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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan 

membandingkan antara kelas eksperimen yaitu yang menggunakan metode

pembelajaran make a match dengan kelas kontrol yang hanya menggunakan 

metode ceramah, selanjutnya kedua kelas dievaluasi untuk melihat 

perubahan/peningkatan hasil belajar setelah diterapkan metode pembelajaran 

make a match dengan yang belum menggunakan moetode tersebut. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua SD yaitu di kelas 5 SD Negeri 2 

Babadan, Sekolah ini berada di Desa Babadan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten 

Banjarnegara tahun ajaran 2012/2013 sebagai kelas eksperimen. Dan dilaksanakan 

di kelas 5 SD Negeri 1 Babadan, sekolah ini berada di desa Babadan, Kecamatan 

Pagentan, Kabupaten Banjarnegara tahun pelajaran 2012/2013 sebagai kelas 

kontrol.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2013. Pelaksanaan

penelitian ini pada semester 2 karena materi penelitian yang digunakan berada di

semester 2.

3.3 Desain Penelitian

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest Control 

Group Design. 

Sugiyono (2011: 76) 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih kemudian diberi 

pretes untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok 

O1 X O2

O3 O4
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eksperimen (O1) dan kelompok kontrol (O2). Hasil pretes yang baik bila nilai 

kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Perlakuan yang diberikan 

kepada kelompok eksperimen (X), dan pengaruh pembelajaran (O2 & O4).

Dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

O2= Hasil belajar dari tes kelompok eksperimen setelah mengikuti 

pembelajaran dengan metode pembelajaran make a match.

O4= Hasil belajar dari tes kelompok kontrol yang tidak diberi pembelajaran 

dengan metode pembelajaran make a match.

X= Perlakuan. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi perlakuan, 

yaitu pembelajaran dengan metode pembelajaran make a match, 

sedangkan kelompok bawah yang merupakan kelompok kontrol, 

pembelajaran tidak menggunakan metode pembelajaran make a match.

3.4 Variabel Penelititan

3.4.1 Variabel bebas

Dalam penelitian ini variabel bebas adalah metode pembelajaran make a 

match. Pada pembelajaran ini siswa bertugas untuk mencari pasangan sesuai 

dengan kartu soal dan kartu jawaban. Dalam metode pembelajaran make a match 

ini menjadikan siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran yang berlangsung. 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran make a match terdiri dari beberapa 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyampaian dan pelatihan, tahap penampilan 

hasil, kesimpulan atau refleksi.

3.4.2 Variabel terikat 

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa dari seluruh kegiatan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk 

mencapai kompetensi yang berupa aspek kognitif yang diungkapkan dengan 

menggunakan suatu alat penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai. 
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3.5 Subjek Penelitian

3.5.1 Gambaran Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Babadan dan 

SD Negeri 1 Babadan. Dimana jumlah siswa di SD Negeri 2 Babadan  sebanyak 

24 siswa dan SD Negeri 1 Babadan sebanyak 21 siswa yang selanjutnya SD

Negeri 2 Babadan sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri 1 Babadan sebagai 

kelas kontrol. Sehingga keseluruhan jumlah siswa yang digunakan dalam 

penelitian adalah 45 siswa. Kedua Sekolah Dasar ini terletak dalam satu gugus di 

Kecamatan Pagentan dan beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Pagentan, 

Kabupaten Banjarnegara. Siswa kelas 5 di kedua SD sudah terbiasa dengan 

metode ceramah, dimana semua kegiatan pembelajaran terpusat pada guru 

sehingga bukan siswanya yang aktif tetapi gurunya yang aktif. Pelaksanaan 

pembelajaran guru berceramah dan terkadang melemparkan pertanyaan kepada 

sebagian siswa. Setelah itu siswa diberi tugas untuk mengerjakan latihan soal. 

Siswa cenderung diam dan kurang berinteraksi dengan teman-teman lainnya. 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama sehingga tidak 

menyebabkan ketimpangan kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Berikut ini disajikan tabel destribusi subjek penelitian di kedua Sekolah 

Dasar:

Tabel 3.1 Destribusi Subjek Penelitian

Jenis Kelamin
Kelompok Eksperimen

SD N 2 Babadan
Kelompok Kontrol
SD N 1 Babadan

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
Laki - Laki 18 75% 7 33%

Perempuan 6 25% 14 67%

Jumlah 24 100% 21 100%

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa jumlah siswa kelas 5 SD 

Negeri 2 Babadan berjumlah 24 siswa dengan siswa laki – laki berjumlah 18 dan 

siswa perempuan berjumlah 6, sedangkan jumlah siswa kelas 5 SD Negeri 1

Babadan berjumlah 21 siswa dengan siswa laki-laki berjumlah 7 dan siswa 

perempuan berjumlah 14. Berikut ini disajikan grafik 3.1. data subjek penelitian di 

kedua SD yang digunakan  untuk penelitian.
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Tabel 3.2
Tabel Uji Normalitas Pretest Hasil Belajar Kelompok

Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Berdasarkan output pada Tabel 3.2 diatas diperoleh hasil bahwa data kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang didapat berdestribusi normal. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil Sig.  > 0,05 yaitu kelas eksperimen 0,200 dan kelas 

kontrol 0,200 jadi dari tabel output bahwa data tersebut dinyatakan berdestribusi

normal. Berdasarkan analisis uji normalitas hasil belajar posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol tersebut dapat disajikan grafik 3.2 dan 3.3 yang menunjukkan 

bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdestribusi normal sebagai 

berikut:

Gambar 3.2. Grafik  Hasil Uji Normalitas  Destribusi Data
Pretest Hasil Belajar Kelompok Eksperimen
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Gambar 3.3. Grafik  Hasil Uji Normalitas  Destribusi Data
Pretest Hasil Belajar Kelompok Kontrol

Pada Gambar 3.2 dan 3.3 dapat dilihat sebaran data masih berada disekitar 

garis normal yang menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol berdestribusi normal. 

Tabel 3.3
Hasil Uji Homogenitas Pretest Hasil Belajar Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi > 0.05 yaitu 0.423. 

Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas homogeny atau maemiliki varience sama. 

Setelah kedua kelompok berdestribusi normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan uji beda melalui uji t menggunakan  Independent Samples T-Test

dengan signifikansi 2 sisi > 0.05 maka kedua kelas dapat dikatakan setara atau 

tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan. Hasil output SPSS 18.00 for 

windows uji beda terhadap pretest hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4
Tabel Uji Kesetaraan Pretest Hasil Belajar Kelompok

Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Independent Samples Test
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. 
(2-

taile
d)

Mean 
Differen

ce

Std. 
Error 
Differ
ence

95% Confidence 
Interval of the 

Difference
Lower Upper

Nilai Equal 
variances 
assumed

,629 ,432 -,703 43 ,486 -2,738 3,895 -10,594 5,117

Equal 
variances 
not 
assumed

-,709 42,999 ,482 -2,738 3,860 -10,523 5,047

Pada tabel 3.4 hasil uji t pada equal variances assumed dapat diketahui 

bahwa nilai  Sig.  (2-tailed)  sebesar 0,486 > 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok dikatakan setara atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

hasil belajar, karena hasil uji t kedua kelompok lebih besar dari 0,05. 

3.6 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1.1 Tes

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa.Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar IPA pada 

siswa, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan 

pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.  

3.6.1.1.1 Pre test 

Tes yang diadakan sebelum adanya perlakuan yaitu sebelum dilakukan

pembelajaran dengan   menggunakan metode pembelajaran make a match.  

3.6.1.1.2 Post test  

Tes yang diadakan sesudah adanya perlakuan yaitu sesudah diadakannya 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran make a match.
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3.6.1.2 Observasi  

Sudjana (2008:84) “Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian 

banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan” .Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan 

proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru 

pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi dan 

penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dalam aspek afektif dengan 

mengamati tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar, dan  mengamati tingkah 

laku peneliti pada waktu mengajar dengan menerapkan metode pembelajaran 

make a match dengan yang dilakukan oleh seorang pengamat atau observer yaitu 

guru  kelas 5 SD Negeri 2 Babadan.  

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan soal tes berbentuk pilihan ganda yang digunakan dalam tes hasil belajar. 

Selain dibuat kisi – kisi untuk instrumen tes hasil belajar, juga dibuat kisi-kisi 

tindakan dan dikembangkan pada instrumen tindakan yang bertujuan untuk 

mengamati tindakan guru pada saat pembelajaran berlangsung.
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Tabel 3.5.
Kisi-Kisi Tindakan Metode Pembelajaran Make A Match

Aspek Indikator Make A Match Pelaksanaan
Kegiatan Awal

Guru memeberi salam mengajak siswa berdo’a √

Guru melakukan apersepsi √
Guru menyampaikan/menjelaskan tujuan pembelajaran √

Kegiatan Inti

Eksplorasi

Guru dan siswa bertanya jawab materi yang akan 
diajarkan

√

Guru menyuruh siswa membaca materi yang akan 
diajarkan

√

Elaborasi

Guru membagi siswa kedalam du kelompok √
Guru membacakan peraturan teknik Make A 
Match

√

Siswa mencari pasangan masing-masing √
Guru mempersilakan siswa yang sudah 
menemukan pasangan untuk duduk sebangku

√

Guru memanggil beberapa pasngan maju untk 
mecocokan jawabannya

√

Seluruh siswa maju menempel pasngan kartu 
ditempat yang sudah disediakan

√

Konfirmasi

Guru dan siswa bersama-sama mencocokan hasil 
kerja yang telah dilakukan oleh siswa

√

Mmemberi motivasi kepada sisw yang 
kurang/belum berpartisipasi aktif

√

Kegiatan Penutup
Dengan bimbingan guru siwa membuat kesimpulan dari kegiatan 
yang dilakukan

√

Guru memberi penghargaan kepada siswa √
Guru memberikan evaluasi √
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Tabel 3.6
Kisi-Kisi Soal Tes

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010), analisa deskriptif digunakan untuk menganalisa 

sejumlah data yang dikumpulkan dalam penelitian sehingga memperoleh 

gambaran mengenai keadaan suatu subyek yang di teliti. Dalam analisis deskriptif 

ini digunakan ukuran rata-rata hitung (mean), standar devisi, maksimum, 

minimum dan ukuran kenormalan data untuk masing-masing variabel penelitian. 

Standar 
Kompetensi 

(SK)

Kompetensi 
Dasar
(KD)

Aspek 
yang 

Diukur
Indikator

Bentuk 
Soal

No 
Soal

7. memahami 
perubahan 
yang terjadi di 
alam  dan 
hubungannya 
dengan 
penggunaan 
sumber daya 
alam

7.2 
engidentifika
si jenis-jenis 
tanah

Kognitif 1. siswa 
dapat 
Memahami 
proses 
terbentuknya 
tanah.

Pilihan 
Ganda

3, 7, 17

2. siswa 
dapat 
menjelaskan 
jenis-jenis 
tanah 
berdasarkan 
ciri-cirinya.

Pilihan 
Ganda

2, 4, 5, 
6, 9, 
14, 

15,16, 
19

3. siswa 
dapat 
Menggolong
kan jenis-
jenis batuan 
berdasarkan 
ciri-cirinya.

Pilihan 
Ganda

8, 12, 
13,20

4. siswa 
dapat 
Mengolongka
n jenis-jenis 
batuan 
berdasarkan 
proses 
terbentuknya.

Pilihan 
Ganda

1, 10, 
11, 18

Jumlah soal 20
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Dalam rangka mengetahui penyebaran data masing-masing variabel, data yang 

telah terkumpul diklasifikasikan dan diberi skor. Metode dalam penelitian ini 

adalah eksperimen dengan menggunakan uji t-test, yang menjadi objek penelitian 

adalah siswa kelas 6 SD Negeri 1 Majasari, pengolahan datanya dengan 

menggunakan SPSS 18.0 for Windows.

3.7.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2009) “dalam penelitian diperlukan 

instrumen-instrumen penilaian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian ada dua macam 

yaitu validitas dan reliabilitas”. 

3.7.1.1 Uji Validitas   

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini untuk menguji instrumen tiap 

item soal yang akan digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran make a match. Untuk mengetahui validitas, 

instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji coba yaitu kelas 6 SD Negeri 

1 Majasari, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Validitas berkenaan 

dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul 

menilai apa yang seharusnya dinilai. Untuk mengetahui tingkat validitas dengan 

melihat angka pada (Corrected Item To Total Correlation). Menurut Saifuddin 

(Wardani 2010:34) menyatakan suatu item instrumen penelitian dianggap valid 

jika memiliki koofisien Corrected Item To Total Correlation ≥ 0,2. Hasil 

perhitungan validitas di SD Negeri 1 Majasari sebagai SD uji coba, menggunakan 

SPSS 18.0 for Windows dapat dilihat pada tabel 3.7. sebagai berikut:  
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Tabel 3.7 Uji Coba Hasil Validitas
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Dari tabel 3.7 hasil validitas berdasarkan rentang koefisien validitas yaitu 

= 0,2, menunjukan bahwa dari 40 soal yang diuji cobakan ada 25 soal yang valid, 

yaitu nomer 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 37, 38, 39 dan 40 dengan masing-masing koofisien validitasnya di atas 0,2. 

Dan ada 15 soal yang tidak valid, yaitu nomer 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 

23, 26, 32, dan 36, dengan masing-masing koofisien validitasnya di bawah 0,2. 

3.7.1.2 Uji  Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji instrumen  tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes 

individual setelah pembelajaran menggunakan metode pembelajaran make a 

match.

Reliabilitas sering disebut dengan keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrumen menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Priyatno (2010) dalam 

Tabel 3.13.

Tabel 3.8
Tingkat Reliabilitas Instrumen

Indeks  Kriteria

α ˃ 0.8
α ˃ 0.7
α ˃ 0.6
α < 0.6

Reliabilitas baik
Reliabilitas sedang
Reliabilitas bisa diterima
Reliabilitas kurang baik

Hasil uji reliabilitas instrument yang diolah dengan SPSS 18,0 for windows 

yang digunakan dalam pada saat uji instrument tes dapat dilihat pada tabel 3.9

sebagai berikut.

Tabel 3.9
Hasil Uji Reliabilitas Instrument Tes
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Dari output Tabel 3.9 hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada kolom 

Cronbach's Alpha menunjukkan 0,793. Karena nilai pada kolom tersebut bernilai 

0,793 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau instrumen penelitian yang 

dipakai pada tingkat reliabbilitas sedang dan dapat diterima atau reliabel.

3.7.1.3 Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2010:71) “Uji normalitas varian bertujuan untuk 

mengetahui apakah kedua varian memiliki destribusi normal atau tidak. Syarat 

suatu data dikatakan berdestribusi normal jika signifikansi atau nilai > 0.05”.

Hasil untuk analisis menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan 

SPSS 18.0. For Windows.

3.7.1.4 Uji Homogenitas

Menurut Priyatno (2010:76) “Uji homogenitas varian bertujuan untuk 

menentukan apakah varian kedua kelompok homogen atau tidak. Dengan kriteria 

pengujian jika nilai signifikasi lebih dari 0.05, maka kedua kelas tersebut 

memiliki varience sama atau dengan kata lain kedua kelas tersebut homogen”.  

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan rumus t test, dengan bantuan 

SPSS 18.0 For Windows (Statistical Product and Servise Solution). Uji 

homogenitas ini menguji dari hasil pre test 2 kelompok yaitu kelompok kelas 

kontrol (SD Negeri 1 Babadan) tanpa perlakuan dan kelompok eksperimen (SD

Negeri 2 Babadan) dengan menggunakan perlakuan yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran make a match. 

3.7.1.5 Uji t

Dalam penelitian ini digunakan uji t untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Menurut Priyatno (2010:10) 

“Tingkat signifikan 5% atau 0,05 artinya mengambil resiko salah dalam 

mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak 5% dan 

benar dalam mengambil keputusan sedikit 95% (tingkat kepercayaan)”. Melalui 

uji beda tersebut akan digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode

pembelajaran make a match terrhadap hasil belajar IPA.  


