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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis dan Setting Penelitian 

 

3.1.1 Jenis Penelitian  

 

  Penelitian tindakan (action research) merupakan penelitian yang diarahkan 

pada upaya pemecahan masalah atau perbaikan. Dalam konteks penelitian, penelitian 

tindakan (action research), sering dibicarakan dalam konteks penelitian, khususnya 

penelitian dalam bidang pendidikan, lebih khusus lagi dalam hal pengembangan 

proses pembelajaran di tingkat kelas atau sekolah. Penelitian tindakan pada 

hakekatnya merupakan rangkain riset tindakan yang dilakukan secara siklus dalam 

rangka memecahkan masalah-masalah pendidikan melalui metode penelitian 

(Anurrahman, 2009:3-3) 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PTK adalah sebagai suatu 

bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan guru dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 Penelitian Tindakan dilaksanakan karena adanya kesenjangan atau perbedaan 

antara harapan dan kenyataan, sehingga setelah PTK ini dilaksanakan diharapkan 

terjadi keadaan yang ideal. Penelitian Tindakan Kelas tipe kolaborasi yaitu penelitian 

dilakukan berkolaborasi dengan guru kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan. Pada tipe kolaborasi peneliti merancang RPP penelitian 

kolaboratif, sedangkan guru yang mengajarkan pada saat pelaksanaan penelitian. PTK 

ini tiap siklus terdiri atas perancangan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, 

dan refleksi. 

3.1.2 Setting Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015. Alasan 
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mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan relasi yang cukup baik 

dengan pihak sekolah, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu 

yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan target penelitian serta 

jarak antara tempat tinggal peneliti dan tempat penelitian yang cukup dekat. 

3.2 Subjek dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 

bersama guru kolaborator kelas IV yaitu Ibu Sumami. 

 Kelas IV memiliki murid yang berjumlah 16 siswa, yang terdiri dari 10 siswa 

perempuan dan 6 siswa laki-laki. Siswa SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan berasal dari desa yang jauh dari perkotaan, latar belakang 

keluarga yang berbeda dengan mata pencaharian dan pendidikan orang tua yang 

berbeda membuat kesadaran belajar siswa pun berbeda-beda. Terdapat siswa yang 

sudah mempunyai kesadaran belajar, namun masih benyak siswa yang belum 

mempunyai kesadaran belajar. Selain itu siswa SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan tidak memiliki buku penunjang sebagai bahan belajar 

selain LKS, hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mendukung. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan pada semester II selama ± 3 

bulan yaitu dari bulan Februari sampai April Tahun Pelajaran 2014/2105 dilakukan 

secara bertahap yaitu sebagai berikut ini: 

1. Tahap persiapan penelitian (Bulan Januari-Februari 2015) 

Tahap ini mencakup penyusunan judul, penyusunan proposal penelitian, 

penyusunan instrumen penelitian, permohonan izin serta survay di sekolah yang 

direncanakan sebagai tempat penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian (Bulan Februari-April 2015) 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang meliputi 

uji coba instrumen penelitian dan pengambilan data. 
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3. Tahap penyusunan laporan penelitian (Bulan April 2015) 

Tahap pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan laporan serta 

persiapan ujian. 

3.3 Variabel Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus menentukan variabel 

yang akan diteliti. Variabel penelitian berfungsi untuk pembeda dalam hubungan 

antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu: 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Variabel bebas kedudukannya tidak tergantung oleh variabel 

yang lain dan sebagai penyebab variabel yang lain. Yang menjadi variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Make A Match karena dapat 

mempengaruhi hasil belajar. 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari 

manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Dikatakan variabel terikat karena 

variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel X (metode Make A Match). 

3.4 Rencana Penelitian  

 Model penelitian yang dipakai adalah model Kemmis dan Mc. Taggart yaitu 

menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, 

pengamatan, refleksi, perencanaan, kembali yang merupakan ancang-ancang 

pemecahan masalah. 

 Adapun tahap setiap siklus dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Alur desain pelaksanaan tindakan model Kemmis dan Mc Taggart 

 

3.4.1 Pelaksanaan Tindakan 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas dengan menerapkan model pembelajaran Make A Match yang meliputi, 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun tahap-tahap masing-

masing siklus sebagai berikut: 

3.4.2 Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan kolabolator. 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan model 

pembelajaran Make A Match. 

c. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan guru kelas untuk mengungkap 

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 
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d. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk melakukan pengamatan. 

e. Menyusun lembar observasi/guru pendamping peneliti sebagai observer kedua 

terhadap aktivitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung. 

f. Penyusunan asesmen yaitu menggunakan tes dan hasil observasi. 

b. Pelaksanaan dan Observasi 

 Kegiatan pembelajaran pada siklus I terdiri dari 2 pertemuan. Setiap 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make A Match 

adalah sebagai berikut: 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 

b. Motivasi 

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru menunjukkan gambar tentang perubahan kenampakan bumi kepada siswa. 

b. Siswa diminta untuk memberikan pendapat mengenai gambar perubahan 

kenampakan bumi. 

c. Guru menjelaskan materi tentang perubahan kenampakan pada bumi. 

d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang perubahan kenampakan bumi di 

lingkungan sekitar. 

Elaborasi: 

a. Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan materi 

perubahan kenampakan pada bumi dan sebagian kartu yang lain adalah kartu 

jawaban. 

b. Guru menjelaskan cara permainan model Make A Match. 

c. Sebelum melakukan model Make A Match guru membuat kesepakatan dengan 

siswa supaya siswa tertib dan tidak ramai. 
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d. Guru harus bisa menguasai kelas dan pandai mengatur situasi (misal siswa 

masih ramai guru memotivasi/mengatur siswa menjadi tertib kembali, setelah 

tertib pelajaran dimulai lagi). 

e. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap siswa 

mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban). 

f. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

g. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal dan maupun 

kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah. 

h. Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

i. Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda. 

j. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan benar maka, akan 

mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. 

k. Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokkan hasil kerja yang 

telah dilakukan. 

Konfirmasi: 

a. Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum jelas. 

b. Siswa dan guru membuat kesimpulan. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru merefleksi pembelajaran yang dilakukan. 

b. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

“Sebutkan peristiwa perubahan kenampakan bumi yang terjadi di lingkungan 

sekitar tempat tinggal kalian”. 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 

b. Motivasi 
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c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi: 

a. Siswa mengamati gambar pasang naik dan pasang surut air laut. 

b. Siswa diminta untuk memberikan komentar mengenai poster pasang naik dan 

pasang surut air laut. 

c. Guru menjelaskan materi tentang pasang surut dan pasang naik air laut. 

d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang pasang surut dan pasang naik air laut. 

Elaborasi: 

a. Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan materi 

pasang naik dan pasang surut air laut dan sebagian kartu yang lain adalah kartu 

jawaban. 

b. Guru menjelaskan cara permainan model Make A Match. 

c. Sebelum melakukan model Make A Match guru membuat kesepakatan dengan 

siswa supaya siswa tertib dan tidak ramai. 

d. Guru harus dapat menguasai kelas dan pandai mengatur situasi (misal siswa 

masih ramai guru memotivasi/mengatur siswa menjadi tertib kembali, setelah 

tertib pelajaran dimulai lagi). 

e. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap siswa 

mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban). 

f. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

g. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal dan maupun 

kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah. 

h. Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

i. Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda. 

j. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan benar maka, akan 

mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. 
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k. Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokkan hasil kerja yang 

telah dilakukan. 

Konfirmasi: 

a. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami/diketahui 

dari pelajaran yang telah berlangsung. 

b. Siswa dan guru membuat kesimpulan. 

c. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru merefleksi pembelajaran yang dilakukan 

b. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.  

 Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada setiap 

pertemuan di siklus I, yaitu pertemuan 1 dan 2. Observasi untuk mengamati guru dan 

siswa. Hasil observasi dari siklus I bisa digunakan peneliti untuk perbaikan di siklus 

berikutnya. 

Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Pengamat mengamati proses kegiatan guru dalam penggunaan model 

pembelajaran Make A Match pada saat proses pembelajaran. 

2. Untuk siswa yaitu perhatian siswa dalam memahami materi yang disampaikan, 

semangat siswa dalam melakukan proses pembelajaran dan kemampuan berfikir 

siswa dalam mengerjakan tugas. 

3. Pengamat mengamati guru dalam proses persiapan, membuka pelajaran, 

memotivasi siswa, penguasaan materi, penyajian sesuai dengan uraian materi, 

runtutan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran, bimbingan 

yang diberikan pada siswa dan evaluasi. 

c. Refleksi 

 Pada tahap ini semua data yang terkumpul dianalisis. Hasil analisis akan 

digunakan sebagai bahan refleksi untuk melihat keberhasilan maupun kekurangan 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match. 

Untuk mengetahui perubahan atas tindakan yang telah diberikan, diadakan 
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perbandingan antara hasil belajar IPA setelah diberi tindakan dengan hasil belajar 

IPA pada tindakan sebelumnya. Dari hasil tersebut, diadakan tindak lanjut apabila 

tindakan yang telah dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA. Kelebihan akan tetap dipertahankan, sedangkan 

kekurangan akan diperbaiki pada tindakan berikutnya yang didiskusikan dengan guru 

kelas IV. 

3.4.3 Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini sama dengan kegiatan yang 

dilaksanakan pada siklus I, namun dalam siklus II perencanaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus I. Tindakan pada siklus II ini disertai 

dengan penambahan atau penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat mengatasi 

masalah pada siklus I. 

b. Pelaksanaan dan Observasi 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus I, tindakan yang dilakukan sama halnya dengan 

siklus I tapi disesuaikan dengan hasil refleksi yang telah dilakukan terhadap 

pelaksanaan siklus I. Hal demikian bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan tindakan pembelajaran. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II berlangsung selama empat kali 35 menit atau dua 

kali pertemuan. Tindakan pelaksanaan pada siklus II terdiri dari tiga tahap yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 

b. Motivasi 

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi: 
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a. Siswa mengamati gambar tentang kenampakan langit. 

b. Siswa diminta untuk memberikan komentar mengenai poster kenampakan 

langit. 

c. Guru menjelaskan materi tentang kenampakan langit. 

d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang kenampakan langit. 

Elaborasi: 

a. Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan materi 

kenampakan langit dan sebagian kartu yang lain adalah kartu jawaban. 

b. Guru menjelaskan cara permainan model Make A Match. 

c. Sebelum melakukan model Make A Match guru membuat kesepakatan dengan 

siswa supaya siswa tertib dan tidak ramai. 

d. Guru harus dapat menguasai kelas dan pandai mengatur situasi (misal siswa 

masih ramai guru memotivasi/mengatur siswa menjadi tertib kembali, setelah 

tertib pelajaran dimulai lagi). 

e. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap siswa 

mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban). 

f. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

g. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal dan maupun 

kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah. 

h. Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

i. Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda. 

j. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan benar maka, akan 

mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. 

k. Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokkan hasil kerja yang 

telah dilakukan. 

Konfirmasi: 

a. Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum jelas. 
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b. Guru memberikan penguatan kepada siswa manfaat yang diperoleh dari 

mempelajarai kenampakan langit. 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif dalam bekerja 

sama. 

d. Siswa dan guru membuat kesimpulan. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru merefleksi pembelajaran yang dilakukan. 

b. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

“Mengapa terjadi perbedaan panas pada saat pagi, siang, dan sore 

hari?Jelaskan”! 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 

b. Motivasi 

c. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi: 

a. Guru meminta dua orang siswa untuk mendemonstrasikan tentang kenampakan 

bulan. 

b. Guru menjelaskan materi tentang kenampakan bulan. 

c. Siswa dan guru bertanya jawab tentang kenampakan bulan. 

Elaborasi 

a. Guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan dengan materi 

kenampakan bulan dan sebagian kartu yang lain adalah kartu jawaban. 

b. Guru menjelaskan cara permainan model Make A Match. 

c. Sebelum melakukan model Make A Match guru membuat kesepakatan dengan 

siswa supaya siswa tertib dan tidak ramai. 



36 
 

 
 

d. Guru harus dapat menguasai kelas dan pandai mengatur situasi (misal siswa 

masih ramai guru memotivasi/mengatur siswa menjadi tertib kembali, setelah 

tertib pelajaran dimulai lagi). 

e. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, setiap siswa 

mendapatkan satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban). 

f. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

g. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal dan maupun 

kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin/hadiah. 

h. Masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil diskusinya di 

depan kelas. 

i. Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar masing-masing siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda. 

j. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan benar maka, akan 

mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. 

k. Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokkan hasil kerja yang 

telah dilakukan. 

Konfirmasi 

a. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami/diketahui 

dari pelajaran yang telah berlangsung. 

b. Siswa dan guru membuat kesimpulan. 

c. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru merefleksi pembelajaran yang dilakukan. 

b. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Tahap observasi siklus II dilaksanakan seperti tahap observasi siklus I. Objek 

pengamatan adalah segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan tindakan 

pembelajaran, termasuk didalamnya aktivitas guru dan aktivitas siswa. Kegiatan 

observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan mengisi lembar 
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observasi yang telah disediakan. Adapun rincian tindakan observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini, meliputi: 

1. Aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Make A 

Match. 

2. Aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Make A Match. 

 Selain menggunakan lembar observasi, proses pengamatan tindakan penelitian 

di dokumentasikan menggunakan foto. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bukti nyata 

hasil peneltian, dokumentasi tersebut meliputi aktivitas guru dan siswa selama 

pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make A 

Match. 

c. Refleksi 

 Tahap refleksi siklus II dilaksanakan seperti tahap rfleksi siklus I, yaitu 

mengkaji dan menganalisis hasil tindakan berdasarkan hasil observasi dan tes 

evaluasi yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu dianalisis meliputi: hasil 

pengamatan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Make A Match, mengevaluasi proses dan hasil belajar pada 

siklus II untuk mengetahui apakah pemberian tindakan pada siklus II sudah 

mengalami perbaikan, serta menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat 

menerapkan model pembelajaran Make A Match. Hasil refleksi ini berguna untuk 

menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilaksanakan. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

ditentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, 

yaitu: 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

tes dan observasi. Teknik tes yang digunakan yaitu tes formatif bentuk soal pilihan 

ganda yang dilaksanakan pada akhir siklus I dan II. Tes tersebut digunakan untuk 
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mengetahui hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran Make A 

Match pada mata pelajaran IPA materi perubahan kenampakan bumi dan benda 

langit. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perkembangan 

guru dan siswa saat proses pembelajaran. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data tentang kualitas pembelajaran dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen lembar observasi dan instrumen lembar tes. 

3.5.2.1 Instrumen Tes  

 Soal tes ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penggunaan 

model pembelajaran Make A Match dalam meningkatkan hasil belajar IPA tentang 

perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. Adapun kisi-kisi dalam 

pembuatan tes atau instrumen evaluasi siklus I dan II untuk mengukur hasil belajar 

IPA tentang  Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi Dan Benda Langit siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Semester II 

Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Soal Siklus I 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Pilihan 

Ganda 

1.  Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan bumi 

 

1. Mengidentifikasi perubahan 

kenampakan bumi. 

2. Mengetahui pengaruh erosi. 

3. Menyebutkan macam-macam 

penyebab erosi. 

4. Mengetahui pengaruh air laut 

pasang dan surut.  

3, 5, 13, 16, 21 

 

6, 9, 17, 20, 24 

7, 8, 10, 15, 19 

 

1, 2, 11, 18, 23 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Soal Siklus II 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Pilihan 

Ganda 

1.  Mendeskripsikan 

posisi bulan dan 

kenampakan bumi 

dari hari ke hari 

 

1. Mendiskripsikan penampakan 

benda langit. 

2. Menjelaskan macam-macam 

kedudukan matahari, bulan, 

bintang. 

3. Menyebutkan ciri-ciri matahari, 

bulan, bintang. 

1, 10, 12, 14, 

15, 17, 25 

5, 6, 8, 11, 

16, 21 

 

3, 4, 7, 13, 

19, 22, 23 

 

 Sebelum tes digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan pada siswa yang bukan 

merupakn subjek penelitian. Tes ini akan diujicobakan pada responden yaitu siswa 

kelas 6 SD Negeri 2 Jambangan yang berjumlah 30 siswa. Uji coba dimaksudkan 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes tersebut. Soal tes, dilakukan setiap 

akhir siklus dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa diukur dengan cara 

pemberian soal tes. 

3.5.2.2 Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan dalam pembelajaran yang mencakup aktivitas 

guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sampai akhir 

pembelajaran. Observasi bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kondisi pada 

saat pembelajaran berlangsung. Sebelum lembar observasi dibuat terlebih dahulu 

dibuat kisi-kisi lembar observasi yang memuat penerapan pembelajaran 

menggunakan model Make A Match. Adapun kisi-kisi lembar observasi guru dan 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi Guru 

 

 

 

No Kegiatan Indikator No. Item 

1. Kegiatan 

Awal 

1. Guru mempersiapkan ruang, alat, media 

pembelajaran. 

2. Guru memeriksa kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran dengan menyuruh siswa 

mengeluarkan alat tulisnya. 

3. Guru mengucap salam 

4. Guru menyampaikan apersepsi tentang materi 

yang akan dipelajari. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

semangat dalam pembelajaran. 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

6 

2.  Kegiatan Inti 7. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

8. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi 

yang dipelajari. 

9. Guru menyiapkan kartu berisi soal dan jawaban. 

10. Guru menjelaskan cara permainan model Make 

A Match. 

11. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban 

kepada siswa. 

12. Guru meminta siswa untuk memikirkan jawaban 

atau soal dari kartu yang dipegang. 

13. Guru meminta masing-masing pasangan untuk 

menunjukkan hasil diskusinya. 

14. Guru mengkocok lagi kartunya agar siswa 

mendapat kartu yang berbeda. 

15. Guru membimbing siswa dalam mencocokkan 

hasil kerja siswa. 

16. Guru bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum jelas. 

17. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

3.  Kegiatan 

Akhir 

18.Guru memberikan penguatan/ refleksi 

19.Guru memberikan tugas kepada siswa. 

20.Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucap 

salam. 

18 

19 

20 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Observasi siswa 

No. Indikator Jumlah item 

1. a. Siap mengikuti pelajaran  1 

2. a. Memperhatikan penjelasan materi 

b. Terlibat aktif dalam permainan 

2 

3 

3. a. Melakukan pasang kartu dan menggunakan waktu 4 

4. a. Melakukan refleksi dengan melibatkan siswa 

b. Kesimpulan 

c. Tindak lanjut 

5 

6 

7 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Intrumen 

 Langkah penting yang dilakukan oleh peneliti dalam menetapkan alat 

penilaian kepada siswa adalah menguji kualitas alat penilaian tersebut sebelum 

digunakan oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam peneltian harus memenuhi 

kriteria ketepatan (validitas) dan keajegan (reliabilitas). Tingkat validitas dan 

reliabilitas suatu intrumen penelitian menunjukkan kualitas intrumen penelitian 

tersebut. Intrumen penelitian dikatakan baik jika dapat mengukur apa yang akan 

diukur dan intrumen tersebut merupakan intrumen yang tepat digunakan untuk 

mengukur suatu variabel penelitian. 

3.6.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan atau 

kevalidan sebuah instrumen penelitian, dapat dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut dapat mengukur apa yang diukur (Sugiyono, 2010:348). Besar rtabel sangat 

bergantung kepada jumlah peserta (N) dan taraf kesalahannya (a). Pada N yang lebih 

besar maka kemungkinan kesalahan kesimpulan yang dibuat mengenai hubungan X 

dan Y lebih kecil sehingga semakin kecil rtabel yang diperlukan. Sebaliknya bila N 

lebih kecil maka diperlukan rtabel yang lebih besar (Purwanto, 2013:116). 
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 PTK yang dilakukan di kelas IV SD Negeri 2 Jambangan menggunakan acuan 

toleransi kesalahan sebesar 5% atau taraf kepercayaan sebesar 95%. Pelaksanaan uji 

validitas instrumen dilakukan di kelas 6 SD Negeri 2 Jambangan dengan jumlah 

peserta tes 30 siswa. Dengan jumlah responden (N) = 30, maka nilai rtabel = 0,361 

dengan taraf signifikansi 5% (Sugiyono, 2010:373). Nilai rxy ditentukan dengan 

menghitung nilai corrected item to total correlation menggunakan aplikasi Statistical 

Package For the Social Science (SPSS) versi 20.0. Hasil uji validitas yang dilakukan 

di kelas 6 SD Negeri 2 Jambangan dengan analisis SPSS versi 20.0 terlihat pada tabel 

3.5 sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Item Soal Siklus I 

 

Item Soal  Valid Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 19, 21, 22, 24,  25 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 25 

7, 11, 13, 17, 23 

 20 5 

 

 Berdasarkan hasil uji validitas 25 item soal diketahui dari tabel 3.5 terdapat 5 

soal yang tidak valid yaitu nomor 7, 11, 13, 17, dan 23. Sedangkan soal lainnya 

terbukti valid setelah di uji menggunakan SPSS versi 20.0 for windows. Soal yang 

valid tersebut kemudian peneliti gunakan sebagai soal evaluasi pada siklus I. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Item Soal Siklus II 

 

Item Soal  Valid Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 19, 21, 22, 24,  25 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 25 

1, 11, 16, 21 

 21 4 
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 Berdasarkan hasil uji validitas 25 item soal diketahui dari tabel 3.6 terdapat 4 

soal yang tidak valid yaitu soal nomor 1, 11, 16, dan 21. Sedangkan 21 soal yang 

lainnya terbukti valid setelah di uji menggunakan SPSS versi 20.0  for windows. Dari 

21 soal yang valid peneliti hanya menggunakan 20 soal yang valid dan soal tersebut 

kemudian peneliti gunakan sebagai soal evaluasi pada siklus II. 

3.6.2 Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui keajegan instrumen 

dari variabel yang hendak diukur. Dengan kata lain, apabila instrumen tersebut 

digunakan beberapa kali di dalam mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama (Sugiyono, 2012:173). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan SPSS versi 20.0 dan kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrumen menggunakan pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery 

(dalam Wardani, 2010:35) sebagai berikut: 

    0,7 : tidak dapat diterima  

 0,7 <    0,8  : dapat diterima 

0,8 <    0,9  : reliabilitas bagus 

  < 0,9   : reliabilitas memuaskan  

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Item Soal Siklus I 

 

Koefisien Reliabilitas  Kategori  

0,898 Reliabilitas Bagus 

 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Item Soal Siklus II 

 

Koefisien Reliabilitas  Kategori  

0,927 Reliabilitas Bagus 
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Dari tabel hasil uji reliabilitas dengan program SPSS versi 20.0 for windows 

diketahui bahwa hasil uji reliabilitas pada siklus I mendapat hasil perhitungan 

koefisian reliabilitas sebesar 0,898 dengan kategori reliabilitas bagus. Hasil uji 

reliabilitas pada siklus II mendapatkan hasil perhitungan koefisian reliabilitas sebesar 

0,927 dengan kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil uji reliabilitas maka 

instrumen dapat digunakan dalam penelitian. 

3.6.3 Uji Taraf Kesukaran 

 Menurut Arikunto (2007: 207-210) soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mdah tidak merangsang siswa 

untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Crocker dan Algina (dalam Purwanto, 

2013:99), menjelaskan bahwa tingkat kesukaran merupakan proporsi siswa yang 

menjawab benar. Nilai tingkat kesukaran (TK) suatu item instrumen dapat ditentukan 

dengan membagi antara jumlah siswa yang behasil menjawab benar dengan jumlah 

keseluruhan siswa yang mengikuti tes. Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TK = 
∑ 

∑ 
 

Keterangan : 

TK = tingkat kesukaran 

∑  = jumlah siswa menjawab benar 

∑  = jumlah siswa peserta tes  

 Nilai tingkat kesukaran suatu item instrumen merentang antara 0 sampai 1. 

Nilai 0 (nol) terjadi apabila siswa tidak menjawab dengan benar, sementara nilai 1 

(satu) terjadi apabila siswa berhasil menjawab soal dengan benar. Berikut pembagian 

kategori tingkat kesukaran ke dalam tiga kelompok menurut Purwanto (2013: 101) 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Kriteria Tingkat Kesukaran Instrumen  

 

Rentang Kriteria 

0,00 – 0,32 Sukar 

0,33 -0, 66 Sedang 

0,67 – 1,00 Mudah 

 

 Berikut adalah hasil analisis tingkat kesukaran item soal yang diujikan pada 

siswa kelas 6 SD Negeri 2 Jambangan dengan jumlah keseluruhan responden 30 

siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal  

 

Analisa soal Soal mudah Soal sedang  Soal sukar 

Siklus I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 21, 

22, 24,  

13, 15, 19, 20, 25 9 

siklus II 2, 4, 17, 19, 20, 

22, 23, 25 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 18, 24 

15 

 

 Dari data tabel 3.10 hasil analisis tingkat kesukaran soal siklus I dan II, dapat 

diuraikan bahwa hasil uji tingkat kesukaran soal pilihan ganda pada siklus I terdapat 

14 soal dengan kategori mudah, 5 soal dengan kategori sedang, dan 1 soal dengan 

kategori sukar. Sedangkan untuk soal tes yang dilakukan pada siklus II dengan soal 

mudah berjumlah 8, soal dengan kategori sedang berjumlah 12, dan soal dengan 

kategori sukar berjumlah 1. Untuk soal evaluasi setiap akhir siklus menggunakan 20 

butir soal yang sudah di uji validitas dan reliabilitas serta uji tingkat kesukaran. 

3.7 Analisis Data 

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

awal, siklus I dan siklus II dianalisis menggunakan teknik deskriptif komparatif 

dilanjut dengan refleksi. Analisis dengan teknik deskriptif komparatif adalah dengan 
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cara membandingkan data hasil belajar IPA pada kondisi awal, data hasil belajar IPA  

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

tersebut, dapat dilihat perubahan pada peningkatan hasil belajar IPA pada kondisi 

awal, siklus I dan siklus II dengan menerapkan model pembelajaran Make A Match. 

3.8 Indikator Keberhasilan  

 Indikator keberhasilan dari penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Jambangan melalui model pembelajaran Make A Match pada mata pelajaran 

IPA meliputi indikator proses dan hasil. 

3.9 Indikator Proses  

 Indikator proses dalam penelitian ini meruapakan indikator keberhasilan dari 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam penerapan model 

pembelajaran Make A Match pada pembelajaran IPA. Model pembelajaran Make A 

Match tercapai jika langkah-langkah penerapan Make A Match dilakukan oleh guru. 

3.10  Indikator Hasil 

 Indikator hasil dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPA, penerapan model 

pembelajaran Make A Match dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar IPA apabila 

85% secara keseluruhan siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan mengalami 

ketuntasan belajar individu sebesar ≥ 70. 


