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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Bener 01, Desa Bener Kecamatan 

Tengaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II 

tahun pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V 

SD Negeri Bener 01 yang berjumlah 19 siswa, yang terdiri dari 13 siswa 

perempuan dan 6 siswa laki-laki. 

3.2. Variabel Penelitian 

 Variabel Bebas (Independent) 

Menurut Sugiyono (2002:61), Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent (terikat). Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas 

(X) yaitu: 

— X1 = metode pembelajaran make a match  

— X2 = media gambar. 

Metode pembelajaran make a match adalah metode yang melibatkan siswa 

ke dalam kelompok pembelajaran secara berkolaborasi dengan 

mencocokan kartu soal dan kartu jawaban untuk mencapai tujuan bersama. 

Sedangkan media gambar adalah alat perantara/penyalur pesan 

daripengirim ke penerima yang berupa gambar karya tangan dan tidak 

diproyeksikan yang dapat dimengerti siswa sehingga merangsang siswa 

untuk belajar. 

 Variabel Terikat (Dependent) 

Menurut Sugiyono (2002:61), Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar. 

Hasil belajar adalah hasil usaha yang dicapai siswa setelah melakukan 
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proses belajar dalam mempelajari suatu materi pelajaran di sekolah yang 

dapat dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes(tertulis maupun 

non tertulis). 

3.3. Jenis Penelitian 

Penelitian berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK), bertujuan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan sistem, cara kerja, proses, isi, dan 

kompetensi atau situasi pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta dengan 

memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan 

(Mulyasa, 2010). Menurut Prof. Suhasimi Arikunto (2009) penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas 

secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan 

dari guru yang dilakukan oleh siswa. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

penelitian dilaksanakan secara berpasangan antara pihak yang melakukan 

tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Dalam 

penelitian kolaborasi, pihak yang melakukan tindakan adalah guru itu sendiri, 

sedangkan yang diminta melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya 

proses tindakan adalah peneliti (Arikunto, 2009: 17). Dalam melakukan 

observasi peneliti didampingi oleh guru yang berkompeten (teman sejawat). 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua 

siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, meliputi: 1) 

tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan pembelajaran, 3) tahap 

pengamatan/observasi, dan 4) tahap refleksi. 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Rencana Tindakan  

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari 

Kemmis dan Taggart (1988:14), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang 

stu ke siklus yang berikutnya (Daryanto, 2011:183). Setiap siklus 
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meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya 

adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan 

yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap 

penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut: 
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3.4.2. Pelaksanaan Tindakan 

A. Pelaksanaan Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah. 

Dalam hal ini peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk 

mengungkapkan dan menjelaskan masalah yang timbul untuk 

mencari jalan pemecahan yang tepat, sehingga diperoleh hasil yang 

memuaskan. 

b. Merancang rencana pembelajaran siklus I, menetapkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, memilih bahan pelajaran yang 

sesuai yaitu lapisan-lapisan pada bumi dan lapisan-lapisan 

penyusun atmosfer, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), mempersiapkan sumber, bahan, dan alatbantu yang 

dibutuhkan yaitu berupa media gambar, kartu soal dan kartu 

jawaban. 

c. Menyusun lembar soal tes formatif. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap 

yang dimulai dengan apersepsi dan motivasi, penyampaian tujuan 

pembelajaran, penyajian materi dengan menggunakan gambar struktur 

bumi, kegiatan tanya jawab dengan metode pembelajaran make a 

match yaitu mencari pasangan menggunakan kartu, setiap siswa 

mendapatkan kartu soal/jawaban yang harus dicocokan, siswa yang 

dapat mencocokan pasangan kartunya paling cepat akan mendapatkan 

poin/penghargaan dan pembelajaran di akhiri dengan tes formatif. 

Hasil tes formatif selanjutnya di koreksi dan di analisis hasilnya baik 

atau tidak untuk menentukan tindak lanjut. 

3. Pengamatan/observasi 

Dalam kegiatan pengumpulan data kegiatan guru mengajar dan 

kegiatan siswa belajar. Di samping hasil observasi, data juga 
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dikumpulkan dari nilai tes formatif. Data ini sangat penting untuk 

mengukur tingkat keberhasilan motode pembelajaran make a match 

dengan media gambar dalam meningkatkan pemahaman siswa 

mengenai materi yang di pelajari. Untuk mendapatkan data yang 

akurat, maka materi pengamatan terbagi menjadi 3 masalah pokok 

yaitu: 

a. Aktivitas guru dalam penerapan metode pembelajaran make a 

match dengan media gambar. 

b. Respon siswa terhadap pembelajaran yang menerapkan metode 

make a match dengan media gambar. 

c. Suasana pembelajaran. 

4. Refleksi  

Setelah pelaksanana pembelajaran berakhir peneliti dan teman 

sejawat berdiskusi dan menganalisis perbaikan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan untuk mengetahuai kelebihan dan kekurangan 

selama proses pembelajaran. Dari hasil refleksi siklus I ini akan 

dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pembelajaran siklus II. 

 

B. Pelaksanaan Siklus II 

1. Perencanaan 

a. Mengeidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan 

refleksi pada perbaikan pembelajaran siklus I. 

b. Menyusun kembali perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran yanag sistematis, 

penggunaan waktu lebih efektif, mengaktifkan siswa melalui 

kegiatan tanya jawab menggunakan metode pembelajaran make 

a match dengan media gambar agar lebih optimal. 

c. Menyusun alat observasi sebagai panduan dalam mengamati 

jalannya perbaikan pembelajaran. 

d. Menyusun soal tes foramtif. 
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2. Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan 

secara bertahap yang di mulai dengan apersepsi dan motivasi, 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyajian materi yang belum 

dipahami siswa, mengadakan kegiatan tanya jawab menggunakan 

kartu soal dan jawaban (mencari kartu pasangan) tentang unsur 

penyusun lapisan bumi dan matahari. Pada siklus II pembagian 

kartu tidak secara acaknamun siswa terlebih dahulu dibagi dalam 

kelompok. Tiap kelompok hanya mendapatkan kartu soal atau 

kartu jawaban saja. Sehingga setiap anak harus mencari 

pasangannya dari kelompok lain. Demikian setelah satu babak 

selesai tiap kelompok bergantian mendapatkan kartu soal atau 

jawaban. Siswa yang berhasil mencocokkan kartu paling cepat 

maka akan mendapatkan penghargaan. Kegiatan ini diakhiri 

dengan tes formatif. Hasil tes formatif akan dianalisis hasilnya baik 

atau tidak untuk menentukan tindak lanjut. 

3. Pengamatan/observasi 

Peneliti mengadakan observasi terhadap aktivitas siswa saat 

pembelajaran, aktivitas guru saat pembelajaran, dan memantau 

kerja sama/kegiatan diskusi siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Refleksi 

Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II 

berdasarkan analisis data yang dikumpulkan meliputi: daftar nilai 

tes formatif, lembar observasi, hasil refleksi dan dengan diskusi 

teman sejawat. 
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3.5. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Istrumen Penilaian 

3.5.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data 

berupa data melalui hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung 

dan jenis data yang diperoleh dari hasil tes formatif. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Test merupakan instrumen untuk mengumpulkan data prestasi 

belajar peserta didik, baik melalui tes lisan, tertulis, maupun 

perbuatan (Mulyasa, 2010:69). Dalam penelitian ini peneliti 

mengadakan tes tertulis yang dilaksankan sesudah pelaksanaan 

tindakan. Hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar IPA 

siswa dengan penerapan metode make a match dengan media 

gambar. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Soal Siklus I 

Kompetensi Dasar Indikator Instrumen 

Soal 

7.3 mendiskripsikan 

struktur bumi 
 Memahami peta konsep proses 

terjadinya bumi 

 

 Mengetahui lapisan-lapisan pada bumi 
(lapisan kerak, lapisan mantel/selimut, 

lapisan inti luar bumi, lapisan inti 

dalam bumi) 

 Memahami fungsi dari lapisan 

atmosfer 

 

 

 Mengetahui susunan lapisan-lapisan 
atmosfer 

Nomor 

1,2,11,18 

 

Nomor 3,4, 

23, 24 

 

 

Nomor 5, 12, 

13, 17, 19, 

20, 22, 27, 

28, 30 

Nomor 6, 7, 

8, 9, 10, 14, 

15, 16, 21, 

25, 26, 29 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Soal Evaluasi Siklus II 

Kompetensi Dasar Indikator Instrumen 

Soal 

7.3 

mendiskripsika

n struktur  bumi 

 Memahami unsur pembentukan 

lapisan penyusun bumi 

 

 

 

 

 

 Memahami lapisan-lapisan pada 
matahari 

Nomor 1, 2, 

3, 4, 5, 13, 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 24, 25, 

26,27, 28, 

29, 30 

Nomor 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 

16 

 

2. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari dat awal hasil tes, hasil 

pengamatan, catatan lapangan selama proses pembelajaran dan 

hasil foto 

3. Observasi merupakan instrumen untuk mengadakan pengamatan 

terhadap aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran 

di dalam kelas (Mulyasa, 2010:69). Observasi dilakukan untuk 

mengamati aktivitas guru, siswa dalam proses pembelajarn IPA 

siswa kelas 5 SD Negeri Bener 01 yang dilaksanakan dengan 

menerapkan metode make a match dengan media gambar.  
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Observasi 

No  Variabel Indikator Suber 

Data 

Alat/Instrumen 

1. Aktivitas guru 

dalam 

pembelajaran 

konsep struktur 

bumi dan matahari 

dengan metode 

Make a Match 

dengan media 

gambar 

 Memotivasi siswa  

 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran  

 Menggunakan media 
secara efektif dan 

efisien 

 Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

 Mengajukan pertanyaan 
kepada siswa 

 Membimbing siswa 
dalam diskusi 

 Membimbing siswa 

dalam melaporkan hasil 

mencocokan kartu 

 Mengelola waktu 
secara efisien 

 Melaksanakan refleksi 

— Guru 

— Foto 

— Lembar 

observasi (no 
1-9) 

— Catatan 

lapangan 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

konsep struktur 

bumi dan matahari 

dengan metode 

Make a Match 

dengan media 

gambar 

 Kesiapan siswa dalam 
belajar 

 Menjawab pertanyaan 
guru 

 Keaktifan siswa dalam 

mencocokan kartu 

 Kerja sama dalam 
mencocokan kartu 

 Mengemukakan 
pendapat dalam diskusi 

— Siswa 

— foto 

— lembar 
Observasi 

(No 1-5) 

— Catatan 
Lapangan 

3.  Pelaksanaan 

pembelajaran 

konsep struktur 

bumi dan matahari 

dengan metode 

Make a Match 

dengan media 

gambar 

 kesesuaian materi 
dengan indikator 

 keruntunan materi yang 
disampaikan 

 hubungan timbal balik 
guru dengan siswa 

 kesesuaian materi 

dengan evaluasi 

 suasana kelas aktif dan 
kondusif 

— guru 

— siswa 

— foto 

— lembar 
observasi (no 

1-5) 

— catatan 
lapangan  

 



39 
 

3.5.3. Instrumen Penelitian 

3.5.3.1. Validitas 

Menurut Surapranata (2009:50) validitas adalah suatu konsep yang 

berkaitan dengan sejauhmana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Tes validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen itu dapat 

diguankan atau tidak. Tes ini hanya digunakan oleh kalangan orang yang 

berkebutuhan saja. Jadi bagi orang yang tidak memiliki kepentingan tes ini 

tidak diperlukan. Pada penelitian ini, untuk menguji validitas soal 

menggunakan SPSS 18.  

Untuk melihat suatu soal atau instrumen dikatakan valid atau tidak, 

dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Nilai pada kolom 

dibandingkan dengan nilai r tabel. Apabila nilai Corrected Item-Total 

Correlation lebih besar atau sama dengan r tabel, maka korelasi bersifat 

signifikan, artinya instrumen tes dapat dikatakan valid (Putro, 2011:139). Jika 

melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa digunakan 

batas nilai minimal 0,3 (Priyatno, 2010:90).  

Setelah dilakukan uji validitas terhadap 30 soal pilihan ganda, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Soal Siklus I 

Kompetensi Dasar Indikator Instrumen 

Soal 

7.3 mendiskripsikan 

struktur bumi 
 Memahami peta konsep proses 

terjadinya bumi 

 Mengetahui lapisan-lapisan pada bumi 
(lapisan atmosfer, lapisan kerak, 

lapisan mantel/selimut, lapisan inti luar 

bumi, lapisan inti dalam bumi) 

 Memahami fungsi dari lapisan 
atmosfer 

 Mengetahui susunan lapisan-lapisan 
atmosfer 

Nomor 1, 2, 

11, 18 

Nomor 3, 23, 

24 

 

 

Nomor 5, 12, 

13, 17, 19, 

22, 30 

Nomor 6, 7, 

8, 9, 14, 15, 

21, 26 
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Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Soal Siklus II 

Kompetensi Dasar Indikator Instrumen 

Soal 

7.3 mendiskripsikan 

struktur  bumi 
 Memahami unsur pembentukan lapisan 

penyusun bumi 

 

 

 Memahami lapisan-lapisan pada 
matahari 

Nomor 1, 3, 

5, 13, 18, 20, 

23, 24, 26, 

27, 28, 30 

Nomor 6, 8, 

10, 11, 12, 

15 

  

Dari tabel 3.4 dan 3.5 diperoleh hasil uji validitas soal pada siklus I 

dari 30 menunjukkan jumlah item soal yang valid 22 soal, sebanyak 8 item soal 

tidak valid. Sedangkan soal pada siklus II dari 30 soal diperoleh hasil uji 

validitas menunjukkan jumlah item soal yang valid sebanyak 18 soal dan 12 

item soal tidak valid. 

3.5.3.2. Reliabilitas 

Antara validitas dan reliabelnya suatu soal berhubungan erat, yaitu 

untuk memenuhi syarat reliabilitas, suatu soal harus valid dulu (Daryanto, 

2011:187). Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila 

digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya 

kebenarannya (Sugiyono, 2010:173). Dalam penelitian ini, untuk menguji 

reliabilitas soal menggunakan SPSS 18. Menurut Kaplan, 1982:106 (dalam 

Wijayoko, 2011:155) suatu instrumen dikatakan reliable jika mempunyai nilai 

koefisien Alpha sekurang-kurangnya 0,7. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Soal Siklus I 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.885 .881 30 
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Untuk reliablitas diperoleh angka koefisien alpha .885 yang artinya 

instrumen dapat diterima. Dengan demikian instrumen tes yang penulis susun 

dapat dipergunakan dalam penelitian ini pada siklus I. 

Tabel 3.6 hasil Uji Reliabilitas Soal Siklus II 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.848 .843 30 

Untuk reliabilitas diperoleh angka koefisien .848 yang artinya 

instrumen dapat diterima. Dengan demikian instrumen tes yang penulis susun 

dapat dipergunakan dalam penelitian ini pada siklus II. 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian pembelajaran IPA dengan 

penggunaan metode pembelajaran make a match dengan media gambar pada 

siswa kelas V SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang, sebagai berikut: 

a. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode pembelajaran make a match dengan media gambar meningkat 

dengan baik. 

b. Aktivitas guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode 

pembelajaran make a match dengan media gambar meningkat dengan 

baik. 

c. 90% dari keseluruhan siswa kelas V SD Negeri Bener 01 mengalami 

ketuntasan belajar individu sebesar ≥70 dalam pembelajaran IPA. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Data berupa hasil belajar IPA 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan 
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tujuan untuk mengetahui kecenderungan peningkatan hasil belajar siswa dari 

setiap siklus dalam kegiatan pembelajaran. Rumusan presentase tersebut 

sebagai berikut: 

 

Nilai akhir = Skor yang diperoleh × 100 

  skor ideal 

Kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam 

dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteri sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan kualifikasi 

≥ 70 Tuntas  

< 70 Tidak Tuntas 

 

 

 




