparatif, yaitu membandingkan nilai siklus 1 dan nilai 

siklus 2. Kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil deskripsi data.   

Analisis data yang dilakukan untuk mengukur atau mengetahui aktivitas 

guru dan siswa serta hasil belajar IPS siswa. Setelah data diperoleh langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah dan menganalisis hasil belajar siswa 

baik nilai test, dan lembar observasi.  

a. Data hasil tes 

Untuk menghitung rata-rata kelas setiap siklus adalah: 

x = ∑ x 

N 

Keterangan: 

x     = rata-rata kelas 
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∑ x  = jumlah seluruh skor 

N    = banyaknya siswa 

b. Data observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan guru observer saat pembelajaran 

IPS berlangsung dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index 

Card Match materi “Perkembangan Teknologi dan Masalah Sosial”. Hal yang 

diobservasi adalah kegiatan guru dan siswa selama mengikuti pembelajaran dan 

praktik pembelajaran terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match dengan menggunakan lembar observasi. Adapun lembar 

observasi tersebut dapat dilihat pada lampiran I. 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen yang dibuat 

telah sesuai dengan apa yang seharusnya diukur. Uji validitas diujikan kepada 

siswa yang bukan menjadi objek penelitian.  

Menurut Azwar (dalam Priyatno, 2010:95) pengujian menggunakan uji 

dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

Jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan dinyatakan valid, 

jika r hitung < r tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan dinyatakan tidak 

valid. 

Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi minimal 0,279. Menurut 

Azwar (1999) semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,279 daya 

pembedanya dianggap memuaskan. Untuk mengukur validitas menggunakan 

program SPSS 16 dengan cara memasukkan data ke view- klik analyze-scale-

reliability anlysis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog reliability analysis, 

kemudian masukkan semua item ke kotak items (skor total tidak dimasukkan). 

Klik statistics-centang scale if item deleted-continue-ok. 

Tujuan dari pelaksanaan uji coba instrumen adalah mengetahui kelayakan 

butir soal yang nantinya akan dipergunakan untuk pengukuran variabel penelitian. 

Validitas butir soal dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan tes sehingga dapat 
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digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Tes formatif yang diberikan 

berupa soal pilihan ganda pada setiap siklus terdiri dari 30 butir soal. Uji coba 

butir soal dilakukan terhadap 50 siswa dari SD Negeri Purwoyoso 05 Semarang 

yakni kelas 4A yang berjumlah 21 siswa dan kelas 4B yang berjumlah 29 siswa. 

Setelah diujikan terhadap 50 siswa tersebut di atas, kemudian dilakukan 

rekapitulasi jawaban siswa yang, dan selanjutnya dilakukan uji validitas dengan 

bantuan SPSS for windows versi 16. Untuk mengetahui tingkat validitas isntrumen 

dapat dilihat angka pada Corrected Item- Total Coporrelation yang merupakan 

korelasi antar skor item dengan skor total. 

A. Validitas Tes Siklus 1 

Dari 30 butir soal yang telah diujikam terdapat 24 butir soal yang 

dinyatakan valid dan 6 butir soal yang dinyatakan tidak valid dibuang karena 

memiliki koefisien corrected item-total correlation  kurang dari 0,279. Artinya 

belum memenuhi syarat validitas yang dikemukakan oleh Azwar (dalam Priyatno, 

2010: 95).  Hasil rekapitulasi uji coba butir soal tes formatif siklus 1 dirangkum 

dalam tabel 6 berikut : 

 

Tabel 6 

Hasil Validitas Instrument Tes Siklus 1 

Bentuk 

Instrumen 
Item Soal Valid Tidak valid 

Pilihan Ganda 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 

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

11, 12, 13, 15,  17, 

18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

2, 3, 10, 14, 16, 

20 

Total 30 soal pilihan ganda 24 valid 6 tidak valid 

 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas didapatkan 24 butir soal yang dinyatakan 

valid dengan koefisien corrected item to total correlation terendah 0,337 dan 

tertinggi 0,747. Dengan demikian jumlah soal yang akan diberikan kepada siswa 

sebanyak 24 butir soal dengan bentuk pilihan ganda. 
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B. Validitas Tes Siklus 2 

Dari 30 butir soal yang telah diujikam terdapat 26 butir soal yang 

dinyatakan valid dan 4 butir soal yang dinyatakan tidak valid dibuang karena 

memiliki koefisien corrected item-total correlation  kurang dari 0,279. Artinya 

belum memenuhi syarat validitas yang dikemukakan oleh Azwar (dalam Priyatno, 

2010: 95). Hasil rekapitulasi uji coba butir soal tes formatif siklus 2 dirangkum 

dalam tabel 7 berikut : 

 

Tabel 7 

Hasil Validitas Instrument Tes Siklus 2 

Bentuk 

Instrumen 
Item Soal Valid Tidak valid 

Pilihan Ganda 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 26, 27, 

28 

3, 8, 9, 23, 24, 

29, 30 

Total 30 soal pilihan ganda 23 valid 7 tidak valid 

 

 

Berdasarkan tabel 7 di atas didapatkan 23 butir soal yang dinyatakan 

valid dengan koefisien corrected item to total correlation terendah 0,318 dan 

tertinggi 0,730. Dengan demikian jumlah soal yang akan diberikan kepada siswa 

sebanyak 23 butir soal dengan bentuk pilihan ganda. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrument atau tingkat keajegan jawaban 

siswa terhadap pernyataan-pernyataan dalam item instrumen digunakan metode 

Alpha (Cronbach’s). Besarnya koefisien alpha merupakan tolok ukur dari tingkat 

reliabelitasnya. Tahapan uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16 for windows. 

Menurut Sekaran (dalam Priyatno, 2010:98) untuk menentukan tingkat 

reliabilitas menggunakan kriteria sebagai berikut :  
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α  ≤ 0,6   : kurang baik 

0,6 < α ≤ 0,7  : dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8  : reliabelitas baik 

α  > 0,8   : reliabelitas memuaskan 

A. Reliabilitas Siklus 1 

Hasil dari reliabilitas siklus 1 telah diujikan dengan hasil Alpha 0,918 

sehingga diperoleh tingkat reliabilitas memuaskan. Dengan demikian butir soal tes 

formatis siklus 1 dapat digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini : 

 

Tabel 8 

Hasil Uji Reliabilitas Tes Siklus 1 

Bentuk 

Instrumen 

Jumlah item 

soal 
Koefisien reliabilitas (α) Kategori 

Pilihan 

Ganda 
24 0,918 

Reliabilitas 

memuaskan 

 

 

Dalam tabel 8 di atas  yang terdiri dari 24 soal  terdapat Cronbach’s 

Alpha (∝) sebesar 0,918, maka instrumen dinyatakan reliabel. 

B. Reliabilitas Siklus 2 

Hasil dari reliabilitas siklus 2 telah diujikan dengan hasil Alpha 0,919 

sehingga diperoleh tingkat reliabilitas memuaskan. Dengan demikian butir soal tes 

formatis siklus 2 dapat digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini : 

 

Tabel 9 

Hasil Uji Reliabilitas Tes Siklus 2 

Bentuk 

Instrumen 

Jumlah item 

soal 
Koefisien reliabilitas (α) Kategori 

Pilihan 

Ganda 
23 0,919 

Reliabilitas 

memuaskan 
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Dalam tabel 9 di atas  yang terdiri dari 24 soal  terdapat Cronbach’s 

Alpha (∝) sebesar 0,919, maka instrumen dinyatakan reliabel. 

 

3.8.3 Analisis Taraf  Kesukaran Soal 

Analisis taraf kesukaran soal dalam penelitian ini menggunakan Tabel 

Rose dan Stanley dengan kriteria berikut ini : 

 

Tabel 10 

Tabel Rose dan Stanley 

Presentase 
Option 

Kategori 
2 3 4 5 

16 

50 

84 

0,16n 

0,50n 

0,84n 

0,213n 

0,667n 

1,20n 

0,24n 

0,75n 

1,26n 

0,256n 

0,80n 

1,344n 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

 

 

Keterangan : 

1. Option 2 adalah bentuk benar-salah 

2. Option 3, 4, 5 adalah bentuk pilihan ganda 

3. n adalah 27% dari banyaknya siswa yang mengikuti tes 

Dalam menghitung indeks kesukaran soal, dapat menggunakan rumusan 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

1. SR adalah siswa yang menjawab salah dari kelompok rendah 

2. ST adalah siswa yang menjawab salah dari kelompok tinggi. (Sudjana, 

2011: 138-139) 

 

A.  Taraf Kesukaran Soal Siklus 1 

Setelah melakukan penghitungan menggunakan tabel Rose dan Stanley 

didapatkan hasil taraf kesukaran soal siklus 1 yang dapat di lihat pada tabel 11 

berikut : 

 

SR + ST 
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Tabel 11 

Uji Taraf Kesukaran Soal Siklus 1 

Indeks 

kesukaran 
Nomor soal 

Mudah 1,3,8,10,20,22,23 

Sedang 2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,21,24 

Sukar 15 

 

 

Berdasarkan tabel 11 di atas didapatkan 7 soal dalam kategori mudah, 

16 soal dalam kategori sedang dan 1 soal dalam kategori sukar. Hasil perhitungan 

taraf kesukaran soal siklus 1 dapat dilihat pada lampiran. 

B.  Taraf Kesukaran Soal Siklus 2 

Setelah melakukan penghitungan menggunakan tabel Rose dan Stanley 

didapatkan hasil taraf kesukaran soal siklus 2 yang dapat di lihat pada tabel 12 

berikut : 

 

Tabel 12 

Uji Taraf Kesukaran Soal Siklus 2 

Indeks 

kesukaran 
Nomor soal 

Mudah 18, 20, 21 

Sedang 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23 

Sukar 4 

 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas didapatkan 3 soal dalam kategori mudah, 

19 soal dalam kategori sedang dan 1 soal dalam kategori sukar. Hasil perhitungan 

taraf kesukaran soal siklus 2 dapat dilihat pada lampiran. 

 

 


