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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri Jamusan Kecamatan Jumo  

Kabupaten Temanggung pada mata pelajaran PKn semester genap tahun pelajaran 

2012/2013. Sekolah ini beralamat di desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten 

Temanggung. Jumlah tenaga pendidik 10 orang, 7 diantaranya Pegawai Negeri 

sipil, 2 Wiyata Bhakti dan 1 penjaga sekolah. Penelitian akan dilakukan pada 

semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013 di SD Negeri Jamusan Kecamatan 

Jumo Kabupaten Temanggung mulai bulan  Maret sampai April 2013. 

Sekolah Dasar Negeri Jamusan berjarak + 15 km dari pusat kabupaten. 

Sehingga dilihat dari letak geografisnya sekolah dasar ini terletak jauh dari pusat 

Kabupatan Temanggung. Walaupun berjarak lumayan jauh dari pusat kabupaten 

tetapi letak sekolah yang berada di pinggir jalan raya dan pasar desa yang 

menyebabkan kebisingan yang dirasakan oleh para siswa akibat dari aktivitas 

perdaganan dan lalu-lalangnya berbagai kendaraan. Hal ini merupakan salah satu 

hambatan dalam kegiatan pembelajaran siswa.  

3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Jamusan Kecamatan 

Jumo Kabupaten Temanggung Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Jumlah siswa kelas 4 adalah 25 siswa, terdiri dari 9 siswa perempuan dan 16 

siswa laki–laki. Dilihat dari letak geografisnya SD negeri jamusan berada 

disekitar aliran sungai Progo, Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan kepada siswa dan guru kelas, diketahui rata–rata pekerjaan orang tua 

siswa sebagian besar ádalah petani, penambang pasir dan pemecah batu kali. Dari 

25 orangtua siswa 12 orang (48%) bekerja sebagai petani, 10 orang (40%) sebagai 

penambang pasir dan batu dan 3 orang  (12%) diantaranya sebagai perangkat desa 

supir yang dimaskkan kedalam kategori lain-lain.  
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Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pekerjaan 

orang tua sebagai petani dan penambang pasir serta pemecah batu kali di sungai 

dengan penghasilan orangtua siswa yang diperoleh pas-pasan dan tidak menentu.   

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus menentukan 

variabel yang akan diteliti. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010:60). Variabel penelitian berfungsi untuk pembeda dalam 

hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini 

menggunakan variabel:  

a. Variabel bebas (X)  

Menurut Sugiono (2010:61) variabel bebas (Independent) adalah variabel 

yang keberadaannya mempengaruhi variabel yang lain Variabel bebas 

kedudukannya tidak tergantung oleh variabel yang lain dan sebagai 

penyebab variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah model pembelajaran koperatif tipe Make a Match. 

b. Variabel terikat (Y) 

Menurut Sugiono (2010:61) variabel terikat (Dependent) adalah unsur 

yang keberadaanya dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar PKn.  
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3.2.2 Definisi Operasional 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match sebagai variabel bebas 

(Independent) merupakan salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif 

(kelompok) dimana dalam penyajiannya siswa belajar mengenai suatu 

konsep sambil bermaian mencari pasangan kartu jawaban/soal yang tepat 

dalam suasana yang menyenangkan.  

b. Hasil Belajar PKn 

Hasil belajar PKn sebagai variabel terikat (Dependent) merupakan hasil 

belajar yang diperoleh setelah dilakukan pembelajaran dalam bentuk skor 

atau nilai setelah dilaksanakanya evaluasi pembelajaran pada siklus I dan 

II. Hasil belajar  dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui 

seberapa besar keberhasilan seorang individu setelah melakukan kegiatan 

belajar. 

3.3 Prosedur Penelitian  

Pelaksanaan tiap siklus dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan 

yang terdiri dari dua siklus. Konsep pokok penelitian tindakan menurut Kemmis 

dan Mc Taggart dalam Arikunto (2010:137) terdapat empat tahap rencana 

tindakan pada tiap siklus, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 

(acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Untuk lebih jelasnya, 

desain perencanaan tindakan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2 Siklus  PenelitianTindakan Kelas 
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Pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe Make a Match 
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3.3.1 Rencana Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan apa saja yang akan direncanakan untuk mengatasi 

masalah yang ada di sekolah berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada tahap 

pra penelitian. Pada tahap perencanaan hal-hal yang dilakukan adalah: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Meyiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai 

dengan materi. 

3) Membuat kartu berupa pertanyaan dan  jawaban sesuai materi yang akan 

diajarkan kepada siswa. 

4) Membuat evaluasi berupa tes evaluasi dan skala sikap.  

5) Membuat lembar observasi guru dan siswa dalam pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan atau implementasi dari rencana 

yang telah dibuat pada tahap perencanaan yaitu dengan melaksanakan tindakan 

yang sesuai dengan skenario yang telah dibuat dalam kegiatan pembelajaran dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai materi yang telah ditentukan. Pada 

tahap tindakan ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

Langkah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada siklus I. 

2. Menyajikan informasi verbal (mengulas materi yang telah lalu serta memberi 

gambaran tentang apa yang akan dipelajari). 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match.  

4. Membagi siswa menjadi kelompok besar. 

5. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

6. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

7. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

8. Setiap siswa berpikir, menganalisis, menyelesaikan  tugasnya dalam 

mencocokan kartu dan bertindak tanpa rasa takut. 
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9. Setiap siswa diberi kesempatan berdiskusi dengan pasangannya untuk 

mengoreksi kembali hasil kerjanya. 

10. Setiap siswa berpasangan membacakan kartu yang telah dicocokannya baik 

kartu  soal maupun kartu jawaban didepan kelas. 

11. Setiap siswa berpasangan akan mendapatkan point jika jawabannya itu benar. 

12. Membuat rangkuman dan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

c. Observasi  

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada 

tahap tindakaan. Kegiatan observasi dilakukan oleh teman sejawat atau guru lain 

untuk mengamati kegiatan pembelajaran terhadap guru dan siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dalam mata 

pelajaran PKn. Observer menggunakan lembar observasi untuk mencatat semua 

penerapan kegiatan model pembelajaran. Pada kegiatan ini peneliti melakukan 

observasi terhadap: 

1) Kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus. 

2) Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

3) Kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4) Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make 

a Match. 

5) Hasil belajar siswa dalam evaluasi pembelajaran.  

d. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran siklus I, kemudian melakukan 

refleksi terhadap strategi yang dilakukan dalam tindakan kelas. Jika hasil yang 

dicapai oleh siswa belum sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti 

merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan meminimalisir 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pad siklus I.  

  



37 
 

3.3.2 Siklus II 

Tahap pada siklus II ini diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus I. Masalah-masalah yang timbul pada siklus I kemudian 

ditetapkan alternatif pemecahan masalahnya dengan harapan tidak tidak terulang 

kembali pada siklus II. 

a. Perencanaan  

Masalah yang ada pada siklus 1 yang belum berhasil diverifikasi kemudian 

dianalisis, menyusun rencana untuk mengatasi masalah pada siklus 1. Hal yang 

dilakukan pada perencanaan siklus II adalah: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Meyiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai 

dengan materi. 

3) Membuat kartu berupa pertanyaan dan  jawaban sesuai materi yang akan 

diajarkan kepada siswa. 

4) Membuat evaluasi berupa tes evaluasi dan skala sikap.  

5) Membuat lembar observasi guru dan siswa dalam pembelajaran. 

b. Tindakan  

Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus II 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. Tentu saja disesuaikan dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada siklus II. 

2. Menyajikan informasi verbal (mengulas materi yang telah lalu serta memberi 

gambaran tentang apa yang akan dipelajari). 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match.  

4. Membagi siswa menjadi kelompok besar. 

5. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

6. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

7. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 
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8. Setiap siswa berpikir, menganalisis, menyelesaikan  tugasnya dalam 

mencocokan kartu dan bertindak tanpa rasa takut. 

9. Setiap siswa diberi kesempatan berdiskusi dengan pasangannya untuk 

mengoreksi kembali hasil kerjanya. 

10. Setiap siswa berpasangan membacakan kartu yang telah dicocokannya baik 

kartu  soal maupun kartu jawaban didepan kelas. 

11. Setiap siswa berpasangan akan mendapatkan point jika jawabannya itu benar. 

12. Membuat rangkuman dan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

c. Observasi  

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada 

tahap tindakaan. Kegiatan observasi dilakukan oleh teman sejawat atau guru lain 

untuk mengamati kegiatan pembelajaran terhadap guru dan siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dalam mata 

pelajaran PKn. Observer menggunakan lembar observasi untuk mencatat semua 

penerapan kegiatan model pembelajaran. Pada kegiatan ini peneliti melakukan 

observasi terhadap: 

1) Kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus. 

2) Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

3) Kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4) Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make 

a Match. 

5) Hasil belajar siswa dalam evaluasi pembelajaran.  

d. Refleksi  

Peneliti menganalisis hasil pembelajaran siklus II, kemudian melakukan 

refleksi terhadap strategi yang dilakukan dalam tindakan kelas. Jika hasil yang 

dicapai oleh siswa belum sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti 

merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. 
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Sugiyono (2010:308) menyatakan teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes  

Tes digunakan  untuk  mengetahui sejauh mana keberhasilan proses 

belajar mengajar yang dilakukan akhir kegiatan tiap-tiap siklus (post  tes) 

dengan memberikan sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam 

pengumpulan data alat yang digunakan berupa soal tes sesuai dengan 

materi. Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah tes formatif 

berbentuk pilihan ganda. 

b. Non Tes 

Non tes digunakan untuk mengetahui kualitaas proses dan produk dari satu 

pekerjaan serta hal-hal yang berkenaan dengan domain ranah afektif 

seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Hasil belajar dapat berupa 

pengetahuan teoritis keterampilan dan sikap. Pada penelitian ini teknik non 

tes berupa skala sikap siswa yang diwujudkan dalam skala likert untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap materi globalisasi pada mata pelajaran 

PKn. 

c. Observasi  

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mengetahui perkembangan 

keaktifan belajar siswa dan kegiatan guru dalam mengajar pada proses 

pembelajaran. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

aktifitas guru dan siswa  dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran tipe Make a Match.  

d. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen–dokumen baik dokumen tertulis, 
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gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode idokumentasi untuk memperoleh data awal tentang nama siswa, no 

induk, nilai hasil ulangan siswa, selain itu peneliti juga menggunakan foto 

sebagai bukti proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa.  

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data menurut Trianto (2011:54) adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan hasil belajar PKn 

adalah: 

a. Soal Tes  

Dalam pengumpulan data alat yang digunakan peneliti berupa tes tentang 

materi yang akan diajarakan. Tes berbentuk pilihan ganda yang sudah diuji 

cobakan dan dihitung dengan menggunakan program SPSS 16.0 For 

Windows untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pada tiap butir soal. 

Setelah diuji coba dan dianalisis, kemudian diperoleh soal tes yang valid 

dan reliabel untuk diujikan kepada siswa. Kisi-kisi tes siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel  3 

Kisi-Kisi Soal Siklus I 

 

No Indikator No Soal 
Jumlah 

Item 

1 Menjelaskan pengertian globalisasi 1, 2, 18. 19 4 

2 Menjelaskan penyebab globalisasi 3, 2 , 22, 33, 36, 44 6 

3 Menjelaska ciri-ciri globalisasi 20, 27, 28, 43 4 

4 
Mengidentifikasi contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar 

11, 15, 37 
3 

5 
Meyebutkan alat-alat atau barang-barang 

akibat dari adanya globalisasi  

9, 10, 16, 26, 29, 30, 

38, 40 
8 

6 
Meyebutkan pengaruh positif dan negatif 

globalisasi di masyarakat 

4, 5, 6, 17, 32 
5 

7 
Memberikan contoh pengaruh positif 

globalisasi  

8,14,23,31,34 
5 

8 
Memberikan contoh pengaruh negatif 

globalisasi 

7, 12, 24, 25 
4 

9 
Memberikan contoh sikap terhadap 

globalisasi dalam masyarakat 

36, 39 
2 
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Tabel 4 

Kisi-Kisi Soal Siklus II 

 

No Indikator No Soal 
Jumlah 

Item 

1 Menjelaskan pengertian budaya 1, 14 2 

2 
Mengidentfikasi budaya di Indonesia 21, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 

37 
7 

3 
Membedakan budaya tradisional dan budaya 

modern 

2, 3,  6, 13, 15, 30, 39 
7 

4 
Menyebutkan contoh  budaya daerah di 

indonesia 

5, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 25, 

27, 29, 32, 33, 38 
13 

5 
Mengidentifikasi budaya daerah yang 

ditampilkan ke luar negeri. 

10, 12,17, 20, 28, 31, 34, 

40 
8 

 

b. Skala Sikap 

Skala sikap adalah alat ukur ranah afektif yang dipergunakan untuk 

mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek. Skala yang digunakan 

untuk mengukur adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok oang terhadap materi 

atau pelajaran yang akan diajarkan. Sikap mengacu pada kecenderungan 

merespons secara konsisten baik menyukai atau tidak menyukai suatu 

obyek. Instrumen sikap ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap 

suatu materi globalisasi dan budaya Indonesia. Dalam penyusunan skala 

sikap sudah berdasarkan kisi-kisi pedoman penulisan skala sikap. Sikap 

adalah perasaan positif atau negatif terhadap suatu obyek. Obyek dalam 

penelitian ini adalah materi pelajaran mengenai globalisasi dan budaya 

Indonesia yang ditampilkan di luar negeri.  
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Tabel 5 

Kisi-Kisi Skala Sikap Siklus I 

 

No Indikator 
Jml 

butir 
Pertanyaan 

Skala 

SS S KS TS 

1. Belajar globalisasi 2 

1. Saya senang belajar globalisasi. (+) 

2. Pelajaran globalisasi membuat saya 

stres. (-) 

    

2. 
Belajar 

berkelompok 
3 

3. Belajar kelompok membantu saya 

memecahkan masalah. (+) 

4. Belajar kelompok menambah 

motivasi dalam mempelajari 

globalisasi. (+) 

5. Saya tidak suka belajar kelompok 

karena memancing keributan. (-) 

    

3. 
Mengerjakan soal 

globalisasi 
3 

6. Saya mengerjakan sendiri soal yang 

diberikan oleh guru. (+) 

7. Saya malas mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. (-) 

8. Saya suka melihat soal yang 

dikerjakan oleh teman. (-) 

    

5. 
Tidak merasa 

bosan 
2 

9. Pelajaran globalisasi membuat saya 

bosan. (-) 

10. Tugas yang diberikan membatu saya 

memahami globalisasi (+) 

    

 

Tabel 6 

Kisi-Kisi Skala Sikap Siklus II 

 

No Indikator 
Jml 

butir 
Pertanyaan 

Skala 

SS S KS TS 

1. Belajar globalisasi 2 

1. Saya senang belajar Budaya 

Indonesia. (+) 

2. Pelajaran budaya Indonesia membuat 

saya stres. (-) 

    

2. 
Belajar 

berkelompok 
3 

3. Belajar kelompok membantu saya 

memecahkan masalah. (+) 

4. Belajar kelompok menambah 

motivasi dalam mempelajari budaya 

Indonesia. (+) 

5. Saya tidak suka belajar kelompok 

karena memancing keributan. (-) 

    

3. 
Mengerjakan soal 

globalisasi 
3 

6. Saya mengerjakan sendiri soal yang 

diberikan oleh guru. (+) 

7. Saya malas mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. (+) 

8. Saya suka melihat soal yang 

dikerjakan oleh teman. (-) 

    

5. 
Tidak merasa 

bosan 
2 

9. Pelajaran budaya Indonesia membuat 

saya bosan. (-) 

10. Tugas yang diberikan membatu saya 

memahami budaya Indonesia. (+) 
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Pedoman penskoran  

1) Pernyataan Positif  

a. Skor 4 (empat) untuk jawaban atau pilihan sangat setuju (SS) 

b. Skor 3 (tiga) untuk jawaban atau pilihan setuju (S) 

c. Skor 2 (dua) untuk jawaban atau pilihan kurang setuju (KS) 

d. Skor 1 (satu) untuk jawaban atau pilihan tidak setuju (TS) 

2) Pernyataan Negatif   

a. Skor 1 (satu) untuk jawaban atau pilihan sangat setuju (SS) 

b. Skor 2 (dua) untuk jawaban atau pilihan setuju (S) 

c. Skor 3 (tiga) untuk jawaban atau kurang setuju (KS) 

d. Konsisten Skor 4 (empat) untuk jawaban atau pilihan tidak setuju  

(TS) 

 P = ∑ nilai perolehan  × 100% 

 ∑ nilai maksimal 

Keterangan: 

P  : Persentase nilai 

∑  : Jumlah  

Jumlah nilai yang diperoleh 

No Frekuensi Kategori  

1 85 – 100 Sangat Baik  

2 65 – 84 Baik 

3 45 - 64 Cukup 

4 25 - 44 Kurang 

 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan mengajar guru dan 

kegiatan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung sampai akhir 

pembelajaran. Dalam lembar observasi guru dan siswa, hal yang diamati 

pada intinya adalah kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan guru dengan model pembelajaran Make a Match dan kemampuan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 

sesuai dengan indikator dalam kisi-kisi lembar observasi. 
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Tabel 7 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa dalam 

Pembelajaran 

 

No Aspek yang diamati 
Jumlah 

Item 

 Kegiatan Awal  

1. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa 

5 

2. Guru mengucapkan salam 

3. Guru melakukan presensi terhadap kehadiran siswa 

4. Guru melakukan kegiatan apersepsi 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan Inti Pembelajaran  

 Eksplorasi  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang akan 

dipelajari 
3 

7. Guru melibatkan siswa mencari informasi tentang materi yang dipelajari 

8. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

 Elaborasi  

9. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match 

6 

10. Guru membagi siswa menjadi kelompok besar 

11. Guru membagikan  kartu soal dan jawaban secara acak kepada tiap-tiap 

kelompok 

12. Siswa mencari pasanganyang tepat  berdasarkan kartu dan jawaban yang 

telah diberikan 

13. Siswa yang berhasil mencocokkan kartu dengan benar mendapatkan 

reward dan yang tidak berhasil mendapat  punishment 

14. Guru mengacak kartu dan mengulang permainan jika waktu masih cukup 

dan siswa belum menguasai materi 

 Konfirmasi.  

15. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

siswa yang berupa jawaban lisan dari siswa 

3 16. Siswa membuat ringkasan  tentang materi yang telah dipelajari bersama 

17. Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa lebih 

bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya 

 Kegiatan Penutup  

18. Guru dan siswa membuat simpulan tentang materi yang dipelajari. 

3 19. Guru memberikan refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan. 

20. Guru memberikan evaluasi berupa tes tertulis. 
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Keterangan: 

Skor 1 jika pernyatan tersebut dilakukan oleh guru 

Skor 0 jika pernyataan tersebut tidak dilakukan  

Kriteria Penilaian: 

P = ∑ nilai perolehan  × 100% 

 ∑ nilai maksimal 

Keterangan: 

P  : Persentase nilai 

∑  : Jumlah  

Jumlah nilai yang diperoleh 

No Frekuensi Kategori  

1 76 – 100 Sangat Baik 

2 61 – 75 Baik 

3 36 – 60 Cukup 

4 20 – 35 Kurang  

 

3.5 Indikator Kinerja 

Untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap siklus dalam penelitian tindakan 

kelas ini, tolok ukurnya adalah ketuntasan belajar yaitu pencapaian nilai KKM ≥ 

70.  

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

P = ∑ siswa yang tuntas belajar  × 100% 

  ∑ siswa  

Keterangan : 

P  : persentase ketuntasan belajar 

∑  : jumlah 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah: Meningkatnya hasil belajar 

PKn siswa kelas 4 SD Negeri Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung 

tahun pelajaran 2012/2013 setelah melakukan tindakan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ditandai dengan siswa yang tuntas 

mencapai 80% dari keseluruhan siswa dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM≥70).  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Data-data yang berupa angka (data kuantitatif) dari hasil belajar pada 

kondisi awal, siklus I, dan siklus II dianalisis menggunakan analisis ketuntasan 

hasil belajar PKn siswa dan analisis deskriptif komparatif. Analisis ketuntasan 

belajar siswa dapat diketahui berdasarkan persentase siswa yang telah mencapai 

KKM dengan presentase siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM ≥ 70).  

Analisis dengan teknik komparatif adalah analisis dengan cara 

membandingkan data hasil belajar PKn pada kondisi awal, data hasil belajar PKn 

pada siklus I, dan data hasil belajar PKn pada siklus II. Dari perbandingan data 

tersebut, dapat dilihat perubahan pada peningkatan hasil belajar dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya adalah mengolah data dan 

menganalisis data hasil belajar siswa dan skala sikap siswa terhadap 

pembelajaran. 

a. Data hasil tes 

Untuk menghitung rata-rata kelas setiap siklus adalah: 

x = ∑ x 

N 

Keterangan: 

x   = rata-rata kelas 

∑ x  = jumlah seluruh skor 

N  = banyaknya siswa 

b. Data hasil non tes 

Untuk menghitung prosentase jumlah siswa yang menjawab pada setiap 

aspek yang tertera pada  skala sikap dan lembar observasi adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah pernyataan yang dipilih

Jumlah Skor Maksimal
× 100 % 

Kesimpulan kondisi sikap siswa terhadap mata pelajaran PKn diadopsi dari 

pedoman penilaian 
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3.7  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Arifin (2012:257) Validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan (sahih) suatu instrumen.  Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Untuk mengetahui tingkat validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

setiap skor pada butir instrumen dengan total skor (corrected item total 

correlation) dapat dilihat melalui analisis SPSS 16.0 for windows. 

r < 0.20  : Sangat rendah 

0.21 ≤ r < 0.40  : Rendah 

0.41 ≤ r < 0.60  : Cukup 

0.61 ≤ r < 0.80  : Tinggi 

0.81≤ r <1.00  : Sangat Tinggi 

3.7.2  Uji Reliabilitas  

Menurut Arifin (2012:258) Reliabilitas adalah tingkat atau derajat 

konsistensi dari suatu instrumen. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Menurut Sekaran dalam Priyatno (2010:98) kriteria 

menentukan reliabilitas instrumen sebagai berikut: 

≤ 0.7  : Tidak ada validitas 

07<a≤0.8 : Dapat Diterima 

0.8<a≤0.9 : Reliabilitas bagus  

        ≥0.9 : Reliabilitas memuaskan 

3.7.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dari hasil penghitungan validitas item soal siklus I dengan menggunakan 

SPSS 16.0 for Windows (responden 23 siswa) berpedoman pada R tabel , soal 

dikatakan valid apabila koefisien korelasinya ≥413.  

Berdasarkan koefisien korelasi  tersebut, maka nomor item 1,13, 15, 16, 19, 21, 

29, 31, 33, 36, dan 38  dinyatakan tidak valid karena hanya mempunyai koefisien 

korelasi ≤0.413. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 
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validitas dari 40 item yang diuji ada 28 item yang valid dan 12 item yang tidak 

valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Uji Validitas Instrumen Siklus I 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

VAR00001 24.7826 106.087 .211 .939 

VAR00002 24.9130 102.992 .496 .937 

VAR00003 25.0000 100.545 .737 .935 

VAR00004 24.7826 101.632 .685 .935 

VAR00005 24.7391 103.474 .512 .937 

VAR00006 24.8696 103.664 .437 .937 

VAR00007 24.7391 103.292 .532 .937 

VAR00008 24.8261 102.787 .540 .937 

VAR00009 24.7826 101.814 .665 .936 

VAR00010 24.9565 101.680 .622 .936 

VAR00011 24.7826 101.632 .685 .935 

VAR00012 24.8261 100.514 .778 .935 

VAR00013 24.6957 105.130 .352 .938 

VAR00014 24.7826 102.178 .626 .936 

VAR00015 24.9130 104.265 .370 .938 

VAR00016 24.6087 107.522 .100 .939 

VAR00017 24.8696 101.482 .659 .935 

VAR00018 24.9130 102.628 .532 .937 

VAR00019 24.8261 104.423 .371 .938 

VAR00020 25.0000 100.545 .737 .935 

VAR00021 25.0000 106.818 .121 .940 

VAR00022 24.7391 103.838 .471 .937 

VAR00023 24.8261 100.514 .778 .935 

VAR00024 24.8261 102.787 .540 .937 

VAR00025 24.9130 102.538 .541 .937 

VAR00026 24.7391 103.838 .471 .937 

VAR00027 24.7826 101.814 .665 .936 

VAR00028 24.9565 101.680 .622 .936 

VAR00029 24.8261 105.150 .297 .939 

VAR00030 24.8696 101.573 .649 .936 

VAR00031 24.7826 106.996 .117 .940 

VAR00032 24.7826 103.360 .499 .937 

VAR00033 24.8261 106.514 .159 .940 

VAR00034 24.8261 100.514 .778 .935 

VAR00035 24.8261 100.514 .778 .935 

VAR00036 25.1739 109.241 -.113 .942 

VAR00037 25.0000 100.545 .737 .935 

VAR00038 24.8261 104.968 .315 .938 

VAR00039 24.7826 101.632 .685 .935 

VAR00040 24.7391 103.474 .512 .937 
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Sedangkan dari hasil penghitungan validitas item pada instrumen soal 

siklus II dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows, maka nomor item 1, 12, 

13, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 36, dan 40 dinyatakan tidak valid karena hanya 

mempunyai koefisien korelasi  ≤0.413 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 9 

Uji Validitas Instrumen Siklus II 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 24.4348 89.711 -.081 .929 

VAR00002 24.6522 80.783 .889 .918 

VAR00003 24.6957 81.585 .805 .919 

VAR00004 24.4348 83.439 .646 .921 

VAR00005 24.5652 84.348 .495 .923 

VAR00006 24.5217 83.806 .564 .922 

VAR00007 24.4348 83.439 .646 .921 

VAR00008 24.5652 82.439 .708 .920 

VAR00009 24.3043 88.221 .115 .926 

VAR00010 24.4348 83.621 .624 .922 

VAR00011 24.6087 81.613 .795 .919 

VAR00012 24.8696 90.482 -.173 .929 

VAR00013 24.5652 89.711 -.079 .929 

VAR00014 24.5652 82.439 .708 .920 

VAR00015 24.4348 83.439 .646 .921 

VAR00016 24.4783 82.625 .717 .920 

VAR00017 24.3043 89.585 -.072 .928 

VAR00018 24.5217 83.806 .564 .922 

VAR00019 24.5652 84.711 .455 .923 

VAR00020 24.8696 91.846 -.330 .931 

VAR00021 24.1739 89.514 -.088 .926 

VAR00022 24.4348 88.530 .052 .927 

VAR00023 24.3913 86.431 .309 .925 

VAR00024 24.4783 82.625 .717 .920 

VAR00025 24.4783 84.625 .485 .923 

VAR00026 24.3043 89.312 -.035 .927 

VAR00027 24.6522 80.783 .889 .918 

VAR00028 24.4348 83.439 .646 .921 

VAR00029 24.6087 82.976 .642 .921 

VAR00030 24.5217 82.170 .751 .920 

VAR00031 24.1739 90.150 -.249 .927 

VAR00032 24.4348 83.439 .646 .921 

VAR00033 24.6522 80.783 .889 .918 

VAR00034 24.4783 84.625 .485 .923 

VAR00035 24.6087 82.976 .642 .921 

VAR00036 24.1739 89.514 -.088 .926 

VAR00037 24.5652 82.984 .646 .921 

VAR00038 24.6522 80.783 .889 .918 

VAR00039 24.4348 83.439 .646 .921 

VAR00040 24.6087 87.976 .101 .927 
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Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian validitas dari 40 

item yang diuji ada 27 item yang valid dan 13 item yang tidak valid. 

Siklus I 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 40 

 

Siklus II 

 

 

Dari data diatas, hasil uji tingkat reliabilitas pada siklus I dapat dilihat bahwa 

Cronbach`s Alpha sebesar .938. Sedangkan Hasil uji tingkat reliabilitas pada 

siklus II dapat dilihat bahwa Cronbach`s Alpha sebesar  .918 dari. Cronbach`s 

Alpha .938 dan .918 termasuk memiliki tingkat reliabilitas yang memuaskan. Ini 

berarti bahwa instrumen reliabel sudah dapat digunakan untuk penelitian. 

Cronbach's Alpha N of Items 

.918 40 


