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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Setting, tempat dan waktu penelitian 
3.1.1. Setting Penelitian 

Lokasi Kelas 5 SD Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati terletak 
di tengah-tengah desa yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena 
merupakan satu-satunya sekolah yang ada di sekitar desa. Dengan mata pelajaran IPA  dan 
indikator mengidentifiksi cara tumbuhan hijau membuat makanan dan pada materi cara 
tumbuhan hijau membuat makanan. 

 Waktu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilakukan dalam dua siklus sebagai 
berikut: 
a. Pra siklus pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 
b. Siklus I  pertemuan  1 pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 
                    Pertemuan 2 pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 
a. Siklus II pertemuan 1 pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 
                    Pertemuan 2 pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 
Pelaksanaan perbaikan pembelajaran peneliti mendapat dukungan dari kepala Sekolah dan 
dibantu oleh teman sejawat yang bertindak sebagai observer. 
3.1.2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Dari jumlah siswa 18 yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan 
mempunyai pribadi atau karakter siswa yang tidak sama ada anak yang nakal tidak mau 
memperhatikan penjelasan guru, bicara sendiri bahkan ada yang bermain di kelas. sebagai 
guru kita juga harus mengubah sifat pribadi siswa yang demikian, Selain nakal ada juga anak 
yang merasa minder atau takut terhadap guru, sehingga anak itu tidak pernah mengemukakan 
pendapat karena takut salah. dengan perbedaan pribadi siswa yang demikian ini 
mempengaruhi  juga hasil belajar. sebagian anak yang nakal dan takut, mendapatkan nilai 
yang kurang memuaskan. 

 
3.2. Variabel Penelitian 
Adapaun jenis variabel penelitian yang menjadi fokus tindakan pada penelitian adalah 

1. Variabel terikat yang meliputi  hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
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2. Variabel bebas yang meliputi model pembelajaran make a match dan LCD 
 

3.3. Prosedur Penelitian 
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.  

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas ini berbentuk siklus. 
Menurut Kurt Lewin, di dalam satu siklus terdiri dari empat langkah, yaitu (1)Perencanaan 
(planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) observasi (observing), dan (4) refleksi (reflecting) 
(Lewin, 1990). Siklus minimal dilakukan dua kali . Banyaknya siklus tergantung pada tingkat 
keberhasilan dari target yang akan dicapai, dimana setiap siklus bisa terdiri dari beberapa 
pertemuan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar  3.1  Alur Penelitian Tindakan Kelas 

(Suharsimi Arikunto,  Suhardjono, dan Supardi, 2007: 16) 
 

Berdasarkan uraian bagan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 
1. Perencanaan 

Menurut Siagian (1994), perancanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan 
penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang 
dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.  

Mencakup semua perencanaan tindakan seperti pembuatan rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang dialami, menyiapkan metode, alat dan sumber pembelajaran serta 

Pelaksanaan SIKLUS I 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi  

Perencanaan 
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merencanakan pula langkah - langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan 
Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 
a. Teman sejawat kolaborasi melakukan analisis materi pembelajaran IPA kelas 5 yang akan 

dilakukan penelitian tindakan dengan menelaah indikator - indikator materi pelajaran. 
b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah 

ditetapkan. 
c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran dalam rangka penerapan PTK. 
d. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 
e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran yang berupa pre test dan post test, serta lembar 

kerja siswa. 
2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan yang 
telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2001:18). Pelaksanaan sesuai 
dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yaitu menerapkan pembelajaran dengan 
metode eksperimen, yang sesuai dengan langkah - langkah metode pembelajaran tersebut. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. Siklus pertama 
dilaksanakan pembelajaran dengan metode eksperimen. Siklus kedua dilaksanakan untuk 
melakukan tindakan perbaikan. 
3. Pengamatan / observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 
(Arikunto,2001:19). Kegiatan observasi ini dilakukan oleh peneliti dan dilaksanakan secara 
kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamatai tingkah laku siswa dan sikap siswa 
ketika mengikuti pembelajaran IPA dengan menerapkan metode eksperimen dari awal 
pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Observasi juga dilakukan terhadap guru yang 
menerapkan metode eksperimen. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah aktivitas 
siswa dan kinerja  guru sudah sesuai  dengan apa yang tercantum dalam lembar observasi 
atau tidak. Sehingga hasil observasi dapat diperbaiki pada siklus berikutnya. 
4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi 
dan sudah dilakukan (Arikunto,2001:19). Pada tahapan ini dilakukan analisis hasil observasi. 
Kemudian dilakukan refleksi apakah tindakan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 
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Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan untuk merencanakan siklus berikutnya dan 
dilanjutkan sampai penelitian dinyatakan tuntas atau berhasil. Kegiatan ini dilakukan setelah 
kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan berkesinambungan. 

 
3.3.1. Prasiklus 

Penulis melakukan penelitian tindakan kelas di SD Negeri Mangunlegi Kecamatan 
Batangan Kabupaten Pati, di bantu oleh teman sejawat Teman sejawat penulis tersebut 
bertindak sebagai observer, yang bertugas memberikan pengamatan selama peneliti 
melakukan kegiatan pembelajaran. Peneliti meminta observer sebagaimana tersebut di 
atas untuk memberikan penilaian objektif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Tindakan pembelajaran awal yang peneliti lakukan adalah melalui langkah-langkah 
sebagai berikut : 
1. Perencanaan  
Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  berikut: 
1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran  
2) Mempersiapkan LTS  yang akan digunakan dalam pembelajaran  
3) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya. 
Adapun secara lengkap RPP dan instrumen prasiklus dapat dilihat pada lampiran-lampiran. 
2.  Pelaksanaan 

Tindakan pelaksanaan  pembelajaran yang penulis lakukan adalah melalui langkah – 
langkah sebagi berikut: 
1) Menyiapakan RPP pambelajaran awal/ prasiklus 
2) Guru mengawali kegiatan dengan memberikan salam dan memimpin doa. 
3) Mengecek kehadiran siswa 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5) Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada 

siswa. 
6) Guru menunjukkan gambar-gambar tentang tumbuhan hijau. 
7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan cara tumbuhan 

hijau membuat makanan. 
8) Siswa berdiskusi dengan kelompok mengerjakan LKS 
9) Siswa  melaporkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
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10) Siswa mengerjakan tes formatif 
3.  Pengamatan 

Pada tahap pengamatan dilaksanakan observasi, terhadap pelaksanaan proses  
belajar mengajar dengan menggunakan lembar observasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran IPA  pada awal pembelajaran ini banyak 
ditemukan nilai hasil tes formatif siswa yang kurang memuaskan. masih banyak siswa yang 
belum mendapat nilai sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan maksimal (KKM) mata pelajaran 
IPA,atau dapat dikatakan lebih dari 75% hasil pekerjaan siswa masih di bawah KKM. Hal ini 
terlihat dari hasil tes formatif pada awal pembelajaran yaitu 18 siswa hanya 8 siswa (44 %) 
yang mencapai target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan 10 siswa (56 %) belum 
mencapai target Kriteria Ketuntasan Minimal. 
4.  Refleksi 

Guru melakukan refleksi setelah proses pembelajaran berlangsung untuk menilai 
keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru menemukan hal – hal sebagai berikut : 
1) Hasil tes formatif dari pembelajaran awal belum maksimal, masih banyak nilai siswa yang 

belum tuntas sesuai target KKM  
2) Hasil tes formatif pada awal pembelajaran/ prasiklus dari 18 siswa di kelas 5 hanya 

mencapai ketuntasan 44 % sedangkan 56 % belum mencapai ketuntasan belajar. 
3) Karena hasil tes formatif awal pembelajaran/ Prasiklus  belum mencapai standar 

ketuntasan yang ditetapkan, maka akan diadakan perbaikan pembelajaran di siklus I 
 

3.3.2. Siklus I 
Dari teman sejawat yang bertindak sebagai pengamat pada siklus sebelumnya, 

peneliti mendapatkan beberapa masukan lewat observasi maupun penilaian yang telah 
diberikan di samping itu mereka juga memberikan saran dan kritik. 
Ada pun tindakan perbaikan pembelajaran yang peneliti lakukan adalah melalui langkah-
langkah sebagai berikut : 
1.  Perencanaan  
           Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  berikut: 
1) Menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan perbaikan siklus I 
2) Mempersiapkan LTS  yang akan digunakan dalam perbaikan pembelajaran 
3) Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya. 



20 
 

 

Adapun secara lengkap RPP dan instrumen siklus I dapat dilihat pada lampiran-lampiran. 
2.  Pelaksanaan  

Dari teman sejawat yang bertidak sebagai pengamat tersebut peneliti mandapatkan 
beberapa masukan lewat observasi maupun penilaian yang telah diberikan disamping itu 
mereka juga memberikan saran dan kritik. 

Adapun tindakan perbaikan pembelajaran yang peneliti lakukan adalah melalui 
langkah – langkah sebagi berikut: 
a. Menyiapakan RPP siklus I 
b. Guru mengawali kegiatan dengan memberikan salam dan memimpin doa. 
c. Mengecek kehadiran siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada 

siswa. 
f. Guru menunjukkan gambar-gambar tentang bagian-bagian tumbuhan hijau dengan 

menggunakan media elektronik 
g. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep tentang cara 

tumbuhan hijau membuat makanan dan satu bagian kartu soal dan kartu jawaban 
h. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang memegang kartu 

soal dan kelompok yang memegang kartu jawaban soal 
i. Siswa memikirkan jawaban atas kartu yang dipegangnya. 
j. Siswa mencari pasangan atas jawaban soal pada kartu 
k. Setiap siswa yang mendapatkan jawaban soal yang lebih cepat mendapatkan poin. 
l. Siswa  dan guru membuat simpulan  
m. Siswa mengerjakan tes formatif. 
n. Guru menganalisis hasil tes formatif. 
3.  Pengamatan 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi, terhadap pelaksanaan proses  belajar 
mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa  siklus 1 beserta 
indikatornya. Adapun hasilnya dapat dilihat pada lampiran-lampiran. 

Berdasarkan hasil pengamatan perbaikan pembelajaran IPA  pada siklus I 
dibandingkan dengan prasiklus terjadi peningkatan hasil belajar yang menggembirakan. Hal ini 
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terlihat dari hasil tes formatif pada siklus I yaitu 72,2 % atau 15 siswa mencapai ketuntasan 
belajar. 
4.  Refleksi siklus I pertemuan I 

Guru melakukan refleksi siklus I pertemuan I setelah proses pembelajaran 
berlangsung untuk menilai keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru menemukan hal – 
hal sebagai berikut : 

                       Kegiatan Guru siklus I pertemuan 1 

No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak 

A Pra Pembelajaran V  

1 Persiapan guru dalam membuat bahan ajar ( Membuat RPP ) V  

2 Memilih dan mempersiapkan model pembelajaran make a match V  

3 Kesiapan instrument materi pemelajaran V  

4 Kesiapan instrument untuk mengukur kemampuan awal siswa V  

B Kegiatan awal   

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran V  

2 Memberikan motivasi kepada peserta didik V  

C Kegiatan Inti   

1 Menunjukkan penguasaan penggunaan model pembelajaran make a 
match 

V  

2 Kejelasan dalam menyampaikan lamgkah-langkah kegiatan V  

3 Membentuk kelompok secara heterogen dan adil V  

4 Keterkaitan antara materi yang disampaikan dengan tujuan V  

5 Materi dapat dikuasai dengan baik oleh siswa  V 

D Bimbingan   

1 Guru membimbing kelompok belajar V  

2 Guru membimbing jalanya diskusi V  

3 Memberikan partisipasi aktif siswa dalam kelompok V  

4 Pemberian peringatan kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar 
proses kegiatan pembelajaran 

V  

5 Menyusun rangkuman bersama peserta didik V  

6 Menyamakan persepsi antar peserta didik tentang materi yang telah V  
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dipelajari 

7 Melakukan refleksi V  

8 Memberikan umpan balik V  
     

             Kegiatan Siswa siklus I pertemuan 1 
 

No Aspek Yang Dinilai Ya  Tidak 

A Pra Pembelajaran   

1 Siswa nenempati tempat duduknya masing-masing V  

2 Kesiapan menerima pembelajaran V  

B Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Memperhatikan saat guru sedang memberi motivasi  V 

2 Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai 

 V 

C Kegiatan Inti Pembelajaran   

1 Penjelasan materi pelajaran V  

2 Melaksanakan dengan serius ketika guru memberi penjelasan   V 

3 Siswa melakukakan diskusi dengan serius  V 

4 Adanya interaksi positif diantara siswa  V 

5 Siswa melakuakan diskusi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan  V 

D Pendekatan/ strategi pembelajaran   

1 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajatan  V 

2 Siswa aktif bertanya kepada teman dalam kelompok belajarnya  V 

3 Aktif mencatat berbagai konsep yang ditemukan  V 

4 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran  V 

5 Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik saat masuk 
dalam ruangan 

V  

6 Siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran make a match 

V  

7 Siswa mengungkapkan hasil penemuannya  V 

E Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar   

1 Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan V  
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2 Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 
media pembelajaran disajikan 

 V 

3 Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 
dengan media pembelajaran 

 V 

F Penilaian Proses dan hasil belajar   

1 Siswa merasa terbimbing V  

2 Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar  V 

G Penggunaan Bahasa   

1 Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa V  

2 Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

 V 

H Penutup   

1 Siswa secara aktif memberi rangkuman  V 

2 Siswa membuat rakuman hasil pembelajaran secara runtut  V 

 
5.  Refleksi siklus I pertemuan 2 

Guru melakukan refleksi siklus I pertemuan 2 setelah proses pembelajaran 
berlangsung untuk menilai keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru menemukan hal – hal 
sebagai berikut : 

Kegiatan Guru Sklus I pertemuan 2 

No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak 

A Pra Pembelajaran V  

1 Persiapan guru dalam membuat bahan ajar ( Membuat RPP ) V  

2 Memilih dan mempersiapkan model pembelajaran make a match V  

3 Kesiapan instrument materi pemelajaran V  

4 Kesiapan instrument untuk mengukur kemampuan awal siswa V  

B Kegiatan awal   

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran V  

2 Memberikan motivasi kepada peserta didik V  

C Kegiatan Inti   

1 Menunjukkan penguasaan penggunaan model pembelajaran make a V  
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match 

2 Kejelasan dalam menyampaikan lamgkah-langkah kegiatan V  

3 Membentuk kelompok secara heterogen dan adil V  

4 Keterkaitan antara materi yang disampaikan dengan tujuan V  

5 Materi dapat dikuasai dengan baik oleh siswa  V 

D Bimbingan   

1 Guru membimbing kelompok belajar V  

2 Guru membimbing jalanya diskusi V  

3 Memberikan partisipasi aktif siswa dalam kelompok V  

4 Pemberian peringatan kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar 
proses kegiatan pembelajaran 

V  

5 Menyusun rangkuman bersama peserta didik V  

6 Menyamakan persepsi antar peserta didik tentang materi yang telah 
dipelajari 

V  

7 Melakukan refleksi V  

8 Memberikan umpan balik V  
     

             Kegiatan Siswa Siklus I pertemuan 2 

No Aspek Yang Dinilai Ya  Tidak 

A Pra Pembelajaran   

1 Siswa nenempati tempat duduknya masing-masing V  

2 Kesiapan menerima pembelajaran V  

B Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Memperhatikan saat guru sedang memberi motivasi  V 

2 Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai 

V  

C Kegiatan Inti Pembelajaran   

1 Penjelasan materi pelajaran V  

2 Melaksanakan dengan serius ketika guru memberi penjelasan  V  

3 Siswa melakukakan diskusi dengan serius V  

4 Adanya interaksi positif diantara siswa V  
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5 Siswa melakuakan diskusi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan V  

D Pendekatan/ strategi pembelajaran   

1 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajatan  V 

2 Siswa aktif bertanya kepada teman dalam kelompok belajarnya  V 

3 Aktif mencatat berbagai konsep yang ditemukan  V 

4 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran  V 

5 Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik saat masuk 
dalam ruangan 

V  

6 Siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran make a match 

V  

7 Siswa mengungkapkan hasil penemuannya v  

E Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar   

1 Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan V  

2 Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 
media pembelajaran disajikan 

V  

3 Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 
dengan media pembelajaran 

V  

F Penilaian Proses dan hasil belajar   

1 Siswa merasa terbimbing V  

2 Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar V  

G Penggunaan Bahasa   

1 Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa V  

2 Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

 V 

H Penutup   

1 Siswa secara aktif memberi rangkuman  V 

2 Siswa membuat rakuman hasil pembelajaran secara runtut  V 

 
a. Hasil tes formatif dari pembelajaran awal sampai pembelajaran siklus I sudah meningkat. 
b. Hasil tes formatif pada awal pembelajaran/ prasiklus hanya mencapai ketuntasan 44 % 

tetapi setelah diadakan perbaikan siklus I nilai ketuntasan mencapai 72,2 %. 
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c. Karena hasil tes formatif siklus I belum mencapai standar ketuntasan yang ditetapkan, 
maka akan diadakan perbaikan pembelajaran lagi yaitu siklus II. 
 

3.3.3. Siklus II 
Adapun tindakan perbaikan pembelajaran siklus II yang peneliti lakukan adalah 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
. 1  Perencanaan  

 Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai  berikut: 
a. Menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan perbaikan siklus II 
b. Memilih model make a match dengan memanfaatkan media elektronik pada siklus II. 
c. Mempersiapkan LTS yang akan digunakan dalam perbaikan pembelajaran  
d. Membuat dan merancang lembar observasi aktifitas guru beserta indikatornya. 
Adapun secara lengkap RPP dan instrumen siklus II dapat dilihat pada lampiran-lampiran. 
2. Pelaksanaan  

Adapun tindakan perbaikan pembelajaran siklus II yang peneliti lakukan adalah 
melalui langkah – langkah sebagai berikut: 
a. Menyiapakan RPP siklus II 
b. Guru mengawali kegiatan dengan memberikan salam dan memimpin doa. 
c. Mengecek kehadiran siswa 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada 

siswa. 
f. Guru menunjukkan gambar-gambar tentang tumbuhan hijau menyimpan cadangan 

makanan. 
g. Siswa dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan permainan yaitu kelompok yang 

memegang kartu soal dan kelompok yang memegang kartu jawaban. 
h. Siswa melakukan permainan dengan rasa senang dan penuh tanggungjawab karena 

ingin mendapatkan poin. 
i. Siswa dan guru membuat simpulan. 
j. Guru memberi penjelasan tentang tumbuhan hijau menyimpan cadangan maikanan. 
k. Siswa mengerjakan tes formatif. 
l. Guru menganalisis hasil tes formatif. 
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3.  Pengamatan 
Berdasarkan hasil pengamatan perbaikan pembelajaran IPA  pada siklus II 

dibandingkan dengan siklus I  terjadi peningkatan hasil belajar yang memuaskan. Hal ini 
terlihat dari hasil tes formatif pada siklus I yaitu  15 siswa atau 72,2 %  yang mencapai 
ketuntasan belajar meningkat pada siklus II menjadi 100% atau seluruh siswa mencapai nilai 
di atas KKM 70. 
4.  Refleksi siklus II pertemuan 1 

Guru melakukan refleksi siklus II pertemuan 1 setelah proses pembelajaran 
berlangsung untuk menilai keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru menemukan hal – hal 
sebagai berikut : 

Kegiatan Guru Sklus II pertemuan 1 

No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak 

A Pra Pembelajaran V  

1 Persiapan guru dalam membuat bahan ajar ( Membuat RPP ) V  

2 Memilih dan mempersiapkan model pembelajaran make a match V  

3 Kesiapan instrument materi pemelajaran V  

4 Kesiapan instrument untuk mengukur kemampuan awal siswa V  

B Kegiatan awal   

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran V  

2 Memberikan motivasi kepada peserta didik V  

C Kegiatan Inti   

1 Menunjukkan penguasaan penggunaan model pembelajaran make a 
match 

V  

2 Kejelasan dalam menyampaikan lamgkah-langkah kegiatan V  

3 Membentuk kelompok secara heterogen dan adil V  

4 Keterkaitan antara materi yang disampaikan dengan tujuan V  

5 Materi dapat dikuasai dengan baik oleh siswa  V 

D Bimbingan   

1 Guru membimbing kelompok belajar V  

2 Guru membimbing jalanya diskusi V  

3 Memberikan partisipasi aktif siswa dalam kelompok V  

4 Pemberian peringatan kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar V  
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proses kegiatan pembelajaran 

5 Menyusun rangkuman bersama peserta didik V  

6 Menyamakan persepsi antar peserta didik tentang materi yang telah 
dipelajari 

V  

7 Melakukan refleksi V  

8 Memberikan umpan balik V  
     

Kegiatan Siswa Siklus II pertemuan 1 

No Aspek Yang Dinilai Ya  Tidak 

A Pra Pembelajaran   

1 Siswa nenempati tempat duduknya masing-masing V  

2 Kesiapan menerima pembelajaran V  

B Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Memperhatikan saat guru sedang memberi motivasi V  

2 Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai 

V  

C Kegiatan Inti Pembelajaran   

1 Penjelasan materi pelajaran V  

2 Melaksanakan dengan serius ketika guru memberi penjelasan  V  

3 Siswa melakukakan diskusi dengan serius V  

4 Adanya interaksi positif diantara siswa V  

5 Siswa melakuakan diskusi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan V  

D Pendekatan/ strategi pembelajaran   

1 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajatan V  

2 Siswa aktif bertanya kepada teman dalam kelompok belajarnya  V 

3 Aktif mencatat berbagai konsep yang ditemukan  V 

4 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran V  

5 Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik saat masuk 
dalam ruangan 

V  

6 Siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran make a match 

V  

7 Siswa mengungkapkan hasil penemuannya v  
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E Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar   

1 Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan V  

2 Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 
media pembelajaran disajikan 

V  

3 Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 
dengan media pembelajaran 

V  

F Penilaian Proses dan hasil belajar   

1 Siswa merasa terbimbing V  

2 Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar V  

G Penggunaan Bahasa   

1 Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa V  

2 Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

 V 

H Penutup   

1 Siswa secara aktif memberi rangkuman V  

2 Siswa membuat rakuman hasil pembelajaran secara runtut  V 

 
5.  Refleksi siklus II pertemuan 2 

Guru melakukan refleksi siklus I pertemuan 2 setelah proses pembelajaran 
berlangsung untuk menilai keberhasilan mengajarnya, Hasil refleksi guru 
menemukan hal – hal sebagai berikut : 

Kegiatan Guru Sklus II pertemuan 2 

No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak 

A Pra Pembelajaran V  

1 Persiapan guru dalam membuat bahan ajar ( Membuat RPP ) V  

2 Memilih dan mempersiapkan model pembelajaran make a match V  

3 Kesiapan instrument materi pemelajaran V  

4 Kesiapan instrument untuk mengukur kemampuan awal siswa V  

B Kegiatan awal   

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran V  

2 Memberikan motivasi kepada peserta didik V  
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C Kegiatan Inti   

1 Menunjukkan penguasaan penggunaan model pembelajaran make a 
match 

V  

2 Kejelasan dalam menyampaikan lamgkah-langkah kegiatan V  

3 Membentuk kelompok secara heterogen dan adil V  

4 Keterkaitan antara materi yang disampaikan dengan tujuan V  

5 Materi dapat dikuasai dengan baik oleh siswa V  

D Bimbingan   

1 Guru membimbing kelompok belajar V  

2 Guru membimbing jalanya diskusi V  

3 Memberikan partisipasi aktif siswa dalam kelompok V  

4 Pemberian peringatan kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar 
proses kegiatan pembelajaran 

V  

5 Menyusun rangkuman bersama peserta didik V  

6 Menyamakan persepsi antar peserta didik tentang materi yang telah 
dipelajari 

V  

7 Melakukan refleksi V  

8 Memberikan umpan balik V  

     
 

Kegiatan Siswa Siklus II pertemuan 2 
 

No Aspek Yang Dinilai Ya  Tidak 

A Pra Pembelajaran   

1 Siswa nenempati tempat duduknya masing-masing V  

2 Kesiapan menerima pembelajaran V  

B Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Memperhatikan saat guru sedang memberi motivasi V  

2 Mendengarkan secara seksama ketika dijelaskan tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai 

V  

C Kegiatan Inti Pembelajaran   

1 Penjelasan materi pelajaran V  
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2 Melaksanakan dengan serius ketika guru memberi penjelasan  V  

3 Siswa melakukakan diskusi dengan serius V  

4 Adanya interaksi positif diantara siswa V  

5 Siswa melakuakan diskusi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan V  

D Pendekatan/ strategi pembelajaran   

1 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajatan V  

2 Siswa aktif bertanya kepada teman dalam kelompok belajarnya V  

3 Aktif mencatat berbagai konsep yang ditemukan V  

4 Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran   

5 Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik saat masuk 
dalam ruangan 

V  

6 Siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran make a match 

V  

7 Siswa mengungkapkan hasil penemuannya v  

E Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar   

1 Adanya interaksi positif saat media pembelajaran disajikan V  

2 Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan meningkat saat 
media pembelajaran disajikan 

V  

3 Siswa semakin jelas dan konkrit saat penjelasan materi yang disajikan 
dengan media pembelajaran 

V  

F Penilaian Proses dan hasil belajar   

1 Siswa merasa terbimbing V  

2 Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan benar V  

G Penggunaan Bahasa   

1 Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa V  

2 Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

V  

H Penutup   

1 Siswa secara aktif memberi rangkuman V  

2 Siswa membuat rakuman hasil pembelajaran secara runtut V  

 
Hasil dari pengamatan dikumpulkan dan dianalisis, guru mengadakan refleksi untuk 
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mengetahui kekurangan, hambatan dan kendala pada saat berlangsungnya proses 
pembelajaran. Hasil perbaikan pada siklus II terjadi perubahan yang signifikan dengan hasil 
yang maksimal, yaitu dari siklus I yang mencapai ketuntasan belajar 72,2 % atau  15 siswa 
yang mencapai KKM, meningkat menjadi 100% atau seluruh siswa mendapat nilai di atas KKM 
70, Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menguasai materi car tumbuhan hijau 
membuat makanan dengan baik. Untuk itu penulis tidak melanjutkan perbaikan pembelajaran 
pada tahap berikutnya. 

 
3.4. Jenis Data dan  Cara Pengumpulan Data 
3.4.1.Jenis Data 
a. Data primer 

Pengumpulan data yang bersumber dari masing-masing siswa sebagai responden, 
berupa hasil penilaian unjuk kerja dan produk setelah ada tindakan, baik tindakan pada siklus I 
maupun pada siklus II. 
 b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan melihat hasil ulangan siswa kelas 5 SD Negeri 
Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati semester I tahun 2012/ 2013 
3.4.2. Cara pengumpulan data 
a. Dengan menggunkan rubrik 
b. lembar observasi dan refleksi 
 
3.5. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian adalah laporan terjadinya kenaikan hasil belajar 
yang ditunjukkan adanya kenaikan nilai yang dicapai siswa. Ditargetkan seluruh siswa. Tuntas 
dengan Standar ketuntasan kreteria Minimum adalah 70 sedangkan, kemampuan hasil belajar 
siswa yang dicapai sebelumnya ternyata masih banyak siswa yang nilai akhir kompetensi 
berada dibawah KKM ( kondisi awal) 

 
3.6. Analisa Data 
Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji statistic. Data hasil observasi dianalisis dengan 
analisis diskripsi komperatif yaitu membandingkan nilai kondisi awal siklus dan siklus II. Teknik 
analisis sederhana 


