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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Parikesit, yang terletak di Jl. 

Dieng km 23 Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. SD Negeri 1 Parikesit 

merupakan SD rujukan para petani di lingkungan SD Negeri 1 Parikesit. SD 

Negeri 1 Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo memiliki halaman 

yang luas, sehingga anak-anak bisa bermain dengan leluasa, disamping halaman 

ada budidaya tanaman strowberry, berbagai macam sayuran dan bunga. Jumlah 

ruang yang ada di SD Negeri 1 Parikesit berjumlah 13 ruang yang terdiri dari 1 

kantor kepala sekolah, 1 kantor guru, 6 ruang kelas untuk proses belajar mengajar, 

1 mushola, 1 gudang, 1 dapur dan 2 kamar mandi. Guru SD Negeri 1 Parikesit 

berjumlah 10 yang terdiri dari kepala sekolah, 6 guru kelas, guru bahasa inggris, 

guru agama islam dan guru olahraga.  

Penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai bulan April pada semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian diawali dari persiapan penyusunan 

proposal sampai laporan hasil penelitian. Karakteristik siswa kelas 4 ini adalah 

berumur 8-9 tahun. Perkembangan anak umur 8 tahun merupakan operasional 

kongkrit yaitu penggunaan logika yang memadai dan tahap ini telah memahami 

operasi logis dengan bantuan benda konkrit. Sedangkan umur 9 tahun adalah 

operasional formal dimana kemampuan untuk berfikir secara abstrak, menalar 

secara logis, dan menarik kesimpulan dari formasi tersedia. Untuk itu dalam 

melakukan proses pembelajaran guru hendaknya menyesuaikan karakteristik 

siswa sesuai dengan taraf berpikir operasianal kongkrit mereka yaitu melibatkan 

siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajar.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas.  

Peneliti memilih metode ini karena PTK berusaha mengkaji dan merefleksikan 
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suatu pendekatan pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan proses dan 

produk pengajaran di kelas.  

Kegiatan penelitian bersifat kolaboratif antara guru, peneliti dan siswa. 

Kegitan yang bersifat kolaboratif mengandung pengertian bahwa masing-masing 

individu yang terlibat dalam penelitian mempunyai tugas, tanggung jawab dan 

kepentingan yang berbeda tetapi tujuannya sama yaitu memecahkan masalah 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran termasuk hasil belajar. Dalam hal ini 

guru mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kemampuan mengajar, peneliti 

berkepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sedangkan yang diteliti 

(siswa) memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja/hasil belajar. 

Suatu siklus terdiri atas empat tahap yaitu Perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Dari refleksi muncul suatu permasalahan yang  perlu 

diperhatikan dan dituntaskan sehingga perlu dilakukan siklus berulang. Jumlah 

siklus ditentukan bedasarkan tingkat pencapaian dari siklus tersebut, apakah telah 

mengatasi permasalahan atau perlu dilakukan tindakan perbaikan pada siklus 

selanjutnya. 

Penelitian tindakan sekurang kurangnya terdapat dua siklus, mulai dari 

perencanaan sampai dengan refleksi. Tahapan tersebut diulang sampai sekurang 

kurangnya dua kali, dengan catatan bahwa perencanaan pada siklus berikutnya 

harus didasarkan atas masukan dari siklus sebelumnya, dengan menunjukan apa 

saja kelemahan suklus tersebut, kemudian penjelasan tentang bagaimana hal 

tersebut akan diperbaiki.  

Secara keseluruhan keempat tahapan dalam PTK ini membentuk suatu siklus PTK 

yang digambarkan dalam bentuk spiral berikut model penelitian menurut Kemmis 

dan Taggart. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas (x) yaitu motode 

Make A Match dan variabel Y1motivasi belajar dan Y2hasil belajar, berikut adalah 

penjelasanya. 

3.3.1 Variabel Bebas atau Independen 

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang diduga sebagai 

penyebab timbulnya variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati 

dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Pada penelitian 

Aksi 

Identifikasi  Masalah 

Perencanaan 

Ulang 

Observasi 

Refleksi 

Aksi 

Perencanaan 

Refleksi 

Observasi 

Sumber: Zainal Aqib, 2009: 31 

 

Gambar 1Rencana Tindakan Model Kemmis dan Taggart 



22 

 

ini variabel bebas atau variabel X adalah metode pembelajaran Make A Match. 

Metode pembelajaran Make A Match dikatakan variabel bebas atau variabel X 

karena metode pembelajaran Make A Match dapat mempengaruhi motivasi belajar 

dan hasil belajar.  

Metode Make A Match adalah Tehnik mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Dengan menggunakan 

metode Make A Match terjadi interaksi siswa dengan siswa, diskussi, menyampaikan 

pendapat dari ide-ide pokok materi. Interaksi yang terjadi benar-benar interaksi dominan 

siswa dengan siswa. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran Make A Match benar-

benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan 

ketrampilanya. 

3.3.2 Variabel Terikat atau Dependen 

Variabel terikat yaitu variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari 

manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat 

diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel terikat atau variabel Y1adalah motivasi belajar sedangkan 

variabel bebas yang kedua Y2 adalahhasil belajar siswa. Dikatakan variabel terikat 

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

Motivasi belajar atau Y1adalah keinginan atau kemauan yang mendorong 

tingkah laku individu dalam belajar untuk mencapai cita-cita dan harapan. Dalam 

motivasi belajar terkandung keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan dan mengarahkan perilaku individu dalam belajar sehingga dengan 

motivasi belajar yang tinggi akan meningkatkan hasil belajar yang tinggi pula. 

Hasil belajar atau Y2adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar dipengaruhi faktor eksternal dan 

internal dalam diri individu. Hasil belajar ini dapat dinilai dari hasil tes siswa. 

 

3.4 Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan  acuan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik angket, observasi dan tes. 
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3.4.1.1 Angket 

Angket yang digunakan disini merupakan angket tertutup, artinya angket 

yang pengisianya memberikan centang atau menyilang dari beberapa item yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Angket ini diberikan kepada siswa Kelas 4 SD 

Negeri 1 Parikesit untuk mengetahui motivasi siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode Make A Match. Aspek yang digunakan dalam 

angket motivasi siswa adalah aspek Attention (perhatian), Relevance (relevansi), 

Confidence (kepercayaan diri) dan Satisfaction (kepuasan). 

Sistem skoring dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri 

dari empat jawaban alternatif, yaitu Sangat setuju (4), Setuju (3), Tidak setuju (2), 

dan Sangat tidak setuju (1). Angket tersebut akan menunjukkan tingkat motivasi 

belajar siswa, semakin tinggi skor maka semakin tinggi motivasi belajar siswa, 

sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka menunjukkan tingkat 

motivasi belajar siswa rendah. Jumlah item angket yang digunakan untuk 

mengukur motivasi siswa  adalah 20 item. 

3.4.1.2 Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

teliti serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui tindakan guru 

apakah guru telah menerapkan langkah-langkah pembelajaran mengunakan 

metode pembelajaran Make A Match atau belum. Observasi dilakukan di kelas 4 

SD Negeri 1 Parikesit Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.  

3.4.1.3 Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Tes ini diberikan setelah akhir pembelajaran. Bentuk tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk tes objektif yang meliputi tes pilihan 

ganda dan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa pada ranah kognitif.  

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti memerlukan 

instrumen pengumpulan data yang terdiri dari: Instumen angket, observasi dan tes. 

Instumen tersebut adalah sebagai berikut: 
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3.4.2.1 Instrumen Angket 

Instrumen angket digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar mengunakan metode pembelajaran Make A 

Match. Angket akan diisi oleh siswa sebelum dan sesudah melaksanakan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Make A Matchuntuk mengetahui 

motivasi belajar siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran Make A 

Match. dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran Make 

A Match. Angket motivasi dibuat 20 item. Adapun kisi-kisi angket motivasi 

belajar siswa secara rinci adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013 

No. Aspek Indikator No Item Jumlah 

I. Attention 

(perhatian),   
a. Memperhatikan kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. 

b. Memperhatikan meteri 

pembelajaran yang disampaikan. 

3, 5, 12 
 

8, 16, 19  

6 

II. Relevance 

(relevansi), 
a. Kesesuaian materi pelajaran 

dengan kebutuhan dan kondisi siswa 

b. Kesesuaian materi pelajaran 

dengan model pembelajaran. 

2, 10, 17 
 

 
9, 13, 18 

6 

III. Confidence 

(kepercayaan 

diri) 

Keyakinan terhadap kemampuan yang  

dimiliki siswa 

1, 7, 14, 20 4 

IV Satisfaction 

(kepuasan). 
   Kepuasan terhadap hasil yang 

diperoleh 
4, 6, 11, 15 4 

Jumlah 20 

 

3.4.2.2 Instrumen Observasi 

Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap 

kegiatan belajar mengajar dengan metode Make A Match melalui pengisian 

lembar observasi yang diisi oleh teman sejawat selama proses belajar mengajar 

berlangsung.Adapun kisi-kisi lembar observasi pelaksanaan proses belajar 

mengajar dengan metode Make A Match adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2 

Kisi-kisi Observasi Pelaksanaan Metode PembelajaranMake A MatchSiswa 

Kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Variabel Aspek Indikator No. 
Pelaksanaan 

metode 

pembelajaran 

Make A Match 

I. Kegiatan Awal   

Pembelajaran 
Guru membuka pelajaran. 1 
Guru memberikan  apersepsi dan 

motivasi. 
2 

Guru menyampaikan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai. 
3 

Menjelaskan langkah-langkah metode 

Make A Match yang akan digunakan 

pada pembelajaran. 
4 

II. Kegiatan Inti 
a. Tahap Pembagian 

Kelompok 
Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok 
5 

Guru membagi kartu soal dan kartu 

jawaban kepada setiap siswa 
6 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memikirkan jawaban dari kartu 

yang dipegang 
7 

b. Tahap Mencari 

Pasangan 
Guru memberi tanda game mencari 

pasangan dimulai. 
8 

Siswa secara aktif mencari kartu 

pasangan yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya 
9 

Siswa duduk secara berpasangan 10 

Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengoreksi kembali hasil kerja siswa 

bersama pasanganya. 
11 

Guru memberi kesempatan pada siswa 

yang mendapatkan jawaban salah untuk 

mencari jawaban yang benar 
12 

c. Tahap 

Presentasi 

Semua pasangan  mempresentasikan 

hasil kerjanya dengan bimbingan guru 
13 

Siswa yang tidak presentasi ikut 

berpartisipasi aktif  saat jalanya 

presentasi  
14 

III. Kegiatan Akhir Siswa dan guru saling memberikan 

pertanyaan tentang hasil presentasi yang 

belum dimengerti siswa 
15 

Guru menutup pembelajaran. 16 
Jumlah 16 
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3.4.2.3 Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan untuk membuat kriteria dalam mengukur 

keberhasilan pembelajaran dengan metode pembelajaranMake A Match. Dalam 

instrumen tes terdapat kisi-kisi soal evaluasi untuk mengetahui apakah sudah 

terjadi peningkatan hasil belajar atau belum. Jika sudah terjadi peningkatan hasil 

belajar maka penelitian diartikan berhasil. Tes dilakukan pada setiap akhir siklus 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar atau 

sebaliknya. Dalam instrumrn tes terdapat kisi-kisi soal evaluasi siklus I dan soal 

evaluasi siklus II. Adapun instrumen kisi-kisi soal tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 3 

Kisi- Kisi Soal TesSiklus I Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo Semeter II Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Nomor Soal 

8. Memahami sifat 

bangun ruang 

sederhana dan 

hubungan antar 

bangun datar. 

8.1 Menentukan 

sifat- sifat bangun 

ruang sederhana 

1. Menyebutkan sifat- 

sifat bangun ruang 

balok. 

1, 4, 11, 17 

2. Menyebutkan sifat- 

sifat bangun ruang 

kubus. 

2, 3, 13, 18 

3. Menyebutkan sifat- 

sifat bangun ruang 

tabung. 

5, 7, 8, 20 

4. Menyebutkan sifat- 

sifat bangun ruang 

kerucut. 

9, 10, 12, 15 

5. Menyebutkan sifat- 

sifat bangun ruang bola 

6, 14, 16, 19 

Jumlah Soal 25 

 

 Kisi-kisi soal yang valid sebanyak 25 soal. Soal yang valid digunakan 

untuk membuat soal evaluasi siklus I. Sedangkan kisi-kisi soal yang tidak valid 

berjumlah 5 soal. Soal yang tidak valid tidak digunakan untuk membuat soal 

evaluasi siklus I. 

 Berdasarkan rancangan yang dilakukan maka kisi-kisi siklus II 

menyesuaikan SK dan untuk mengukur tingkat keberhasilan evaluasi siklus II 

maka soal divalidkan terlebih dahulu adapun kisi-kisi soal siklus II adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 4 

Kisi- Kisi Soal Tes Siklus II Kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo Semeter II Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Nomor Soal 

8.Memahami 

sifat bangun 

ruang sederhana 

dan hubungan 

antar bangun 

datar. 

 

8.2.Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan kubus 

1. Memberi contoh 

jaring-jaring kubus 

2. Memberi contoh 

jaring-jaring balok 

 

3. Mengidentifikasi 

berbagai model jaring – 

jaring kubus 

4. Mengidentifikasi 

berbagai model jaring – 

jaring balok 

1, 8, 10, 16, 22, 

24 

3, 7, 11, 18, 23 

2, 6, 9, 12, 14, 

19, 20 

 

4, 5, 13, 15, 17, 

21, 25 

 

 Kisi-kisi soal yang valid digunakan untuk membuat soal evaluasi siklus I 

yaitu sebanyak 25 soal. Sedangkan kisi-kisi soal yang tidak valid tidak digunakan 

untuk membuat soal evaluasi siklus I berjumlah 5 soal. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji coba instrumen penelitian pada penelitian ini meliputi uji validitas dan 

uji reabilitas. Uji validitas dan uji reabilitasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan sudah valid atau belum. Jika 

instrumen sudah valid maka instrumen tersebut dapat digunakan untuk menguji 

tingkat keberhasilan suatu pembelajaran. Adapun uji validitas dan reabilitas 

adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Cara menganalisis validitas dan reabilitas instrumen mengunakan komputer 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) dengan urutan langkah-langkah yaitu membuka program SPSS 16.0 

kemudian memasukkan data (entry data), selanjutnya mengolah data dengan cara 
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Analyze- scale- Reliability Analysis- Scale if item deleted- Continue- Okdan 

yang terakhir menganalisis outputatau hasilnya.  

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas item. Validitas item 

ditunjukkan dengan adanya korelasi antara skor item dengan skor total item. Hasil 

perhitungan korelasi digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan 

untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Menurut 

(Widoyoko:2009) suatu item dinyatakan valid atau layak digunanakan apabila 

Corrected Item-Total Correlation lebih besar atau samadengan 0,3 (≥ 0,3).  

Uji validasi instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

tingkat motivasi siswa dan menguji instrumen tiap item soal yang nantinya akan 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada pembelajaran dalam 

evaluasi Siklus I dan Siklus II pada pembelajaran Matematika kelas 4 SD Negeri 1 

Parikesit. 

3.5.1.1 Uji Validitas Angket Motivasi 

Untuk menguji kevaliditasan angket motivasi yang digunakan untuk 

mengukur tingkat motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menerapkan metode Make A Match, maka peneliti menguji cobakan  angket 

motivasi tersebut di Kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit. Setelah diuji cobakan 

kemudian peneliti menganalisis tingkat kevaliditasannya dengan bantuan SPSS 16 

for windows. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menguji 

validitas soal evaluasi jika dibandingkan dengan menganalisisnya secara manual. 

Rancangan instrumen validasi angket motivasi yang telah diuji cobakan 

pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit dapat diperoleh bahwa ke-20 instrumen 

soal dinyatakan valid dan dapat digunakan. Karena hasil perhitungan dari kolom 

corrected item total coorelation menunjukkan nilai ≥ 0,30 sehingga dapat 

digunakan untuk menguji tingkat motivasi siswa. 

3.5.1.2 Uji Validitas Soal Evaluasi 

Untuk menguji kevaliditasan soal evaluasi, maka peneliti mengujicobakan 

soal tersebut di SD Negeri 1 Tambi. Alasan peneliti mengujicobakan instrumen di 

SD Negeri 1 Tambi karena karakteristik dan kemampuan siswa SD Negeri 1 

Tambi hampir sama dengan siswa SD Negeri 1 Parikesit yang akan menjadi 
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tempat penelitian. Setelah diuji cobakan di SD Negeri 1 Tambi kemudian peneliti 

menganalisis tingkat kevaliditasannya dengan bantuan SPSS 16 for windows. Hal 

ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menguji validitas soal evaluasi. 

Rancangan instrumen validasi soal siklus I yang telah diuji cobakan pada 

siswa kelas 5 SD Negeri 1 Tambi berjumlah 25 soal. Dari data yang diperoleh ada 

20 soal yang valid dan 5 soal tidak valid. 5 Soal yang tidak valid terletak pada 

soal no 5, 7, 10, 12, dan 20. Maka dari itu ke-20 soal tersebut dapat digunakan 

untuk menguji tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui 

tes.  

Sedangkan rancangan instrumen validasi soal siklus II yang telah diuji 

cobakan pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Tambi. Berdasarkan data yang diperoleh 

ada 20 soal yang valid dan 5 soal tidak valid. Soal yang tidak valid terletak pada 

no 4, 7, 13, 15, dan 23. Maka dari itu ke-20 soal tersebut dapat digunakan untuk 

menguji tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran siklus II. Hasil 

perhitungan ini dilihat dari kolom corrected item total coorelation yang nilainnya 

lebih dari 0,30. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator 

sebuah variabel bentukkan yang menunjukkan derajad sampai dimana masing- 

masing indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang umum. Uji 

reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen. Uji reliabilitas 

dilakukan oleh SPPS 16,0. Menurut Kaplan dalam Widoyoko (2009: 155) suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien Alpha sekurang-

kurangnya 0,7.  Adapun uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.5.2.1 Uji Reliabilitas Angket Motivasi 

Untuk menguji kereabilitasan angket motivasi, peneliti mengujicobakan 

angket motivasi tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah angket tersebut 

reabel atau dapat digunakan atau tidak. Setelah diuji kemudian peneliti 

menganalisisnya dengan bantuan SPSS 16 for windows. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam menguji reliabel angket motivasi. 
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Adapun hasil uji reabilitas angket motivasi yang telah di ujikan dapat dilihat di 

bawah ini. 

Tabel 5 

Hasil Uji Reliabilitas Angket Motivasi SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.919 20 

 

Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 16.0 maka hasil 

reliabilitas instrumen angket motivasi dinyatakan reliabel karena nilai koefisien 

Alpha menunjukkan lebih dari 0,7 (0,919 ≥ 0,7). Dengan melihat nilai 

cronbanch’s alfa yaitu 0,919 maka instrumen angket motivasi dinyatakan reabel 

dan dapat digunakan. 

 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Soal Evaluasi 

Untuk menguji kereabilitasan soal evaluasi, peneliti mengujicobakan soal 

tersebut di SD Negeri 1 Tambi dengan tujuan untuk mengetahui apakah soal 

evaluasi sudah reliabel atau dapat digunakan atau tidak. Setelah diuji cobakan 

kemudian peneliti menganalisisnya dengan bantuan SPSS 16 for windows. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menguji reliabel soal evaluasi. 

Adapun tabel hasil uji reliabilitas instrumen Siklus I adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Tes Siklus I SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.909 25 
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Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 16.0 maka hasil 

reliabilitas instrumen hasil belajar dinyatakan reliabel karena nilai koefisien Alpha 

menunjukkan lebih dari 0,7 (0,909 ≥ 0,7). Dengan melihat nilai cronbanch’s alfa 

yaitu 0.909 maka instrumen evaluasi hasil belajar siklus I dinyatakan reabel dan 

dapat digunakan. 

Tidak hanya soal evaluasi siklus I yang di uji cobakan unuk mengetahui 

tingkat kereliabelan suatu instrumen tetapi siklus II juga diuji cobakan .Berikut 

merupakan tabel hasil uji reabilitas instrumen siklus II 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Reliabilitas Siklus II SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan Kejajar 

Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.917 25 

 

Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 16.0 maka hasil 

reliabilitas instrumen hasil belajar dinyatakan reliabel karena nilai koefisien Alpha 

menunjukkan lebih dari 0,7 (0,917 ≥ 0,7). Dengan melihat nilai cronbanch’s alfa 

yaitu 0.917 maka instrumen evaluasi hasil belajar dinyatakan reabel dan dapat 

digunakan. 

 

3.6 Indikator Kinerja 

  Untuk menentukan keberhasilan penelitian ini maka digunakan indikator 

kinerja. Indikator kinerja da dua yaitu indikator proses dan hasil maka dapat 

dirumuskan seperti dibawah ini :  

a. Motivasi belajar 

Penelitian ini berhasil jika 90% dari jumlah siswa memiliki kategori motivasi 

tinggi dan sangat tinggi dengan skor ≥ 51 

 

 



32 

 

b. Hasil belajar 

Penelitian ini berhasil jika 90% dari jumalah siswa mencapai kentuntasan 

belajar dengan KKM ≥70 

 

3.7 Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan teknik untuk mengolah data guna 

mengetahui keefektifan model pembelajaran yang digunakan. Data kualitatif 

dianalisis dengan analisis diskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan dan 

refleksi dari tiap-tiap siklus. Data kuantitatif dianalisis dengan analisis diskriptif 

komparatif, yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai tes siklus I, dan 

nilai tes siklus II. Data kuantitatif dilakukan dengan data angket dan tes sampai 

ketuntasan pengumpulanya dilakukan denagan tehnik angket dan tes. 

 

3.7.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Langkah 

pertama dalam proses pengolahan hasil belajar adalah penskoran dari data mentah 

berdasarkan hasil belajar siswa. Penskoran adalah proses pengubahan jawaban-

jawaban soal tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil penilaian tersebut 

selanjutnya diubah menjadi nilai-nilai untuk mengetahui gambaran yang jelas 

mengenai hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika. Dalam penelitian 

ini peneliti menghitung nilai dari setiap siswa dan menghitung rata-rata dari 

seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit. Rumus menghitung nilai hasil belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =
𝒔𝒌𝒐𝒓𝒚𝒂𝒏𝒈𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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Tabel 8 

Kriteria Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 

Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

 

Untuk menentukan interval hasil belajar dapat digunakan rumus sebagai berikut. 

𝑅 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

K = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 𝑛 

i =
𝑅

𝐾
 

 

Keterangan 

R = Range 

K = Kelas 

n = Banyak siswa 

i = interval 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Datakualitatif dalam penelitian ini adalah data observasi dan data angket.  

a. Data observasi dari hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus.Data 

kualitatif yang diperoleh dari observasi guru selama proses pembelajaran 

Matematika berlangsung dengan cara deskriptif, dan data ini hanya bersifat 

sebagai data pendukung. Data observasi menggunakan skala penilaian dengan 

rentang nilai antara (4, 3, 2, 1)  untuk penilaian keterlaksanaan guru dalam 

pembelajaran yang berarti angka 4 = baik sekali, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = 

kurang dengan cara memberi centang (√) pada kolom skala nilai. Konversi 

keterlaksanaan pembelajaran guru dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Konversi Nilai Keterlaksanaan Metode PembelajaranMake A MatchKelas 4 

SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Interval Skor Kategori 

≤ 27 Kurang Baik 

28 - 39 Cukup 

40 - 51 Baik 

≥ 52 Sangat Baik 

 

b. Data kualitatif yang diperoleh dari angket motivasi siswa menggunakan 

skala penilaian dengan rentang nilai antara (4, 3, 2, 1)  yang berarti angka 

4 = sangat setuju, 3 = setuju, 2 = kurang setuju, 1 = tidak 

setuju.Klasifikasi skor aktivitas siswa dan guru di atas diperoleh dari 

menentukan interval skor (Widoyoko 2012:110), dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 

𝑱𝒂𝒓𝒂𝒌 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 (𝒊) =
𝒔𝒌𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉

𝒋𝒂𝒓𝒂𝒌 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

 

𝑱𝒂𝒓𝒂𝒌 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 (𝒊) =
𝟖𝟎 − 𝟐𝟎

𝟒
 

 

𝑱𝒂𝒓𝒂𝒌 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 (𝒊) =
𝟔𝟎

𝟒
 

 

𝑱𝒂𝒓𝒂𝒌 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍  𝒊 = 𝟏𝟓 

 

Menentukan rata-rata tinggi rendahnya hasil pengukuran angket digunakan 

empat kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Konversi skor 

hasil observasi sebagai berikut: 
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Tabel 10 

Konversi Nilai Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Nilai Keterangan  

20-35 Sangat Rendah 

36-50 Rendah 

51-65 Tinggi 

66-80 Sangat Tinggi 

 

 

 

 


