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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Pada sub bab ini penulis akan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, 

waktu penelitian, desain penelitian dan Perncanaan penelitian yang akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

3.1.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang ada 

karena dalam penelitian eksperimen para peneliti melakukan tiga persyaratan dari 

suatu bentuk penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki ada 

tidaknya hubungan sebab – akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat 

tersebut dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan (Ardhana,2008). 

Sedangkan (Sugiyono, 2010:107) berpendapat bahwa metode penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Tahap penelitian : 

1. Guru menyiapkan materi yang akan dijelaskan. 

2. Guru memberi penjelasan tentang materi yang dipelajari. 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

4. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawaban. 

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

6. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 
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7. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

Misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan nama tumbuhan dalam Bahasa 

Indonesia akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam bahasa latin 

(ilmiah).  

8. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 

9. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan 

hukuman, yang telah disepakati bersama. 

10. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

11. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang 

kartu yang cocok. 

12. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran. 

3.1.2  Setting dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Sidorejo Lor 1, Kecamatan Sidorejo, Kota 

Salatiga. Penelitian akan dilakukan di dua kelas yaitu kelas paralel kelas 5A dan 

kelas 5B yang ada di sekolah tersebut. 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap kelas eksperimen di SDN Sidorejo 

Lor 1 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga pada siswa kelas 5A Semester II tahun 

pelajaran 2012 / 2013. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5A 

SDN Sidorejo Lor 1  sebanyak 30 siswa. 

Dan yang menjadi kelas control dalam penelitian ini adalah 30 siswa kelas 

5B SDN Sidorejo Lor 1 

Pemilihan kedua kelas dari kedua SD ini didasarkan pada : 

1. Kedua kelas yang berada dalam satu sekolah. 

2. Hasil perbandingan nilai antara kedua kelas yang diambil dari hasil pre-

test dan menunjukkan bahwa nilai rata – rata dari kedua kelas homogen. 

(data terlampir) 
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3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April di kelas 5. Penelitian 

ini  dilakukan pada semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.  

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

Bulan Maret April 

Tahapan I II III IV I II III IV 

Perencanaan dan 

persiapan 

penelitian 

V V       

Pelaksanaan 

penelitian 

 / V V     

Pengolahan data 

hasil penelitian 

    V V   

 

Validasi instrumen tes dilakukan pada kelas 5 yang akan dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2013 di kelas 6B SDN Sidorejo Lor 01. Pengujian soal pre test 

dilakukan pada kelas 5 SDN Sidorejo Lor 01 pada tanggal 15 Maret 2013. 

Pemberian perlakuan atas kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan pada 

tanggal 16 maret 2013 sampai dengan 23 maret 2013. Selanjutnya pelaksanaan 

post test dilakukan pada 30 maret 2013. 

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Kelompok 

Pertemuan 

Pre 

test 

1 2 3 Post 

test 

Eksperimen 11 

Maret 

16 

Maret 

22 

Maret 

23 Maret 30 

Maret 

Kontrol 11 

Maret 

16 

Maret 

22 

Maret 

23 Maret 30 

Maret 
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3.1.4 Perencanaan penelitian 

1. Permintaan izin 

Permintaan izin di SDN Sidorejo Lor 1  kepada kepala sekolah SD tersebut. 

2. Observasi  

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

awal tentang SDN Sidorejo Lor 01 secara keseluruhan dan keadaan proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran IPA di kelas 5. 

3. Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun serangkaian kegiatan secara menyeluruh 

yang berupa pre test, perlakuan dan post tes. 

4. Menyusun lembar observasi untuk setiap tahapan penelitian 

3.1.5 Desain Penelitian 

Di dalam penelitian ini, desain yang akan digunakan adalah Quasi 

Experimental Design dengan bentuk Nonequivalent Control Group Design 

(Sugiyono, 2009:116). Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang digunakan 

sebagai subjek penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok control, 

namun pengambilan kedua kelompok tersebut tidak akan dilakukan secara 

random (Sugiyono, 2010:443). Hal ini dipilih karena keterbatasan waktu yang 

tersedia dalam pelaksanaan penelitian. Dalam desain Nonequivalent Control 

Group Design, kedua kelompok akan diberikan pre-test untuk mengetahui 

keadaan awal dari  kedua kelompok. Dan untuk mengetahui adakah perbedaan 

kelompok eksperimen dan kelompok control. Hasil pre-test yang baik adalah 

dimana ketika kedua kelompok tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam 

nilai hasil pre-test. Berikut ini adalah desain Nonequivalent Control Group 

(Sugiyono,2010:116). 

Tabel 3.3 Desain Eksperimen 

Nonequivalent Control Group Design 

O1 X O2 

O3 - O4 

    Sumber : Sugiyono, 2010 : 116 
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Keterangan: 

O1 : Nilai pre test untuk kelas eksperimen untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan Kelas kontrol. 

O3 : Nilai pre test untuk kelas kontrol untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

O2 : Nilai post test untuk kelas eksperimen setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menerapkan kedua teori dalam proses pembelajaran 

O4 : Nilai post test untuk kelas control 

X : Perlakuan (Penggunaan benda kongkret pada model pembelajaran make 

a match) 

3.1.6  Prosedur Eksperimen 

Sesuai desain eksperimen yang akan digunakan maka prosedur 

eksperimennya yaitu sebagai berikut. 

1.  Membuat kisi-kisi tes 

2.  Menyusun instrumen tes uji coba berdasar kisi-kisi yang ada 

3.  Mengujicobakan instrumen tes uji coba yang berbentuk pilihan ganda. 

4.  Menganalisis data hasil instrumen tes uji  coba pada kelas uji coba untuk  

mengetahui validitas dan reabilitas soal 

5.  Melakukan tes 1 pada kedua kelompok untuk mengetahui kondisi awalnya 

6.  Memberi perlakuan pada  siswa  kelas 5A  SD Sidorejo Lor 01 sebagai 

kelompok eksperimen dan siswa kelas 5B SD Sidorejo Lor 01 sebagai 

kelompok  eksperimen 

7.  Memberi tes 2 kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

8.  Menganalisis hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar 

9.  Menyusun laporan hasil penelitian 

Langkah berikutnya yaitu membuat rancangan penelitian.  

Rancangan penelitian yang  akan dilakukan yaitu, pertama kali memastikan 

kedua kelompok memiliki kondisi awal yang sama, dengan cara melakukan tes 1 

kepada kedua kelompok. Kemudian kelompok kontrol diberikan perlakuan secara 

konvensional sedangkan kelompok  eksperimen diberikan perlakuan dengan 

model pembelajaran make a match dengan menggunakan benda kongkret. 
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Dilakukan tes 2 untuk mengetahui hasil belajar masing-masing kelompok, 

kemudian dianalisis dan digunakan untuk menyusun laporan, terkait penarikan 

kesimpulan hasil penelitian. Secara sederhana rancangan penelitian dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.4 Rancangan penelitian 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Di dalam Sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai populasi dan 

sampel yang akan diteliti. 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5A dan 5B di SD 

Sidorejo Lor 01 yang berjumlah 60 anak. 

 

 

Kegiatan 
Belajar 

Mengajar 
Kelas V 

Pembelajaran 
Menggunakan 
model make a 

match 
 

Pembelajaran 
konvensional 

1. Mempersiapkan 

kartu 

2. Membagi kelas 

menjadi 2 kelompok 

3. Menerangkan aturan 

permainan 

4. Siswa mengamati kartu 

5. Permainan kreatif 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Evaluasi  

Hasil 
pembelajaran 

yang 
menggunakan 
model make a 

match 

Hasil 
Pembelajaran 
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3.2.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:118). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

pengambilan sampel teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah penggunaan 

seluruh popoulasi untuk sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya 

relatif kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Siswa kelas 5A 

Kelas ini adalah kelas eksperimen yang akan diberikan treatment atau 

perlakuan yaitu dengan menggunakan metode make a match dengan jumlah  

30 siswa. 

b. Siswa kelas 5B 

Kelas ini adalah kelas control dimana metode pembelajaran yang digunakan 

adalah metode konvensional. Jumlah siswa di kelas ini adalah 30 anak. 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2008:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

simpulannya. Didalam penelitian ini terdapat 2 variabel sebagai berikut. 

3.3.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas. Merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen 

(Sugiyono,2008:61). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah 

penggunaan metode make a match. Dimana penggunaan metode make a match ini 

akan mempengaruhi hasil belajar pelajaran IPA.  

3.3.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independen (Sugiyono, 2008:61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah hasil belajar pelajaran IPA, dimana hasil belajar pelajaran IPA 

akan dipengaruhi oleh penggunaan metode make a match. Dengan diterapkannya 

variabel independen berupa keefektifan metode make a match dalam 
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pembelajaran IPA, diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar pelajaran IPA 

terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru.  

3.4 Data dan Cara Pengumpulan 

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

atau memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

3.4.1  Observasi 

Observasi yaitu sebuah teknik pengukuran untuk melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Poerwandari (2007:134) memiliki pendapat bahwa observasi adalah 

suatu aktivitas dalam mengenal tingkah laku individu dan biasanya diakhiri 

dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan 

dengan sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-

gejala spontan yang terjadi pada saat itu. Di dalam penelitian ini observasi 

dilakukan untuk 2 hal yaitu observasi aktivitas guru dan observasi aktifitas siswa 

sebagai berikut. 

a. Observasi Aktivitas Guru 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian pengajar 

dalam pemberian  treatment  di dalam kelas, sehingga diharapkan dalam 

pelaksanaannya  benar-benar sesuai dengan kondisi  dan proses yang telah di 

tentukan. untuk melakukan observasi tersebut maka dibuat instrumen observasi. 

Sebelum instrument observasi dibuat, maka dibuat dulu kisi – kisi instrumen 

observasi sebagai berikut . 
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Tabel 3.5 kisi – kisi Instrumen Observasi Aktifitas Guru 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1 Kesiapan  1. Guru mempersiapkan materi 

yang akan disampaikan 

2. Guru menyiapkan peralatan 

yang diperlukan selama 

pembelajaran 

3. Guru mempersiapkan evaluasi 

sebelum pelajaran dimulai 

2 Pelaksanaan 

 

1. Guru melakukan apersepsi 

2. Guru melakukan  kegiatan 

eksplorasi dengan baik 

3. Guru melakukan  kegiatan 

elaborasi dengan baik 

4. Guru melakukan  kegiatan 

konfirmasi dengan baik 

5. Guru melakukan  kegiatan 

penutup 

6. Guru menjelaskan materi 

dengan jelas 

 

3 Tanggung Jawab Guru bertanggung jawab 

terhadap berlangsungnya 

proses belajar mengajar 

6 Penghargaan Guru memberikan 

penghargaan kepada siswa 

yang aktif pada saat kegiatan 

pembelajaran 
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Setelah dibuat kisi-kisi barulah dibuat instrumen observasi aktifitas guru 

dalam  kegiatan pembelajaran. Instrumen observasi dan rekap hasil observasi 

aktifitas guru dalam kegiatan pembelajaran terlampir. 

b. Observasi Keaktifan Siswa 

Observasi ini dilakukan pada kelompok eksperimen yaitu kelas 5 SD Negeri 

Sidorejo Lor 01. Sebelum dibuat instrumen observasi keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, maka  terlebih dahulu dibuat kisi-kisinya. Kisi-kisi 

observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara lebih jelas 

disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.6 Kisi – kisi instrumen aktifitas siswa 

No. Aspek yang dinilai Indikator 

1. Antusiasme 1. Siswa antusias 

mendengarkan instruksi dan 

penjelasan dari guru. 

2. Siswa mengikuti proses 

belajar mengajar di kelas. 

2. Keaktifan 1. Siswa aktif saat 

kegiatan mencari  kartu soal 

yang cocok  dengan kartu 

jawaban. 

2. Siswa aktif saat 

kegiatan mencari  kartu  

jawaban yang cocok dengan 

kartu soal. 

3. Siswa aktif saat 

menjadi penilai  pasangan 

kartu yang  sesuai 

3. Tanggung Jawab 1. Siswa bertanggung 

jawab penuh terhadap 

tugas masing-masing. 

2. Siswa menyelesaikan 

semua  peran dengan 

baik. 

 Kerja sama  

Siswa membantu satu 

dengan yang lain 

dalam mencari 

pasangan 
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Langkah berikutnya jika kisi-kisi telah selesai dibuat yaitu membuat 

instrumen observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Instrumen 

observasi dan rekap hasil observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dapat dilihat pada lampiran. 

3.4.2  Dokumentasi 

Berdasarkan Andri Kurniawan dalam (Abdul Mutholib, 2009: 18) studi 

dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data awal tentang nama 

siswa, no induk, nilai hasil ulangan siswa kelas 5 di SDN Sidorejo Lor 01  

khususnya pada mata pelajaran IPA semester II tahun 2012/2013. 

3.4.3  Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar atau proses pembelajaran yang dilakukan pada akhir kegiatan (post tes) 

dengan memberikan sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam 

pengumpulan data alat yang digunakan berupa soal tes sesuai dengan materi. 

3.5 Uji  Instrumen Penelitian 

Pada sub bab ini penulis akan memberikan penjelasan dan cara mengenai uji 

validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut. 

3.5.1  Uji Validitas 

Menurut Priyatno (2010:14), uji validitas adalah sebuah pengujian yang 

dilakukan guna mengetahui seberapa cermat suatu instrument dalam mengukur 

apa yang ingin diukur. Karena suatu instrument dinyatakan sebagai instrument 

yang valid apabila dapat mengukur sesuatu dengan tepat tentang apa yang hendak 

diukur. Sugiyono (2010:173) mengatakan bahwa instrument yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk memperoleh sebuah data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Arikunto menyatakan bahwa ada dua jenis validitas untuk 

instrumen penelitian:  

Validitas logis merupakan validitas yang dinyatakan yang didasarkan pada 

hasil penalaran yang telah dirancang dengan mengikuti teori dan ketentuan yang 
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ada. Jika sudah mengikuti pedoman yang ada maka secara logis sudah valid dan 

tidak perlu diuji coba. Validitas empirik merupakan validitas yang dinyatakan 

yang didasarkan pada hasil pengalaman. Syarat instrumen dinyatakan valid jika 

sudah dibuktikan melalui sebuah uji coba. Arikunto (2009:66). 

Langkah kerja untuk mengukur validitas instrumen Muhidin dan 

Abdurahman (2007:31): 

a. Menyebar instrumen yang akan diuji validitasnya 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen 

c. Memeriksa kelengkapan data 

d. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor yang diperoleh 

e. Scoring item yang sudah terisi pada tabel pembantu 

f. Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk tiap item dari 

skor yang diperoleh 

g. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) 

h. Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r. Jika nilai r hitung > nilai tabel r maka instrumen dinyatakan valid. 

 

Apabila dilihat di nilai tabel r maka batas koefisiennya 0,413. Validitas 

tes dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 17 dengan cara Analyze 

– Scale – Reliability Analysis atau dapat menggunakan Analyze – Correlate – 

Bevariate kemudian untuk melihat hasilnya apakah item soal valid atau tidak, 

dapat dilihat pada output hasil penghitungan, apabila nilai koefisien kurang dari 

0,413 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak boleh digunakan. Setelah 

dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 17 diperoleh instrumen 

soal terdiri dari 22 soal pilihan ganda yang valid. 

3.5.2  Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang  Priyatno (2010: 97). Jadi data tersebut jika 

digunakan berkali–kali akan menghasilkan data yang sama. Terdapat berbagai 

macam cara pengukuran tingkat reliabilitas alat pengumpul data dalam penelitian 
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ini salah satunya dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Besarnya koefisien 

Alpha merupakan tolok ukur dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan uji validitas dan 

reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0  for windows. 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan menguji instrumen 

tiap item soal yang nantinya akan digunakan untuk menguji soal pre test dan post 

test yang akan diberikan kepada siswa baik pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Menurut Sekaran (dalam Priyatno 2010:32) menyatakan “Untuk 

pengujiannya biasanya menggunakan batasan-batasan tertentu” batasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

α ≤ 0,6 : kurang baik 

0,7 : dapat diterima 

α > 0,8 : baik 

Priyatno (2010:97) di dalam uji reliabilitas ini peneliti melakukan analisis 

sebanyak 1 kali. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang benar-benar 

reliabel, dalam uji reliabilitas ini selalu berhubungan dengan validitas soal, dalam 

hal ini item soal yang tidak valid akan gugur dan dibuang, dan item yang tidak 

gugur dimasukkan ke dalam uji reliabilitas. 

3.6 Uji Prasyarat 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilaksanakan uji prasyarat 

analisis sebagai berikut. 

3.6.1  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah kedua varian 

kelompok homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data dari masing-masing kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau 

berbeda. Jika kedua kelompok siswa mempunyai varian yang sama maka dapat 

dilakukan pemberian tindakan pada siswa kelas eksperimen yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match. Pengujian homogenitas varian 

dapat menggunakan bantuan SPSS (statistical product and service solution) yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analyze–Comparemean–Oneway 

Anova. Metode pengambilan keputusan pada Uji Homogenitas menurut Priyatno 
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(2010:115) yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data yang diuji adalah Homogen. 

Jika signifikansi < 0,05 maka data yang di uji adalah tidak homogeny. 

3.6.2  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar Bahasa 

Inggris yang berasal dari kedua kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas bertujuan untuk menentukan teknik analisis data yang tepat. Jika data 

berdistribusi normal dan berskala data interval atau rasio maka dapat digunakan 

teknik analisis data Parametrik, jika data berdistribusi tidak normal maka dapat 

digunakan teknik analisis data Non Parametrik. Uji normalitas dilakukan dengan 

metode Kolmogorov Smirnov Z. Uji normalitas dapat dihitung menggunakan 

bantuan SPSS yaitu Analyse–Discriptive Statistics–Explore-Masukkan 

Variabel Pada Dependent List–Plots–Normality Plots With Tests–Continue–

Ok atau menggunakan Analyze–non parametric test–One Sampel KS–

masukkan variabel pada jendela variabel– klik normal pada tes distribution. 

Metode pengambilan keputusan pada uji normalitas menurut Priyatno (2010:40) 

yaitu jika signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data yang diuji adalah 

berdistribusi nomal. Jika signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data yang di uji 

tidak beristribusi normal. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data digunakan uji t-test dan uji indikator observasi 

siswa sebagai berikut. 

3.7.1  Uji T-test 

Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian 

menggunakan uji statistik parametik, yaitu menggunakan uji-t atau T-test 

independent. Cara menganalisis hasil output pada Independent Samples Test 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan sebelum analisis Independent Samples Test yaitu uji 

asumsi varian (uji Levene’s) yaitu untuk mengetahui apakah varian sama 

atau berbeda, jika varian sama maka uji t menggunakan Equal Variance 

Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan 

Equal Variance Not Assumed (diasumsikan varian berbeda). Jika 



33 

 

 

signifikansi > 0,05, maka memiliki varian yang sama. Jika signifikansi < 

0,05 maka memiliki varians yang berbeda. 

b. Melihat tabel Independent Samples Test pada t-test for Equality of Means 

pada sig (2-tailed), jika signifikansi > 0,05, maka tidak ada perbedaan. Jika 

signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan. 

3.7.2  Uji  Indikator Observasi Siswa 

Melalui pengamatan pada akhir perlakuan, diharapkan seluruh siswa kelas 

5A SD Negeri Sidorejo Lor 1 Salatiga mengikuti proses pembelajaran dengan 

sangat baik dengan kriteria sebagai berikut 0 % - 25 % = Sangat tidak baik, 26% - 

50% = Kurang baik, 51% - 75% = Baik,76% - 100% = sangat baik. Sehingga 

diharapkan seluruh siswa mendapatkkan persentase > 75%, atau dengan kata lain 

seluruh siswa melakukan aktifitas pembelajaran dengan sangat baik.  

3.8 Pengujian Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan rata – rata hasil belajar pembelajaran IPA yang lebih tinggi 

antara model pembelajaran make a match dengan pembelajaran konvensional. 

Artinya nilai rata – rata kelas eksperimen > nilai rata – rata kelas kontrol. 

Keterangan : 

H0 = Rata-rata nilai kelas eksperimen = Rata-rata nilai kelas kontrol, artinya 

bahwa, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar Bahasa Inggris yang 

menggunakan model pembelajaran make a match dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

H1 = Nilai rata-rata eksperimen > Nilai rata-rata kontrol, artinya bahwa, 

terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pelajaran IPA yang menggunakan 

model pembelajaran make a match dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

2. Siswa melaksanakan langkah - langkah pembelajaran dengan metode make 

dengan persentase lebih dari 75%, maka seluruh siswa melakukan aktifitas 

pembelajaran didalam indikator dengan sangat baik. 

 


