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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

3.1. Seting dan Karakterisitik Subjek Penelitian 

Pada sub judul ini diuraikan tentang seting tempat penelitian, seting waktu 

penelitian, dan karakteristik subjek penelitian. Seting tempat akan membahas 

lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian, selanjutnya seting waktu 

membahas mengenai penentuan waktu atau jadwal penelitian, sementara pada sub 

judul karakteristik subjek penelitian akan dibahas mengenai kondisi siswa kelas 5 

yang dijadikan sebagai subjek penelitian.  

 

3.1.1. Seting Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD N Sumogawe 02  yang terletak di 

Dusun Kembang Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini dilakukan pada semester II Tahun Ajaran 2014/2015. Lokasi 

sekolah terletak di tengah kampung dan terletak 1 KM dari jalan utama. Sarana 

dan prasarana sedikit memadai karena lokasi SD masih jauh dari perkotaan. 

Namun SD N Sumogawe 02 juga sering mendapatkan prestasi, baik dalam lomba 

tingkat Kecamatan Getasan maupun tingkat Kabupaten Semarang. 

 Prasarana fisik yang dimiliki sekolah ini yaitu 6 ruang kelas, 1 ruang kantor 

guru dan kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan dengan bermacam-macam buku 

penunjang, 1 kantin sekolah, tempat parkir serta halaman sekolah yang cukup luas 

untuk mendukung aktivitas belajar siswa di sekolah. 

  

3.1.2. Seting Waktu Penelitian  

 Penelitian dilakukan pada semester II, tahun ajaran 2014/2015 di SD N 

Sumogawe 02. Penentuan waktu penelitian ini mengacu pada kalender akademik 

sekolah karena Penelitian Tindakan Kelas memerlukan beberapa siklus, masing-

masing siklus dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan.  
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Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Februari sampai 

bulan Mei 2015. Rincian alokasi waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 

 

N0 Pelaksanaan 

Penelitian 

Februari Maret April Mei  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Proposal 

PTK  

                

 Siklus I 

 

 

2. 

Perencanaan                 

Tindakan                 

Observasi                 

Refleksi                 

 

 

3. 

Suklus II 

Perencanaan                 

Tindakan                 

Observasi                 

Refleksi                 

4. Pelaporan                 

 

 

 



 

31 
 

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan Mei 2015. 

Pada bulan Februari dipergunakan oleh peneliti untuk menyusun proposal 

penelitian. Perencanaan lain terkait dengan penelitian dilakukan peneliti pada 

bulan Maret, seperti menyusun instrumen dan uji validitas soal yang dilakukan di 

SD N Sumogawe 01 pada minggu ke-3 bulan Maret. Selanjutnya pada bulan 

Maret minggu ke-4 peneliti mulai melaksanakan penelitian tindakan kelas siklus I, 

dilanjutkan pelaksanaan siklus II pada bulan April minggu pertama. Pelaksanaan 

tindakan penelitian siklus II mengacu kepada hasil refleksi dari pelaksanaan 

tindakan siklus I, pelaksanaan kegiatan observasi oleh guru observer dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Selanjutnya pada bulan April 

minggu ke-2 sampai dengan bulan Mei peneliti mengolah data hasil penelitian, 

menyusun laporan penelitian, konsultasi laporan serta persiapan ujian. 

 

3.1.3. Karakterisitik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02, jumlah siswa 

sebanyak 20 siswa, yang terdiri dari 9 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki. 

Karakteristik siswa kelas 5 yang rata-rata berumur 11 tahun menuju tahap berpikir 

operasional konkrit atau nyata. Sehingga dalam pembelajaran diperlukan media 

dan alat peraga yang membantu siswa memahami materi yang dipelajari. 

Sebagian besar siswa yang bersekolah di SD N Sumogawe 02 adalah anak 

petani. Banyak siswa yang kurang terpantau dalam perkembangan belajarnya. 

Orang tua lebih banyak meluangkan waktu untuk bekerja di ladang dari pada 

mengontrol anaknya belajar di rumah. Sehingga anak lebih banyak waktu untuk 

bermain dibandingkan waktu untuk belajar. 

Secara umum karakteristik taraf kognitif siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 

normal. Namun gaya belajar anak yang berbeda mempengaruhi daya serap materi 

yang disampaikan guru berbeda-beda juga. Menurut guru kelas 5 siswa yang taraf 

kognitifnya tinggi dengan siswa yang taraf kognitifnya rendah seimbang. 

Berdasarkan pengamatan sementara, siswa ketika mengikuti pelajaran masih 

ramai dan mengobrol dengan temannya. Sehingga hasil belajar IPA siswa kelas 5 
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di SD N Sumogawe 02 menjadi rendah < KKM 70. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

belajar ulangan harian IPA siswa yang diperoleh pada semester II, siswa yang 

belum tuntas belajarnya berjumlah 9 siswa dengan persentase ketuntasan 45% 

dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 66,15. Jadi peningkatan hasil belajar 

melalui proses pembelajaran yang menarik perlu ditingkatkan. Untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA tersebut peneliti menggunakan 

model pembelajaran Make a Match. 

 

3.2. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Pada sub judul jenis penelitian dan desain penelitian ini akan diuraikan 

menjadi dua sub judul yaitu jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian 

akan membahas mengenai jenis penelitian yang akan peneliti lakukan, sementara 

desain penelitian lebih kepada model atau rancangan penelitian yang akan di 

jadikan acuan oleh peneliti di dalam melaksanakan tindakan penelitian.  

 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research), sering disingkat dengan PTK. PTK adalah 

penelitian tindakan (Action Research) yang dilakukan sebagai upaya untuk 

memperbaiki tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran (Arikunto, 2012:58). Salah 

satu prinsip yang penting dan perlu diperhatikan dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas ialah adanya kolaborasi, kolaborasi tersebut adalah kolaborasi 

peneliti dengan praktisi (guru, kepala sekolah, siswa). Hal tersebut dimaksudkan 

untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian dalam pelaksanaan tindakannya. 

Perencanaan penelitian tindakan kelas disusun dan didiskusikan oleh 

peneliti bersama guru kolaborator untuk menentukan keberhasilan penelitian 

tindakan kelas yang dilangsungkan. 
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3.2.2. Desain Penelitian 

Desain PTK ini direncanakan dengan menggunakan model Kemmis dan 

Taggart dalam (Arikunto, 2012:16) yang menggambarkan adanya empat langkah, 

meliputi: perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), 

dan refleksi (reflecting). Rincian prosedur tindakan dapat digambarkan pada 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 tahapan pelaksanaan PTK 

Sumber: Arikunto (2012:16) 

 

Tahap 1: Menyusun rancangan tindakan (planning) 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakuakan. Penelitian tindakan yang 

ideal sebenarnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan 

tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Istilah untuk cara 

ini adalah kolaborasi. 

 

 

Perencanaan 

Siklus I Pelaksanaan Refleksi  

Pengamatan 

Perencanaan 

Siklus II 

Pengamatan 

Hasil 

Pelaksanaan Refleksi 
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Tahap 2: Pelaksanaan tindakan (Acting) 

Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas. Hal 

yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap ke-2 ini pelaksana guru harus ingat 

dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. 

Tahap 3: Pengamatan (Observing) 

Tahap ke-3, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu 

tindakan sedang dilakukan. Jadi, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. 

Tahap 4: Refleksi (Reflecting) 

Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru 

pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan 

peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. (Arikunto, 

2012:17) 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini dibagi 

menjadi 2 yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).  

 

3.3.1. Variabel independent (variabel x) 

Variabel independent adalah variabel yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel bebas kedudukannya tidak 

tergantung oleh variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Make a Match 

adalah salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa untuk 

bekerjasama dan berkomunikasi antar siswa dalam menemukan pasangan atas 

kartu yang dipegangnya. Jika kartu yang didapat berupa jawaban, maka siswa 

harus mencari pasangan yang tepat berupa kartu soal yang sesuai. Sedangkan jika 
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mendapatkan kartu soal, maka siswa harus mencari pasangan kartu jawaban yang 

sesuai. Siswa dituntut berpikir kritis dan teliti. 

 

3.3.2. Variabel dependent (variabel y) 

Variabel dependent adalah unsur yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah proses 

pembelajaran dan hasil belajar IPA. Pembelajaran menurut UU Sisdiknas (dalam 

Susanto, 2013:19) dapat diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam penelitian ini 

proses pembelajaran dapat dilihat dari skor aktivitas guru maupun skor aktivitas 

siswa. Sedangkan pengertian hasil belajar itu sendiri menurut Sudjana, (2005:22) 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Dalam penelitian ini hasil belajar yang digunakan adalah 

hasil yang diperoleh dari skor evaluasi pada pertemuan terakhir silus I dan siklus 

II. Hasil belajar IPA diukur menggunakan tes evaluasi. Nilai keberhasilan siswa 

dianalisis menurut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sehingga dapat diketahui 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan.  

 

3.4. Rencana Tindakan 

Rencana Tindakan merupakan rangkaian tahap perencanaan penelitian dari 

awal hingga akhir. Berdasarkan alur PTK menurut Kemmis dan MC Taggart, 

terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting).  

Keempat tahap di atas dijelaskan sebagai berikut: pertama, pada tahap 

perencanaan yang diperlukan adalah merencanakan desain pembelajaran dan 

model pembelajaran, selain itu merancang alat-alat peraga yang dapat mendukung 

berlangsungnya proses pembelajaran dengan menerapkan model Make a Match. 

Setelah itu di desain juga lembar pengamatan (observasi) yang nantinya akan 

digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melakukan analisis dan evaluasi bagi 

perencanaan berikutnya.  
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Kedua, setelah didesain perencanaan langkah berikutnya adalah 

melaksanakan perencanaan yang dibuat sekaligus mengamati proses pelaksanaan 

tersebut. Apakah pelaksanaan siklus ini telah sesuai dengan perencanaan yang 

dibuat, termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi selama proses pelaksanaan.  

Keempat yaitu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ini. Refleksi 

yang dimaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang belum 

direncanakan pada siklus I untuk selanjutnya dilakukan pada siklus II. 

Rencana tindakan penelitian ini dilaksanakan pada siklus I dan siklus II 

dengan dikenai tindakan yang sama. Setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. 

Pelaksanaan akan dilakukan oleh guru kelas 5 yang berkolaborasi dengan peneliti 

pada bulan Maret sampai bulan April dan dilaksanakan dengan menggunakan 

desain Kemmis dan Taggart. Uraian keseluruhannya dapat dilihat pada paparan di 

bawah ini: 

3.4.1. Rencana Tindakan Siklus 1 

A. Tahap Perencanaan 

Peneliti mengidentifikasi data baik dari dokumentasi maupun dari observasi 

serta wawancara dengan guru kelas maupun kepala sekolah. 

1) Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan guru kolaborator.  

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), meliputi: 

a) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dilakukan 

peneliti. 

b) Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam indikator. 

c) Indikator kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. 

d) Merumuskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru kolaborator 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

e) Menetapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran yang sesuai 

dengan materi. 

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

diajarkan kepada siswa. 

4) Menyiapkan alat peraga. 

5) Membuat lembar observasi guru dan siswa dalam pembelajaran. 
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6) Membuat evaluasi. 

7) Menyampaikan rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepada guru 

kolaborator SD N Sumogawe 02.  

B. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus I ini dilaksanakan selama enam kali 35 menit atau tiga kali pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I terdiri dari tiga tahap yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir.  

Pertemuan pertama terbagi ke dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan guru diawali 

dengan membuka pelajaran dengan doa, kegiatan guru dalam menyampaikan 

apersepsi menuju materi yang akan dipelajari dan menyampaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan pertama mengenai cahaya. 

Kegiatan inti yang dilakukan guru dan siswa antara lain: (1) melakukan praktik 

mengenai materi yang dipelajari yang berkaitan dengan cahaya, melakukan tanya 

jawab dan menyimak penjelasan guru. (2) Guru menjelaskan tata cara 

pembelajaran Make a Match. (3) Pembagian kelompok, yakni kelompok soal dan 

kelompok jawaban. (4) Setiap siswa mendapatkan satu kartu yang diberikan guru 

yaitu kartu soal untuk kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B. (4) 

siswa melakukan permainan mencari pasangan setelah masing-masing siswa 

menerima kartu menurut waktu yang sudah ditentukan. (5) masing-masing 

pasangan secara bergantian untuk mempresentasikan kartu soal dan kartu 

jawabannya. (6) guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 

soal dan jawaban dari pasangan yang sedang presentasi, selain itu guru 

memberikan kesempatan siswa untuk memberi masukan mengenai kartu yang 

dibacakan pasangan yang melakukan presentasi dan memberikan kesempatan 

untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Kegiatan penutup 

diantaranya guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari yaitu mengenai pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan macam 

sumber cahaya. Setelah itu mengajak siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan 
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yang telah dilakukan selama pembelajaran. Dan menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran. 

Pertemuan kedua terbagi ke dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan guru diawali dengan 

membuka pelajaran dengan doa, kegiatan guru dalam menyampaikan apersepsi 

menuju materi yang akan dipelajari dan menyampaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kedua mengenai jenis-jenis 

cermin. Kegiatan inti yang dilakukan guru dan siswa antara lain: (1) melakukan 

praktik mengenai materi yang dipelajari yang berkaitan bayangan yang terbentuk 

melalui jenis-jenis cermin, melakukan tanya jawab dan menyimak penjelasan 

guru. (2) Guru menjelaskan tata cara pembelajaran Make a Match. (3) Pembagian 

kelompok, yakni kelompok soal dan kelompok jawaban. (4) Setiap siswa 

mendapatkan satu kartu yang diberikan guru yaitu kartu soal untuk kelompok A 

dan kartu jawaban untuk kelompok B. (4) siswa melakukan permainan mencari 

pasangan setelah masing-masing siswa menerima kartu menurut waktu yang 

sudah ditentukan. (5) masing-masing pasangan secara bergantian untuk 

mempresentasikan kartu soal dan kartu jawabannya. (6) guru memberikan 

konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan soal dan jawaban dari pasangan 

yang sedang presentasi, selain itu guru memberikan kesempatan siswa untuk 

memberi masukan mengenai kartu yang dibacakan pasangan yang melakukan 

presentasi dan memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. Kegiatan penutup diantaranya guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari yaitu mengenai jenis-jenis 

cermin, sifat bayangan yang terbentuk pada jenis-jenis cermin, dan sifat cahaya 

dapat diuraikan dan dibiaskan. Setelah itu mengajak siswa melakukan refleksi 

mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran. Dan 

menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya adalah mengerjakan tes 

evaluasi dan mengakhiri pembelajaran. 

Pertemuan ketiga terbagi ke dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan guru diawali dengan 

membuka pelajaran dengan doa, kegiatan guru dalam menyampaikan apersepsi 
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dengan cara mengajak mengulas kembali materi yang pernah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan kedua mengenai cahaya dan 

jenis-jenis cermin. Kegiatan inti meliputi guru membagikan soal evaluasi siklus 1 

kepada siswa, siswa diminta untuk mengerjakan soal secara individu, siswa yang 

sudah selesai mengerjakan soal mengumpulkan kepada guru, kegiatan penutup 

meliputi guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam penutup. 

C. Observasi 

Pada kegiatan ini observasi/pengamatan dilakukan oleh observer yaitu guru 

sejawat, yang bertugas mengamati selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran 

meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan observasi 

dengan cara mengamati kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, 

kemampuan guru dalam mengelola kelas, kegiatan peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match, serta hambatan-hambatan yang 

ditemui selama proses pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan dengan mengisi lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa. lembar aktivitas guru berisi 20 indikator dan lembar aktivitas siswa berisi 

17 indikator yang diisi pada saat guru kelas 5 sedang melaksanakan tindakan 

penelitian menggunakan model pembelajaran Make a Match.  

D. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini semua data yang terkumpul dianalisis. Kemudian melakukan 

analisis-analisis terhadap hasil pengamatan berupa temuan-temuan diantaranya 

kekurangan, kelemahan, dan hambatan selama proses pembelajaran menggunakan 

model Make a Match dan mengevaluasi hasil belajar siswa pada siklus I sebagai 

masukan untuk siklus berikutnya. Untuk mengetahui perubahan atas tindakan 

yang telah diberikan. Diadakan perbandingan antara hasil belajar IPA setelah 

diberi tindakan dengan hasil belajar IPA sebelum diberi tindakan untuk 

mengetahui apakah tindakan siklus I sudah dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

kelas 5. 
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 Dari hasil tersebut, diadakan tindak lanjut apabila tindakan yang telah 

dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA. Kelebihan akan dipertahankan dan kekurangan akan diperbaiki pada 

tindakan berikutnya. Kegiatan refleksi dilakukan oleh guru kolaborator, guru 

observer, peneliti, dan perwakilan dari beberapa siswa kelas 5. 

 

3.4.2. Rencana Tindakan Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan tindakan siklus I. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus II merupakan penyempurnaan dari 

kelemahan atau kekurangan pada siklus I dengan tujuan agar pelaksanaan 

tindakan siklus II mencapai maksimal sehingga hasil belajar siswa meningkat dan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan lebih baik dan optimal. Rencana tindakan 

siklus II sama dengan rencana tindakan siklus I yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Uraian 

keseluruhannya dapat dilihat pada paparan di bawah ini: 

A. Tahap Perencanaan 

Kegiatan pada tahap perencanaan siklus II hampir sama dengan tahap 

perencanaan siklus I, namun pada tahap ini mempertimbangkan hasil refleksi yang 

dilakukan pada siklus I agar pada pelaksanaan siklus II dapat memperbaiki 

kesalahan atau masalah pada siklus I. 

B. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus II sama dengan pelaksanaan tindakan pada siklus I, namun tetap 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus I agar pada pelaksanaan siklus II 

dapat memperbaiki kesalahan atau masalah pada siklus I. Pelaksanaan tindakan ini 

dilaksanakan selama enam kali 35 menit atau tiga kali pertemuan. Pelaksanaan 

tindakan pada siklus I terdiri dari tiga tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir.  

Pertemuan pertama terbagi ke dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan guru diawali 
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dengan membuka pelajaran dengan doa, kegiatan guru dalam menyampaikan 

apersepsi menuju materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan pertama mengenai alat-alat 

optik. Kegiatan inti yang dilakukan guru dan siswa antara lain: (1) siswa 

memperhatikan gambar mengenai macam-macam alat optik, setelah itu 

melakukan tanya jawab mengenai gambar yang diamati dan menyimak penjelasan 

guru. (2) Guru menjelaskan tata cara pembelajaran Make a Match. (3) Pembagian 

kelompok, yakni kelompok soal dan kelompok jawaban. (4) Setiap siswa 

mendapatkan satu kartu yang diberikan guru yaitu kartu soal untuk kelompok A 

dan kartu jawaban untuk kelompok B. (4) siswa melakukan permainan mencari 

pasangan setelah masing-masing siswa menerima kartu menurut waktu yang 

sudah ditentukan. (5) masing-masing pasangan secara bergantian untuk 

mempresentasikan kartu soal dan kartu jawabannya. (6) guru memberikan 

konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan soal dan jawaban dari pasangan 

yang sedang presentasi, selain itu guru memberikan kesempatan siswa untuk 

memberi masukan mengenai kartu yang dibacakan pasangan yang melakukan 

presentasi dan memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. Kegiatan penutup diantaranya guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari yaitu mengenai pengertian alat-

alat optik, contoh alat-alat optik, kegunaan alat-alat optik, pengertian lensa dan 

macam-macam lensa. Setelah itu mengajak siswa melakukan refleksi mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran dan mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan pengalaman yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaiatan dengan alat-alat optik. Dan menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran. 

Pertemuan kedua terbagi ke dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan guru diawali dengan 

membuka pelajaran dengan doa, kegiatan guru dalam menyampaikan apersepsi 

menuju materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada pertemuan kedua mengenai macam-macam lensa cekung dan 

pembuatan periskop. Kegiatan inti yang dilakukan guru dan siswa antara lain: (1) 
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siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai sifat bayangan yang terbentuk 

pada lensa , selanjutnya guru menjelaskan sifat bayangan yang terbentuk pada 

lensa, berikutnya guru membimbing siswa membuat periskop sederhana. (2) guru 

menjelaskan tata cara pembelajaran Make a Match. (3) pembagian kelompok, 

yakni kelompok soal dan kelompok jawaban. (4) setiap siswa mendapatkan satu 

kartu yang diberikan guru yaitu kartu soal untuk kelompok A dan kartu jawaban 

untuk kelompok B. (4) siswa melakukan permainan mencari pasangan setelah 

masing-masing siswa menerima kartu menurut waktu yang sudah ditentukan. (5) 

masing-masing pasangan secara bergantian untuk mempresentasikan kartu soal 

dan kartu jawabannya. (6) guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan 

kecocokan soal dan jawaban dari pasangan yang sedang presentasi, selain itu guru 

memberikan kesempatan siswa untuk memberi masukan mengenai kartu yang 

dibacakan pasangan yang melakukan presentasi dan memberikan kesempatan 

untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Kegiatan penutup 

diantaranya guru membimbing siswa membuat kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari yaitu mengenai sifat bayangan yang terbentuk pada lensa, macam-

macam lensa cekung, dan bahan serta alat yang digunakan untuk membuat 

periskop sederhana. Setelah itu mengajak siswa melakukan refleksi mengenai 

kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran dan mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan pengalaman yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaiatan dengan pemanfaatan sifat bayangan pada lensa dalam kehidupan 

sehari-hari. Dan menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya adalah 

mengerjakan tes evaluasi dan mengakhiri pembelajaran.  

Pertemuan ketiga terbagi ke dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal meliputi kegiatan guru diawali dengan 

membuka pelajaran dengan doa, kegiatan guru dalam menyampaikan apersepsi 

dengan cara mengajak mengulas kembali materi yang pernah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan kedua mengenai alat-alat 

optik, kegunaan dari masing-masing alat optik, macam-macam lensa cembung dan 

lensa cekung, dan bahan serta alat yang digunakan untuk membuat periskop 

sederhana. Kegiatan inti meliputi guru membagikan soal evaluasi siklus II kepada 
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siswa, siswa diminta untuk mengerjakan soal secara individu, siswa diminta 

mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh agar hasil belajar yang diperoleh 

maksimal, siswa yang sudah selesai mengerjakan soal mengumpulkan kepada 

guru, kegiatan penutup guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 

C. Observasi 

Pada kegiatan ini observasi/pengamatan pada siklus II seperti yang dilakukan 

pada siklus I. kegiatan observasi dilakukan oleh observer yaitu guru sejawat, yang 

bertugas mengamati selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan observasi dengan cara 

mengamati kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, kemampuan guru 

dalam mengelola kelas, kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran, 

dan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make 

a Match. Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

dengan mengisi lembar observasi aktivitas guru dan siswa. lembar aktivitas guru 

berisi 20 indikator dan lembar aktivitas siswa berisi 17 indikator yang diisi pada 

saat guru kelas 5 sedang melaksanakan tindakan penelitian menggunakan model 

pembelajaran Make a Match.  

D. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini seperti yang dilakukan pada refleksi siklus I, semua data yang 

terkumpul dianalisis. Kemudian melakukan analisis-analisis terhadap proses 

pembelajaran menggunakan model Make a Match dan mengevaluasi hasil belajar 

siswa pada siklus II apakah pemberian tindakan siklus II mengalami perbaikan 

dengan cara membandingkan antara hasil belajar IPA setelah diberi tindakan 

siklus II dengan hasil belajar IPA pada siklus I untuk mengetahui apakah hasil 

belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

 

3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

Pada sub judul ini akan menguraikan mengenai teknik pengumpulan data dan 

instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data akan memaparkan 

mengenai cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan tindakan penelitian. Sementara pada sub judul instrumen 
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pengumpulan data akan menjelaskan mengenai alat-alat intrumen pengumpulan 

data yang digunakan dalam menghimpun data-data yang berkaitan dengan 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan, seperti lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa serta soal evaluasi dalam bentuk tes pilihan ganda untuk mengukur 

tingkat keberhasilan hasil belajar mata pelajaran IPA. 

 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam PTK ini, Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah teknik tes dan teknik nontes. Teknik pengumpulan data 

digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu juga 

untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru dan siswa selama tindakan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match. Teknik tes dilakukan dengan 

memberikan soal evaluasi pada setiap siklusnya dan teknik nontes dengan mengisi 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa pada saat tindakan kelas, begitu juga 

dokumentasi dilakukan pada saat tindakan kelas berlangsung.  

 

1) Teknik Tes  

Menurut Arifin (2012:118) tes merupakan suatu teknik atau cara yang 

digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya 

terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta 

didik. Selaras dengan pendapat di atas Arikunto (2010:150) mengemukakan 

bahwa tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan 

sesudah menerapkan pembelajaran Make a Match pada pembelajaran IPA. Bentuk 

tes yang diberikan pada siswa ialah berupa soal pilihan ganda. Tes dilakukan 

setelah tindakan siklus I dan setelah tindakan siklus II.  
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2) Teknik Nontes  

Salah satu teknik pengumpulan data dalam PTK ini selain teknik tes adalah 

teknik nontes. Menurut Arifin (2012:152) instrumen nontes dapat digunakan jika 

kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-

hal yang berkenaan dengan domain afektif, seperti sikap, minat, dan motivasi. 

Adapun perubahan sikap dan pertumbuhan anak dalam psikologi hanya dapat 

diukur dengan teknik nontes, misalnya observasi, wawancara, skala sikap dan 

lain-lain. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik nontes yang digunakan 

adalah observasi dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, 

logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 

2012:153). Teknik observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan 

aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam menerapkan pembelajaran Make a Match 

pada mata pelajaran IPA.  

Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan penilaian melalui 

pengisian lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa pada setiap 

pertemuan. Masing-masing indikator pada lembar observasi aktivitas guru dan 

lembar observasi aktivitas siswa. Untuk menentukan apakah aktivitas guru dan 

aktivitas siswa sudah berjalan dengan baik atau belum, peneliti membuat lima 

kategori penilaian yaitu sangat kurang, kurang, cukup baik, baik, dan sangat baik. 

Dari jumlah skor yang didapatkan pada masing-masing lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa kemudian disimpulkan 

termasuk dalam kategori sangat kurang, kurang, cukup baik, baik, dan sangat baik 

dengan rentang yang telah ditetapkan oleh peneliti pada masing-masing 

kategorinya. Dalam penelitian ini, salah satu syarat pembelajaran dikatakan 

berhasil jika jumlah skor dari lembar observasi aktivias guru dan lembar observasi 

aktivitas siswa berada pada kategori baik. 
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b. Dokumentasi 

Arikunto (2010:158) mengatakan dokumentasi berasal dari kata dasar 

“dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui daftar 

nama siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 dan nilai awal hasil belajar IPA sebelum 

dilakukan penelitian, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan antara 

hasil belajar sebelum dengan setelah penelitian dilakukan. 

 

3.5.2. Instrumen Pengumpuan Data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari butir soal tes 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, lembar observasi untuk mengukur 

aktivitas guru dan aktivitas siswa, dan dokumentasi. 

 

a) Butir Soal Tes 

Instrumen butir soal tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran sebagai 

pembanding peningkatan hasil belajar antar siklus. Soal tes ini berbentuk pilihan 

ganda yang diberikan setelah akhir kegiatan pembelajaran tiap siklus. 

Penelitian ini dilaksanakan sampai siklus II. Adapun kisi-kisi soal evaluasi 

siklus I dan evaluasi siklus II sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Soal IPA Siklus I 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator Item pada 

tes 

Jumlah 

item 

Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

Mendiskripsikan 

sifat-sifat 

cahaya 

 

Mendefinisikan 

pengertian cahaya 

dan sumber cahaya 

Pilihan 

ganda item 

1, 3 

2 

Menyebutkan sumber 

cahaya   

Pilihan 

ganda item 

2 
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suatu 

karya/model 

2, 27 

Menentukan  

peristiwa mengenai 

sifat-sifat cahaya 

Pilihan 

ganda item 

9, 12, 17 

3 

Menentukan benda-

benda atau alat yang 

dapat membuktikan 

sifat cahaya 

Pilihan 

ganda item 

4, 10, 13, 

15, 28 

5 

Menyebutkan sifat -

sifat cahaya 

Pilihan 

ganda item 

7, 8, 11, 

14, 26 

5 

Menyebutkan jenis-

jenis cermin 

Pilihan 

ganda item 

16, 21, 23, 

25 

4 

Menentukan sifat-

sifat bayangan pada 

cermin datar, cekung, 

dan cembung. 

 Pilihan 

ganda item 

20, 22, 29, 

30 

4 

Menentukan 

peristiwa penguraian 

cahaya 

Pilihan 

ganda item 

6, 18 

2 

Menentukan sifat-

sifat pembiasan 

cahaya 

Pilihan 

ganda item 

5, 19, 24 

3 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Soal IPA Siklus II 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator Item pada 

tes 

Jumlah 

item 

Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya/model 

Membuat suatu 

karya/model, 

misalnya 

periskop atau 

lensa dan bahan 

sederhana 

dengan 

menerapkansifat-

sifat cahaya 

 

Mendefinisikan alat 

optik 

Pilihan 

ganda item 

1 

1 

Menyebutkan jenis 

alat optik   

Pilihan 

ganda item 

2, 3, 11, 

15, 25, 27,  

6 

Menyebutkan 

alat/bahan untuk 

membuat alat optik 

sederhana 

Pilihan 

ganda item 

16, 21 

2 

Mendefinisikan 

fungsi alat-alat optik 

Pilihan 

ganda item 

4, 9, 20, 

22,  

4 

Menentukan jenis 

sifat cahaya yang 

dimanfaatkan dalam 

alat optik 

Pilihan 

ganda item 

5, 13, 19, 

26, 28,30 

6 

Mendefinisikan lensa Pilihan 

ganda item 

7, 10, 12, 

17 

4 

Menentukan jenis 

cermin atau lensa 

yang digunakan 

dalam pembuatan 

alat optik. 

Pilihan 

ganda item 

6, 8, 14, 

18, 23 

5 

Menyebutkan jenis-

jenis lensa cembung 

atau lensa cekung 

Pilihan 

ganda item 

24, 29 

2 
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Soal evaluasi disajikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan 4 pilihan 

jawaban. Skala pengukuran yang digunakan pada instrumen ini adalah skala 

Guttman sehingga akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “benar dan salah” 

dengan teknik skoring untuk jawaban benar diberi skor 1(satu) dan untuk jawaban 

salah diberi skor 0 (nol) (Sugiyono, 2009:139). 

Perhitungan nilai tes evaluasi hasil belajar mata pelajaran IPA berpedoman 

pada perhitungan rumus sebagai berikut:  

 

  

 

Keterangan : B = jumlah jawaban benar 

N = jumlah soal 

Skala = 0-100 

KKM yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sebesar 70, sehingga 

berdasarkan perbandingan nilai KKM dan tes evaluasi hasil belajar IPA dapat 

diketahui bahwa siswa sudah tuntas belajar atau belum. Kriteria ketuntasan belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Rentang Kriteria 

x < 70 Belum memenuhi KKM atau tidak 

tuntas. 

x ≥ 70 Memenuhi KKM atau tuntas. 

 

b) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Make a 

Match dari awal sampai akhir pembelajaran. Pengisian lembar observasi ini 

Skor = 
 

 
 X 100 (Arifin, 2012:229) 
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dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom skor sesuai hasil yang diamati 

observer terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa pada setiap pertemuan.  

Observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa digunakan untuk mengukur 

apakah guru dan siswa sudah baik dalam menerapkan pembelajaran Make a 

Match. Lembar observasi aktivitas guru terdiri dari 20 pertanyaan yang terbagi 

dalam kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Dan lembar aktivitas siswa terdiri dari 17 pertanyaan yang terbagi dalam kegiatan 

pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Observer 

mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama 2 siklus. Observer mengisi 

lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan skala 

Likert (Sugiyono, 2009:135). Cara mengisinya yaitu dengan memberikan tanda 

centang pada kolom skor 1 (jika pernyataan dilakukan guru atau siswa dalam 

kategori sangat tidak baik), 2 (jika pernyataan dilakukan guru atau siswa dalam 

kategori tidak baik), 3 (jika pernyataan dilakukan guru atau siswa dengan kategori 

baik), dan 4 (jika pernyataan dilakukan guru atau siswa dengan kategori sangat 

baik).  

Adapun kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa disajikan 

dalam tabel 3.5 dan tabel 3.6.  

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 

1. Pra 

Pembelajaran 

a. Mempersiapkan 

perlengkapan 

pembelajaran atau alat 

peraga yang digunakan 

selama proses 

pembelajaran. 

b. Mengajak siswa berdoa 

c. Memberikan salam 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 
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d. Memeriksa kesiapan 

siswa. 

 

4 

2. Kegiatan 

Awal 

a. Melakukan apersepsi  

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5 

6 

2 

3. Kegiatan Inti a. Menyampaikan materi 

dengan alat peraga. 

b. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa tentang 

materi yang disampaikan. 

c. Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

Make a Match. 

d. Membagi siswa ke dalam 

2 kelompok. 

e. Membagi kartu 

pertanyaan dan kartu 

jawaban. 

f. Menentukan batasan 

waktu yang diperlukan 

siswa untuk menemukan 

pasangan kartunya. 

g. Mengawasi aktivitas 

siswa dan memberikan 

bantuan siswa selama 

melakukan pembelajaran 

Make a Match. 

h. Memanggil masing-

masing pasangan untuk 

presentasi. 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

10 
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i. Memberikan kesempatan 

pada siswa lain untuk 

memberikan tanggapan 

tentang kecocokan 

pasangan kartu soal dan 

kartu jawaban. 

j. Memberikan konfirmasi 

tentang kebenaran dan 

kecocokan kartu dari 

masing-masing pasangan. 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

3. Kegiatan 

Akhir 

a. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

yang dipelajari. 

b. Melakukan refleksi. 

c. Memberikan arahan 

untuk pertemuan 

selanjutnya. 

d. Menutup pembelajaran 

dengan salam. 

17 

 

 

18 

19 

 

 

20 

4 

Total 20 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 

1. Pra 

Pembelajaran 

a. Menyiapkan perlengkapan 

pembelajaran (buku, alat 

tulis) yang digunakan 

selama pembelajaran. 

b. Kesiapan siswa dalam 

menerima materi 

pembelajaran. 

1 

 

 

2 

2 

2. Kegiatan 

Awal 

a. Antusias menanggapi 

apersepsi yang dilakukan 

guru melalui kegiatan tanya 

jawab. 

b. Memperhatikan  secara 

seksama ketika guru 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

3 

 

 

4 

2 

3. Kegiatan Inti a. Memperhatikan materi 

yang dijelaskan oleh guru.  

b. Tertarik terhadap materi 

yang disajikan 

menggunakan alat peraga. 

c. Aktif bertanya saat proses 

pembelajaran kepada guru. 

d. Menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru. 

5 

6 

 

 

7 

8 

11 
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e. Adanya interaksi positif 

antar siswa. 

f. Baris menurut kelompok 

masing-masing dan 

berhadap-hadapan dengan 

kelompok lain. 

g. Masing-masing siswa 

menerima satu kartu 

h. Mencari kartu pasangan 

berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan. 

i. Mempresentasikan kartu 

soal dan kartu jawaban 

pasangannya masing-

masing  

j. Memberikan tanggapan 

tentang kecocokan kartu 

pasangan yang sedang 

melakukan presentasi. 

k. Memperhatikan konfirmasi 

guru tentang kebenaran dan 

kecocokan pertanyaan dan 

jawaban dari pasangan 

yang melakukan presentasi. 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

4. Kegiatan 

Akhir 

a. Membuat kesimpulan 

dengan bimbingan guru. 

b. Melakukan refleksi 

16 

17 

2 

Total 17 
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Untuk menghitung rentang kriteria skor aktivitas, baik guru maupun siswa 

digunakan rumus Sturges (Sugiyono, 2010:36) dengan langkah-langkah 

perhitungan sebagai berikut:    

a) Menghitung rentang data  

                            

Skor Maksimal dihitung dengan mengalikan jumlah indikator penilaian 

observasi aktivitas guru atau siswa dengan skala penilaian tertinggi (4), sementara 

skor minimal diperoleh dengan mengalikan jumlah indikator penilaian observasi 

aktivitas guru atau siswa dengan skala penilaian terendah (1). 

b) Menghitung Jumlah Kelas Interval 

 

              

  

n merupakan jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian 

 

c) Menghitung Panjang Kelas 

   
       

∑              
 

Berdasarkan langkah-langkah perhitungan tersebut dapat diketahui kriteria 

skor aktivitas guru dan aktivitas siswa sebagai berikut:  

Tabel 3.7 

Kriteria Skor Aktivitas Guru 

Rentang Kriteria 

20-31 Sangat Kurang 

32-43 Kurang 

44-55 Cukup Baik 

56-67 Baik 

68-80 Sangat Baik 
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Tabel 3.8 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Rentang Kriteria 

17-26 Sangat Kurang 

27-36 Kurang 

37-46 Cukup Baik 

47-56 Baik 

57-68 Sangat Baik 

 

c) Dokumentasi  

Dalam PTK yang dilakukan di SD N Sumogawe 02, dokumentasi yang 

digunakan ialah surat ijin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, 

surat ijin uji validitas, surat keterangan telah melakukan uji validitas, lembar 

observasi, daftar nilai siswa, dan foto-foto pelaksanaan tindakan penelitian. 

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Sebelum dilaksanakan penelitian terlebih dahulu peneliti menguji instrumen 

soal yang akan digunakan. Instrumen yang akan digunakan sebelumnya  harus 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas ini diujikan kepada 

siswa kelas 5 SD N Sumogawe 01 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang 

berjumlah 34 siswa. 

 

3.6.1. Uji Validitas 

Menurut Sudjana (2005:12) validitas berkenaan dengan ketetapan alat 

penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang 

seharusnya dinilai. Validitas instrumen digunakan untuk mengukur suatu 

instrumen tertentu valid atau tidak. Dasar pengambilan item yang valid 

berdasarkan kriteria Sugiyono (2009:445)  dengan menggunakan taraf signifikan 

5%. Pelaksanaan uji instrumen dilakukan di SD N Sumogawe 01 dengan jumlah 

responden 34 siswa. Apabila  jumlah responden (N) = 34, maka nilai rtabel = 0,339 

dengan taraf signifikansi 5% (Sugiyono, 2009:445).  
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Validitas instrumen yang berupa butir soal dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan butir soal sehingga dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan 

dimasukkan untuk mengukur validitas melalui program SPSS 16,0 for windows. 

 

a. Validitas Butir Soal Evaluasi Siklus I 

Dari 30 soal yang diujikan terdapat 23 butir soal yang dinyatakan valid dan 6 

butir soal yang tidak valid karena memiliki koefisien corrected item-total 

correlation kurang dari 0,339. Hasil rekapitulasi uji coba butir soal siklus I 

dirangkum pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Soal Evaluasi Siklus I 

Bentuk Instrumen Valid Tidak Valid 

Pilihan Ganda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 22, 25, 26, 27, 

28, 30 

10, 17, 20, 21, 23, 24, 

29 

Total 23 valid 7 tidak valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas 30 item soal diketahui dari tabel 3.9 di atas, 

terdapat 7 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 10, 17, 20, 21, 23, 24, dan 29. 

Sedangkan 23 soal yang lainnya terbukti valid setelah di uji menggunakan SPSS 

versi 16.0 for Windows. Soal yang valid tersebut kemudian peneliti gunakan 

sebagai soal evaluasi pada siklus I. 

 

b. Validitas Butir Soal Evaluasi Siklus II 

Dari 30 soal yang diujikan 24 butir soal dinyatakan valid karena memiliki 

koofesien corrected item-total correlation ≥0,339. Hasil rekapitulasi uji coba butir 

soal evaluasi siklus II dirangkum dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.10 

Hasil Uji Validitas Soal Evaluasi Siklus II 

Bentuk Instrumen Valid Tidak Valid 

Pilihan Ganda 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

18, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 

5, 16, 17, 19, 20, 21 

Total 24 valid 6 tidak valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas 30 item soal diketahui dari tabel 3.10 di atas, 

terdapat 6 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 5, 16, 17, 19, 20, dan 21. 

Sedangkan 24 soal yang lainnya terbukti valid setelah di uji menggunakan SPSS 

versi 16.0 for Windows. Soal yang valid tersebut kemudian peneliti gunakan 

sebagai soal evaluasi pada siklus II. 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sudjana (2005:16) reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau 

keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilaianya. Artinya, kapan pun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Selanjutnya Arifin (2012:258) berpendapat bahwa reliabilitas adalah tingkat atau 

derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan 

pertanyaan, apakan suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui tingkat 

keajegan instrumen dari variabel yang diukur. Pengukuran reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan pedoman dari Wardani (2012:346) kriteria 

untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 : sangat reliabel 

<0,80 – 0,60 : reliabel 

<0,60 – 0,40 : cukup reliabel 

<0,40 – 0,20 : agak reliabel 
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<0,20  : kurang reliabel 

a. Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus I 

Pada uji reliabilitas siklus I diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,905. 

Maka butir soal evaluasi siklus I dapat digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian. Hasil uji reliabilitas siklus I dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus I 

Bentuk 

Instrumen 

Jumlah Item 

Soal 

Koefisien 

Reliabilitas 

Kategori  

Pilihan Ganda 23 0,905 Sangat 

reliabel 

 

b. Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus II 

Pada uji reliabilitas siklus II diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,900. 

Maka butir soal evaluasi siklus II dapat digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian. Hasil uji reliabilitas siklus Iidapat dilihat dalam tabel 3.12. 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus II 

Bentuk 

Instrumen 

Jumlah Item 

Soal 

Koefisien 

Reliabilitas 

Kategori  

Pilihan Ganda 24 0,900 Sangat 

reliabel 

 

Dari tabel hasil uji reliabilitas dengan program SPSS versi 16.0 for Windows 

di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisisen reliabilitas pada siklus I mencapai 

0,905 yang berarti bahwa tingkat reliabilitas tersebut termasuk dalam kategori 

sangat reliabel. Sementara koefisien reliabilitas pada siklus II mencapai 0,900 

yang berarti bahwa tingkat reliabilitas tersebut termasuk dalam kategori sangat 
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reliabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan adalah 

sangat reliabel karena nilai koefisien alpha lebih dari 0,80. 

 

3.7. Tingkat Kesulitan Instrumen 

Untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas 

dan reabilitas juga harus mempertimbangkan dari tingkat kesulitan soal tersebut. 

Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa 

dalam menjawab soal, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. 

Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah 

penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. 

Menurut Sudjana (2005:137) cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal. 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan. 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soaal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai tersebut: 

a. 0,0    – 0,30  = soal kategori sukar. 

b. 0,31 – 0,70  = soal kategori sedang. 

c. 0,71 – 0,100 = soal kategori mudah. 

 

a. Taraf Kesukaran Soal Evaluasi Siklus I 

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal evaluasi siklus 1 dapat dilihat pada 

tabel 3.13 berikut: 

I= 
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Tabel 3.13 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Evaluasi Sikus I 

Rentang  Indeks 

Kesukaran 

Nomor soal Jumlah  

 0,0    – 0,30   Sukar  5, 16, 28 3 

0,31 – 0,70   Sedang 1, 2, 3, 6, 8, 9, 

11, 13, 14, 15, 

19, 22, 25, 26, 

27, 30 

 

16 

0,71 – 0,100  Mudah  4, 7, 12,18 4 

Total  23 

 

Dari data tabel 3.13 hasil analisis tingkat kesukaran soal evaluasi siklus I, 

dapat diuraikan bahwa hasil uji tingkat kesukaran soal pilihan ganda dengan 

jumlah soal sebanyak 23 soal terdapat 3 soal dengan kategori sukar, 16 soal 

dengan kategori sedang, dan 4 soal dengan kategori mudah.  

Selanjutnya untuk data hasil analisis tingkat kesukaran item soal siklus II 

dengan jumlah 24 soal berbentuk pilihan ganda. 

b. Taraf Kesukaran Soal Evaluasi Siklus II 

Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal evaluasi siklus II dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.14 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Evaluasi Sikus II 

Rentang  Indeks 

Kesukaran 

Nomor soal Jumlah  

 0,0    – 0,30   Sukar  8, 24, 28 3 

0,31 – 0,70   Sedang 2, 3, 6, 7, 9, 11, 

12, 14, 15, 22, 

23, 25, 26, 27, 

29, 30 

 

16 

0,71 – 0,100  Mudah  1, 4, 10, 13, 18 5 

Total  24 
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Dari data tabel 3.14 hasil analisis tingkat kesukaran soal evaluasi siklus II, 

dapat diuraikan bahwa hasil uji tingkat kesukaran soal pilihan ganda dengan 

jumlah soal sebanyak 24 soal terdapat 3 soal dengan kategori sukar, 16 soal 

dengan kategori sedang, dan 5 soal dengan kategori mudah.  

 

3.8. Analisis Data  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan prasiklus, nilai tes setelah siklus I dan nilai tes 

setelah siklus II untuk data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif 

menggunakan analisis deskriptif berdasarkan hasil observasi aktivitasa guru dan 

aktivitas siswa dan refleksi dari tiap-tiap siklus. 

 

3.8.1.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Langkah 

pertama dalam proses pengolahan hasil belajar adalan pengskoran dari data 

mentah berdasarkan hasil belajar siswa (Arifin, 2012:221). Selanjutnya angka-

angka hasil penilaian diubah menjadi nilai-nilai untuk mendapatkan gambaran 

jelas mengenai hasil belajar siswa. 

Cara pemberian skor terhadap tes hasil belajar pada penelitian ini dengan 

memberikan skor pada soal bentuk pilihan ganda. 

a. Penskoran soal bentuk pilihan ganda 

Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda menurut Arifin (2012:229) ada tiga 

macam yaitu: penskoran tanpa koreksi, penskoran ada koreksi, dan pengskoran 

dengan butir beda bobot. Peneliti menggunakan teknik penskoran tanpa koreksi 

yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 

satu (tergantung pada bobot butir soal). Skor peserta didik diperoleh dengan cara 

menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar dengan menggunakan 

rumus: 

 

 Skor = 
 

 
 X 100 (Arifin, 2012:229) 
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Keterangan : B = jumlah jawaban benar 

N = jumlah soal 

Skala = 0-100 

KKM yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sebesar 70, sehingga 

berdasarkan perbandingan nilai KKM dan tes evaluasi hasil belajar IPA dapat 

diketahui bahwa siswa telah tuntas atau belum tuntas dalam pembelajaran IPA. 

b. Menghitung rata-rata hasil belajar menggunakan rumus: 

 

 

 

keterangan :  X       = rata-rata (mean). 

∑X      = jumlah seluruh skor. 

N       = banyaknya subjek. 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan:  

KB = ketuntasan belajar  

NS = jumlah siswa yang diatas KKM (nilai ≥ 70)  

N = jumlah siswa 

Berdasarkan nilai persentase yang diperoleh, ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Make a Match dapat digolongkan 

menjadi lima kriteria. Kriteria ketuntasan belajar secara klasikal adalah sebagai 

berikut: 

 

 

X = 
∑ 

 
         (Sudjana, 2005:109) 

KB = 
  

 
 X 100% 
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Tabel 3.15 

Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal 

Rentang Kriteria 

1% - 20% Sangat Kurang 

21% - 40% Kurang 

41% - 60% Cukup Baik 

61% - 80% Baik 

81% - 100% Sangat Baik 

Sumber: Tampubolon (2014:241) 

 

3.8.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap aktivitas guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Pengolahan data hasil observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa selama pelaksanaan siklus I dan pelaksanaan 

siklus II dengan menghitung persentase jumlah pencapaian skor minimal secara 

klasikal. Rumus persentase hasil observasi guru dan siswa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : skala yang digunakan 0-100 (%) 

Berdasarkan nilai persentase yang diperoleh, maka kriteria hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

Make a Match dapat digolongkan menjadi lima kriteria. Kriteria hasil observasi 

secara klasikal adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Nilai = 
                   

             
 X Skala      (Purwanto, 2013:207) 
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Tabel 3.16 

Kriteria Hasil Observasi Klasikal 

 Aktivitas guru dan Aktivitas Siswa  

Rentang Kriteria 

1% - 20% Sangat Kurang 

21% - 40% Kurang 

41% - 60% Cukup Baik 

61% - 80% Baik 

81% - 100% Sangat Baik 

Sumber: Tampubolon (2014:241) 

 

3.9. Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dari penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 5 

SD N Sumogawe 02 melalui model pembelajaran Make a Match pada 

pembelajaran IPA meliputi indikator proses dan hasil. Indikator proses dan hasil 

dijabarkan sebagai berikut:  

 

3.9.1. Indikator proses  

Indikator proses merupakan indikator keberhasilan dari proses pelaksanaan 

tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa melalui penerapan 

model pembelajaran Make a Match. Pada penelitian ini aktivitas guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Make a 

Match dapat dikatakan berhasil apabila mengalami peningkatan secara signifikan 

minimal 9 skor dalam kriteria baik. Dilihat dari kriteria skor aktivitas guru dan 

kriteria skor aktivitas siswa bahwa selisih rentang kriteria skor aktivitas guru 

sebesar 11 dan kriteria skor aktivitas siswa sebesar 9.  

 

3.9.2. Indikator Hasil 

Indikator hasil dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPA, penerapan 

model pembelajaran Make a Match dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA apabila siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 secara signifikan mengalami 
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ketuntasan belajar individual dengan nilai hasil belajar IPA ≥ 70 dan mengalami 

ketuntasan belajar secara klasikal dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA 

meningkat minimal 10 nilai dari KKM ≥ 70 yang ditentukan oleh sekolah atau 

apabila sebanyak 80% siswa telah mencapai nilai 70 maka dikatakan tuntas secara 

klasikal.  

  


