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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Menurut Suharsimi (2010: 4) bahwa PTK merupakan paparan dari 

tiga kata “penelitian, tindakan, dan kelas”. Penelitian adalah kegiatan mencermati 

suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data 

atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam rangka peningkatan kualitas. 

Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode/siklus kegiatan. 

Sedangkan kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama dan 

tempat yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru yang sama. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan terjemahan dari Classroom Action 

Research yaitu suatu Action Research (penelitian tindakan) yang dilakukan di 

kelas. 

  

3.2 Subyek Penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SD Negeri Salatiga 05 

khususnya dilaksanakan di kelas V semester II tahun pelajaran 2013/2014. 

Sekolah ini terletak di Kota Salatiga, mempunyai 6 kelas, yaitu: kelas 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 6. Personalia SD Negeri Salatiga 05 terdiri dari 16 personil, terbagi menjadi 1 

kepala sekolah. Terdapat 6 guru kelas, 3 guru bidang studi agama PAI, Kristen, 

dan Katholik, 1 guru bidang studi Bahasa Inggris, 1 guru Penjasorkes, 1 guru 

bidang studi Bahasa Jawa, 1 wiyata Bhakti guru tidak tetap, 1 pegawai 

perpustakaan dan 1 penjaga sekolah. 
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3.2.2 Subjek penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian tindakan adalah siswa kelas V SD 

Negeri Salatiga 05. Subyek penelitian sebanyak 33 siswa, yang terdiri dari siswa 

laki-laki berjumlah 14 anak dan siswa perempuan berjumlah 19 anak. 

3.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian menurut sugiyono (2010: 61) suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yang menjadi objek penelitian yaitu: 

1. Hasil belajar sebagai variabel penelitian terikat atau variabel dependen. 

Hasil belajar adalah besarnya skor siswa yang diperoleh dari skor tes 

formatif dan skor keaktifan. 

2. Keaktifan sebagai variabel penelitian terikat atau variabel dependen. 

Keaktifan adalah kegiatan siswa yang meliputi, siswa mengerjakan LKS 

dan sharing.  

3. Model pembelajaran Make a Match sebagai variabel tindakan atau variabel 

independen. Model pembelajaran Make a Match merupakan model 

pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis melalui 

gambar dan jawaban yang diacak setelah itu disusun agar menjadi jawaban 

yang benar. 

4.  Media Flash Player sebagai variabel tindakan atau variabel independen. 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Flash Player. Media ini 

termasuk media audio visual yang bisa dilihat dan bisa didengar, sehingga 

memungkinkan siswa aktif,  tertarik dan antusias untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

 

 

. 
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3.4 Sumber, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.4.1  Sumber data 

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif berupa nilai formatif siswa dalam pembelajaran. Sedang data 

kualitatif berupa catatan anekdot perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

3.4.2 Teknik pengumpulan data 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes formatif untuk 

mengukur tingkat pemahaman materi, catatan anekdot untuk mengukur tingkat 

keaktifan siswa, dan lembar pengamatan untuk mengukur proses kegiatan belajar 

mengajar. 

 

3.4.3 Instrumen Penilaian 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penilaian yang berupa butir-

butir soal, dan lembar observasi keaktifan siswa. Adapun format kisi-kisi butir 

soal IPA kelas 5 pada siklus 1 disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini. 

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Butir Soal Siklus I 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator No. Soal 

5. Memahami 

hubungan 

antara gaya, 

gerak, dan 

energi, serta 

fungsinya. 

1.2 Menjelaskan 

pesawat 

sederhana yang 

dapat membuat 

pekerjaan lebih 

mudah dan lebih 

cepat. 

1. Menyebutkan 

jenis-jenis 

pesawat 

sederhana. 

2. Menyebutkan  

jenis-jenis 

pengungkit/tuas 
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golongan 

pertama, kedua, 

dan ketiga. 

3. Menyebutkan 

contoh alat yang 

termasuk 

pengungkit/tuas 

golongan 

pertama, kedua, 

dan ketiga. 

4. Menjelaskan 

prinsip kerja 

pengungkit. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Butir Soal Siklus II  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator No. Soal 

5. Memahami 

hubungan 

antara gaya, 

gerak, dan 

energi, serta 

fungsinya. 

1.2 Menjelaskan 

pesawat sederhana 

yang dapat membuat 

pekerjaan lebih 

mudah dan lebih 

cepat. 

 

 

 

1. Menyebutkan 

contoh alat yang 

termasuk bidang 

miring. 

2. Menjelaskan 

manfaat bidang 

miring. 

3. Menyebutkan 

jenis-jenis 

katrol. 

4. Menjelaskan 
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manfaat katrol. 

Adapun kisi-kisi observasi keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Lembar observasi keaktifan siswa  

No Aspek Indikator No.Item Jumlah 

1. Pengalaman • Siswa melakukan 

pengamatan 

• Siswa mencari jawaban 

yang benar dari gambar 

yang sudah dimiliki 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

2. Interaksi • Siswa melakukan 

diskusi 

• Siswa mengajukan 

pertanyaan 

• Siswa bekerja dalam 

kelompok 

3 

 

4 

 

5 

1 

 

1 

 

1 

3. Komunikasi • Siswa mengemukakan 

pendapat 

• Siswa memberi 

komentar atau bertanya 

• Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusinya di 

depan kelas 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Refleksi • Siswa mengulang 

kembali hasil diskusi 

kelas 

• Siswa menarik 

9 

 

 

10 

1 

 

 

1 
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Selain melakukan observasi tentang keaktifan siswa, juga mengamati 

tentang pelaksanaan penggunaan model pembelajaran Make A Match. Kisi-kisi 

Model Pembelajaran Make A Match dapat dilihat pada tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Model Pembelajaran Make A Match 

 

No  Aspek  Indikator  No.Item Jumlah  

1 Pendahuluan • Guru menjelaskan 

aturan main dan 

batasan waktu tiap 

kegiatan 

• Guru memberikan 

motivasi 

• Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

• Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

2 Inti  • Guru menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

demonstrasi 

• Guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS) kepada tiap 

kelompok 

• Guru memberikan 

kartu bergambar dan 

kartu jawaban secara 

individu 

• Guru menyuruh siswa 

memikirkan jawaban 

dari kartu yang didapat 

• Guru menyuruh siswa 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

6 

kesimpulan dari 

pembelajaran  

Jumlah  10 
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mencari pasangan yang 

mempunyai kartu 

jawaban atau kartu 

yang cocok 

• Guru memberikan 

informasi mengenai 

jawaban yang benar 

dari pasangan kartu-

kartu tersebut 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 Penutup • Guru bersama siswa 

menarik kesimpulan 

dari materi yang 

dipelajari 

• Guru bertanya jawab 

kepada siswa yang 

belum mengerti 

mengenai materi 

pembelajaran  

 

3 

 

 

 

3 

2 

Jumlah  8 

 

3.5 Rencana Tindakan 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

kolaboratif. Rancangan penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model spiral yang dikemukakan oleh C. Kemmis dan Mc. Taggart, R 

melalui siklus yang terdiri dari 3 tahap yakni rencana tindakan, tindakan dan 

refleksi. Adapun gambar model spiralnya ditunjukkan melalui gambar sebagai 

berikut: 
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3.5.1  Pelaksanaan Siklus I 

Prosedur penelitian tindakan kelas Model Spiral dari C. Kemmis Dan Mc. 

Taggart,R:  

1. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memahami materi yang 

akan dilakukan, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakna model pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player 

tentang pesawat sederhana, media yang digunakan dalam pembelajaran ini 

yaitu kartu soal, kartu jawaban,  media pembelajaran berupa aplikasi Flash 

Player,  menyiapkan alat evaluasi yang meliputi rubrik penilaian dan butir-butir 

soal serta lembar observasi pelaksanaan RPP. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi 

a. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai. 

b. Guru membagi siswa dalam kelompok. 

c. Guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban. 

d. Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

e. Tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

f. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban). 

g. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

akan diberi poin. 

h. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya 

i. Jika sudah selesai, tiap kelompok maju untuk melakukan presentasi 

j. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan 

k. Refleksi setelah pembelajaran 

l. Melaksanakan evaluasi 
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3. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi 

pada Siklus I. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan 

kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan serta 

hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini menggambarkan 

tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan dan sebagai dasar 

pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pada Siklus 2. Siklus 2 akan 

dilaksanakan jika Siklus I belum berhasil. 

3.6 Indikator Keberhasilan 

Indikator Keberhasilan dinyatakan dapat berhasil meningkatkan hasil 

belajar siswa apabila 100% dari jumlah keseluruhan siswa kelas V mendapatkan 

nilai  ≥ 80 sebagai hasil belajar IPA sesuai KKM serta keaktifan siswa yang juga 

turut diamati dan dinilai, siswa dikatakan sangat aktif apabila skor keaktifannya 

>33 (Sugiyono, 2009:134) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif 

Komparatif yaitu teknik statistik dengan membandingkan hasil dari siklus yang 

dilakukan dengan menggunakan skor rata-rata, skor minimal, skor maksimal, dan 

persentase. 

Dalam menentukan rentang skor keaktifan siswa ditentukan dengan 

penghitungan skala likert (Sugiyono, 2009: 134). Rentang skor keaktifan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

No  Skor yang diperoleh siswa Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

40 – 33 

32 – 25 

24 – 17 

16 – 10 

Sangat Aktif 

Aktif  

Cukup aktif  

Kurang aktif  
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3.8 Uji Prasyarat Instrumen Penelitian 

3.8.1 Uji Validitas Tes 

Sebelum dibagikan kepada peserta didik terlebih dahulu soal evaluasi diuji 

coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. “Validitas merupakan derajad 

sejauh mana tes mengukur apa yang ingin diukur” Borg dan Gall dalam Purwanto 

(2010: 114) 

Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0. Tentang kriteria tinggi 

rendahnya validitas setiap butir instrumen, ada berbagai pendapat. Kriteria 

instrumen suatu item instrumen dianggap valid jika memiliki koefisien corrected 

item to total correlation ≥  0,20. Kategori inilah yang digunakan untuk 

menentukan apakah item valid atau tidak. Menghitung validitas bertujuan untuk 

menilai ketepatan instrumen tersebut dalam mengukur kemampuan siswa. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas Tes 

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. 

Menurut Purwanto (2010: 175), perhitungan koefisien reliabilitas dapat dilakukan 

menggunakan metode Alpa Cronbach.  

Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen digunakan 

pedoman sebagai berikut: 

α  ≤  0,7 : tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤  0,8 : dapat diterima 

0,8 < α ≤  0,9 : reliabilitas bagus 

α > 0,9      : reliabilitas memuaskan 

 

 


