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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah termasuk Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. 

Disebut PTK karena penelitian ini hanya dilakukan oleh guru di dalam kelas yang 

sedang berlangsung kegiatan belajar dan mengajar, atau dalam proses 

pembelajaran. PTK timbul atau dilaksanakan karena ada kesenjangan/perbedaan 

antara harapan dan kenyataan, sehingga setelah PTK ini dilaksanakan diharapkan 

terjadi keadaan yang ideal. Jenis penelitian ini menggunakan jenis PTK 

kolaborasi.Dalam penelitian ini peneliti tidak berperan sebagai pengajar tetapi 

berperan sebagai peneliti dalam perencanaan dan observasi, sedangkan 

pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru kelas.Tujuan PTK adalah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan, sehingga meningkatkan mutu hasil intruksional, 

mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan relevansi, meningkatkan 

efisiensi, pengelolaan intruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada 

komunitas guru. 

 

3.2. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Karanganyar 03 Kecamatan Geyer 

Kabupaten  Grobogan. Siswa memiliki latar belakang yang hampir sama termasuk 

keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah serta kemampuan belajar yang 

hampir sama juga. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan  April 

pada semester  II tahun pelajaran 2011/2012. 
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3.3. Subyek penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD N Karanganyar 03 Kabupaten 

Grobogan Kecamatan Geyer Semester II Tahun Pelajaran 2011 / 2012. Jumlah 

siswa kelas IV adalah 23 siswa, terdiri dari 8 siswa perempuan dan 15 siswa laki – 

laki. Rata – rata orang tua mereka ádalah petani dan sarana dan prasarana belajar 

di rumah dan di sekolah kurang. 

 

3.4. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama 3 bulan.Dari bulan 

Februari sampai April. Pada bulan Februari- Maret peneliti mulai melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan siklus 1. Bulan Maret-April peneliti mulai 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan siklus 2. Mulai bulan April peneliti 

mulai membuat laporan hasil penelitian. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah motivasi dan hasil 

belajar siswa di kelas IV pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan metode 

make a match untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di SD Negeri 

Karanganyar 03 Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan semester II tahun ajaran 

2010/2011. 

 

3.5.1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau unsur yang 

mengikat munculnya unsur lain, jadi variabel bebas merupakan gejala yang 

sengaja mengikat terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match yaitu suatu kegiatan 

pembelajaran yang memberikan semangat  siswa saat kegiatan belajar. 
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3.5.2 Variabel terikat (Y) 

Adalah unsur yang diikat oleh adanya variabel yang lain, jadi variabel 

terikat merupakan gejala sebagai akibat dari variabel bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran saat dan setelah proses pembelajaran dilaksanakan. 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalahmotivasi dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran, Motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

meliputi semangat mengikuti pembelajaran, kedisiplinan  siswa, aktif bertanya, 

aktif menjawab, kerjasama dalam kelompok, aktif dalam diskusi kelompok, 

mengemukakan ide, menyimpulkan hasil kegiatan, dan kreatifitas siswa,  

sedangkan hasil belajar adalah mendapatklan nilai rata-rata di atas KKM. 

 

3.6. Model Penelitian 

Model PTK yang digunakan adalah jenis PTK Kolaborasi yang 

menggunakan 2 siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Di sini peran peneliti bukanlah sebagai pengajar, namun 

peneliti berperan dalam perencanaan dan observasi, sedangkan pelaksana tindakan 

dilakukan oleh guru kelas yang bersangkutan kelas IV SD N  Karanganyar 03. 

 

3.7. Rencana Tindakan 

Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, peneliti 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. Pada pnelitian ini, peneliti 

melaksanakan dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Siklus 1( 3xPertemuan) 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) sesuai dengan 

materi yang akan di ajarkan yaitu koperasi 
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b. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan teman sejawat untuk 

mengungkap permasalah yang terjadi sehubungan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

c. Menyusun lembar observer/guru pendamping peneliti sebagai observer 

kedua terhadap guru aktifitas guru kelas selama kegiatan belajar 

berlangsung.  

d. Penyusunan asesmen yaitu menggunakan tes dan hasil observasi. 

Perencanaan   kegiatan penelitian meliputi identifikasi masalah, menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap kegiatan tindakan, kartu 

soal dan kartu jawaban, alat evaluasi dan media, alat dan bahan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran. 

 

II.  Pelaksanaan( 3×Pertemuan) 

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan sesuai dengan skenario pembelajaran 

yang telah didesain. Pelaksanaan Tindakan Kelas dilaksanakan dalam 2 siklus 

dengan menggunakan metode  pembelajaran kooperatif tipe Make-A Match. 

Apabila kegiatan pembelajaran pada siklus I belum berhasil, akan diperbaiki pada 

siklus II. Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu model PTK dengan 

tahapan dan skenario pembelajaran yang telah didesain sebelumya yaitu dengan 

menggunakan pembelajaran Kooperatif. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 

a. Persiapan 

1. Berdoa, salam, Presensi 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

3. Guru menyiapkan materi yang akandiajarkan oleh siswa. 

4. Apersepsi : Guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran minggu lalu?  

Apa saja kebutuhan hidup manusia? Apakah hanya makan dan minum 

saja? 
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b. Penyajian materi pembelajaran. 

Eksporasi 

Dalam kegiatan Eksporasi guru: 

1. Guru bertanya kepada murid tentang materiyang sudah disediakan .  

2. Siswa mengamati penjelasan dari guru tentang model pembelajaran 

yang akan dipakai yaitu model pembelajaran make a match.  

3. Beberapa siswa diminta untuk maju. 

4. Sebagian siswa menjadi mendapat kartu pertanyaan. 

5. Sebagian siswa mendapat kartu jawaban. 

6. Siswa yang mendapatkan kartu pertanyaan diminta untuk mencari 

jawan pada siswa yang memegangkartu jawaban.  

7. Dengan beberapa waktu yang diberikan secara bergantian siswa yang 

mendapat kartu pertanyaan diminta untuk mencari jawaban pada kartu 

jawaban.  

Elaborasi  

Dalam kegiatan Elaborasi guru: 

1. Siswa di bagi dalam 2 bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban.  

2. Siswa bekerja untuk mencari pasangannya masing-masing setelah 

guru menunjuk salah satu siswa. 

3. Guru berkeliling membimbing siswa.  

Konfirmasi 

Dalam kegiatan Konfirmasi guru: 

1. Guru memberikan penguatan. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

3. Guru memberikan penghargaan atas eaktifan siswa. 

c. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan setiap akhir pelajaran berakhir.evaluasi dengan 

menggunakan tes dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar siswa dari 

materi pelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. 
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III. Observasi 

1. Guru mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan siswa sesuai 

dengan sekenario yang telah direncanakan 

2. Pengamatan aktifitas guru dalam proses pembelajaran oleh observer. 

3. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran pada siklus berikutnya 

 

IV. Refleksi 

1. Menganalisis hasil pembelajaran. 

2. Mengevaluasi hasil observasi. 

3. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan untuk memperbaiki proses   

pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap proses pembelajaran siklus I serta 

diskusi dengan kolaborator, maka peneliti menyusun rencana pembelajaran siklus 

II yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

1.  Perencanaan 

a. Permasalahan diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan refleksi pada  

siklus I. 

b. Merancang kembali instrumen penelitian seperti pada siklus I yang 

meliputi RPP, lembar  observasi, dan soal-soal. 

II.  Pelaksanaan(3×Pertemuan) 

a.  Persiapan 

 1. Berdoa, salam, Presensi 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

3. Guru menyiapkan materi yang akandiajarkan oleh siswa. 

4. Apersepsi: Guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran minggu lalu?  

Apa saja kebutuhan hidup manusia? Apakah hanya makan dan minum 

saja? 
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b. Penyajian materi pembelajaran. 

Eksporasi 

Dalam kegiatan Eksporasi guru: 

1. Guru bertanya kepada murid tentang materiyang sudah disediakan .  

2. Siswa mengamati penjelasan dari guru tentang model pembelajaran 

yang akan dipakai yaitu model pembelajaran make a match.  

3. Beberapa siswa diminta untuk maju. 

4. Sebagian siswa mendapat kartu pertanyaan. 

5. Sebagian siswa mendapat kartu jawaban. 

6. Siswa yang mendapatkan kartu pertanyaan diminta untuk mencari 

jawan pada siswa yang memegangkartu jawaban.  

7. Dengan beberapa waktu yang diberikan secara bergantian siswa yang 

mendapat kartu pertanyaan diminta untuk mencari jawaban pada kartu 

jawaban.  

Elaborasi  

Dalam kegiatan Elaborasi guru: 

1. Siswa di bagi dalam 2 bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban.  

2. Siswa bekerja untuk mengerjakan soal yang diberikan. 

3. Guru berkeliling membimbing siswa.  

Konfirmasi 

Dalam kegiatan Konfirmasi guru: 

1. Guru memberikan penguatan. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

3. Guru memberikan penghargaan atas eaktifan siswa. 

c.  Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setiap akhir pelajaran berakhir.evaluasi dengan 

menggunakan tes dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar siswa dari 

materi pelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. 
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III. Observasi 

Observasi terhadap kegiatan belajar dilakukan pada saat pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran. Pada 

akhir siklus pertama diakhiri dengan tes. Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes, 

maka tahap berikutnya dapat dilaksanakan. Data yang dikumpulkan dari hasil 

observasi meliputi data kemajuan hasil belajar, data proses pembelajaran di kelas, 

data observasi dari observer. 

IV. Refleksi 

Refleksi pada siklus II  difokuskan pada pengalaman yang diperoleh pada 

siklus pertama. Menilai kembali sasaran perbaikan yang ditetapkan. Bila hasil 

analisis dan refleksi ini masih belum dapat mengatasi masalah yang dipecahkan 

pada siklus sebelumnya, maka dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut pada siklus–

siklus berikutnya.Walaupun demikian, mengingat keterbatasan waktu dan biaya 

maka siklus penelitian ini hanya dibatasi sampai dua siklus saja. 

 

3.8. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan melalui 

teknik tes dan non tes. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berisi nilai yang 

diperoleh dari motivasi di dalam kelas serta tes hasil belajar IPS dan lembar 

observasi siswa. Tes diadakan setiap akhir siklus. Pelaksanaan tes siklus pertama 

dilaksanakan pada akhir siklus I dan tes kedua dilaksanakan pada akhir siklus 

II.Untuk data kuantitatif barupa nilai siswa dari hasil tes yang diberikan kepada 

siswa. Sedangkan data kualitatif berasal dari observasi dan angket. 

3.8.1.1 Tes 

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. (Suharsimi Arikunto, 2010: 193). Tes 

secara individu dalam penelitian dilakukan melalui tes awal dan tes akhir tes awal 
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diberikan secara lisan sedangkan tes akhir diberikan secara tertulis berbentuk isian 

singkat. 

Tabel 3.1 

Format Kisi-Kisi Penulisan Soal Siklus 1 dan II 

No Standar 
Kompetensi 

(SK) 

Kompetensi 
Dasar (KD) 

Indikator Item soal 

1 
 
 
 
 
 

2. Mengenal 
sumber daya 
alam, kegiatan 
ekonomi dan 
kemajuan 
teknologi di 
lingkungan 
kabupaten/kot
a dan   
provinsi 

2.2 Mengenal 
pentingnya 
koperasi dalam 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

2.2.1 Menjelaskan arti, 
tujuan, dan  
manfaat koperasi 

2.2.2menyebutkan modal  
koperasi 

2.2.3 mengidentifikasi 
jenis-jenis koperasi 

2.2.4 Menjelaskan 
ketentuan pokok 
dalam koperasi 

2.2.5 Menyebutkan 
koperasi dalam 
meningkatkan 
kesejahteraan 
rakyat 

1, 6, 11, 16, 21 
 
 
2, 7, 12, 17, 22 
 
3, 8, 13, 18, 23 
 
4, 9, 14, 19, 24  
 
 
5, 10, 15, 20, 
25 

  2.3 Mengenal 
perkembangan 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakann
ya 

2.3.1 Menyebutkan 
pengertian 
teknologi 
trasportasi 

2.3.2 Menyebutkan jenis-
jenis trasportasi 

2.3.3 Menyebutkan 
contoh manfaat dari 
transportasi darat, 
laut, dan udara 

2.3.4 menyebutkan 
manfaat dari 
transportasi darat, 
laut, dan udara 

2.3.4 menyebutkan 
sumber tenaga yang 
digunakan pada alat 
transportasi 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 
 
7, 8, 9, 10, 11 
 
12, 13, 14, 15, 
16,  
 
 
17, 18, 19, 20, 
21, 
 
 
22, 23, 24,25 
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3.8.1.2 Angket  

Angket diberikan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPS. Angket motivasi belajar digunakan untuk mengungkap 

motivasi  belajar subjek, dirancang berdasarkan aspek-aspek yaitu tanggung 

jawab pribadi terhadap tugas, umpan balik atas perbuatan (tugas) yang 

dilakukan, tugas yang bersifat moderat, tekun dan ulet dalam bekerja, tidak 

berspekulasi  dalam tugas dan keberhasilan  tugas. Empat aspek ini termuat 

dalam item pertanyaan 15  positif dan 12 item negatif. 

Tabel 3.2   

Kisi-kisi Motivasi Belajar Siswa pada Pelajaran IPS 

No Aspek Indikator 
Item Soal  

Total 
Positif Negatif 

1. Tanggung jawab 
pribadi terhadap 
tugas 

Siswa termotivasi untuk 
menyelesaikan tugas 
dari guru 

1, 25 6, 19 4 

2. Umpan balik 
atas perbuatan 
(tugas) yang 
dilakukan 

Dorongan untuk 
mendapatkan suatu 
penghargaan 

2, 13, 
14 

8, 20 5 

3. Tugas yang 
bersifat moderat 

Keinginan untuk 
meningkatkan hasil 
belajar 

3, 9, 21 15 4 

4. Tekun dan ulet 
dalam bekerja 

Siswa banyak berlatih 
untuk mendapatkan 
nilai yang diharapkan 

4 ,10, 
22, 24 

7 5 

5. Tidak 
berspekulasi 
dalam tugas 

Bersungguh-sungguh 
dalam mengerjakan 
tugas 

11, 23 5, 16, 17, 
26 

6 

6 Keberhasilan 
tugas 

Siswa termotivasi selalu 
belajar dalam berbagai 
situasi dan kondisi. 

12 18, 27 2 

 Jumlah 15 12 27 
 
3.8.1.3. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari segi keterlibatan observer (orang 
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yang melakukan observasi), observasi dilakukan dengan observasi partisipan yaitu 

suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer. Dengan menggunakan 

metode ini data yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Adapun kisi-kisi tersebut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu tentang observasi yang terdiri dari 

aspek, indikator dan aspek yang diamati. 

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Observasi Penggunaan Kooperatif Tipe Make a Match 

Aspek Yang Diamati No 

A. Kegiatan Awal 
Apersepsi   
1.  Berdoa, salam, Presensi 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. 

3. Guru menyiapkan materi yang akandiajarkan oleh siswa. 

4. Apersepsi : Guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran 

minggu lalu?  Apa saja kebutuhan hidup manusia? Apakah 

hanya makan dan minum saja? 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

B. Kegiatan Inti 
b. Kegiatan Inti 

Eksporasi 

Dalam kegiatan Eksporasi: 

1. Guru bertanya kepada murid tentang materiyang sudah 

disediakan .  

2. Siswa mengamati penjelasan dari guru tentang metode 

pembelajaran yang akan dipakai yaitu metode 

pembelajaran make a match.  

3. Beberapa siswa diminta untuk maju. 

4. Sebagian siswa mendapat kartu pertanyaan. 

5. Sebagian siswa mendapat kartu jawaban. 

6. Siswa yang mendapatkan kartu pertanyaan diminta 

 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
9 
 

10 
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untuk mencari jawan pada siswa yang memegangkartu 

jawaban.  

7. Dengan beberapa waktu yang diberikan secara 

bergantian siswa yang mendapat kartu pertanyaan 

diminta untuk mencari jawaban pada kartu jawaban.  

            Elaborasi : 

Dalam kegiatan Elaborasi guru: 

1. Siswa di bagi dalam 2 bagian yaitu kartu soal dan kartu 

jawaban.  

2. Siswa bekerja untuk mengerjakan soal yang diberikan. 

3. Guru berkeliling membimbing siswa.  

Konfirmasi 

Dalam kegiatan Konfirmasi: 

1. Guru memberikan penguatan. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

3. Guru memberikan penghargaan atas keaktifan siswa. 

 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 

13 
14 
 
 
 

15 
16 
 

17 
C. Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

mengulangi kesimpulan yang sudah dibuat 

2. Guru memberikan PR kepada siswa 

 

 
18 
 
 
 

19 

Jumlah Item 19 

 
 
3.9 Uji Coba Instrumen Penilaian 

3.9.1 Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009:121). Uji validitas 

dilakukan oleh bantuan SPSS 15,0. Tingkat validitas suatu instrument dapat 

diketahui dengan cara menkorelasikan setiap skor pada butir instrument dengan 
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total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (correted item to total 

correlation). 

 

3.9.2  Hasil Uji Validitas Tes  

Sebelum dibagikan kepada peserta didik, terlebih dahulu soal evaluasi 

tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Validitas 

menunjukkan sejauhmana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Adapun 

reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatife konsisten jika 

dikenakan pada suatu objek, Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2009: 351). 

Instrument dikatakan valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Tingkat validitas suatu instrumen dapat 

diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir instrument dengan 

total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri (corrected item to total 

correlation). 

r <  0,20  :  Tidak ada validitas 

0,20  ≤ r < 0,40  :  Validitas rendah 

0,40≤  r < 0,60   :  Validitas sedang 

0,60≤ r <0,80    :  Validitas tinggi 

0,80≤  r < 1,00  :  Validitas sempurna 

 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Tes Yang Valid Untuk Siklus I 

Bentuk 

instrument 

item soal 

 

Valid      Tidak valid 

Pilihan ganda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,1

9,20,21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,14,16,17,19,20,21,

22,23,24,25,26,27,28,

29 

2, 13, 15, 18, 30
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Tes YangValid Untuk Siklus II 

Bentuk 

instrument 

item soal 

 

Valid      Tidak valid 

Pilihan ganda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,1

9,20,21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1

3,14,15,16,1718,20,2

1,22,23,24,25,26,28,3

0 

10,11,19,27,29 

 

 

3.9.3 Hasil Uji Validitas Angket 

 Variabel motivasi diungkap dengan menggunakan 27 butir angket, yang 

dikembangkan dari enam aspek  motivasi. Perhitungan validitas dari angket dapat 

dilihat seperti tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas  Angket  

Bentuk 
instrument 

item soal 
 

Valid      Tidak valid 

Pilihan 
jawaban 

YA/ TIDAK 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24,25,26,

27 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26 

11 

Dari hasil uji validitas ternyata terdapat satu butir pernyataan yang tidak 

valid yaitu butir nomor 11. Hasil validitas diperoleh hasil Corrected item total 

corelation antara 0,077–0,102 dan Cronbach’s alpha if item delete0,841 – 0,856. 

Sehingga 26 instrumen motivasi belajar dinyatakan valid. 

 
3.9.4 Hasil Uji Reliabilitas Tes 

Untuk menguji reliabilitas instrument dilakukan analisis factorial dengan 

konstruk satu faktor untuk setiap perangkat dengan merujuk teori koefisien 

reliabilitas alpha dari Cronbach (Azwar, 2000: 34). Kriteria untuk menentukan 
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tingkat reliabilitas instrumen digunakan pedoman yang dikemukakan oleh George 

dan Mallery (1995) sebagai berikut : 

a  ≤   0,7                       : Tidak dapat diterima 

0,7  <  a   ≤   0,8   :  Dapat diterima 

0,8 <  a  ≤  0,9   :  Reliabilitas bagus 

a   >  0,9    :  Reliabilitas memuaskan 

Pengujian reliabilitas tes menggunakan cronbach alpha untuk 

menunjukkan sejauh mana soal tes dapat dipercaya untuk mengukur suatu objek, 

koefisien alpha semakin mendekati 1 berarti butir-butir pertanyaan dalam 

koefisien semakin reliabel. Hasil uji reliabilitas tes dari 30 item soal adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrument Tes Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.832 30 

  

 
Untuk reliabilitas diperoleh angka koefisien alpha .832 yang artinya 

instrumen memiliki tingkat reliabilitas sedang atau dapat diterima. Dengan 

demikian instrumen tes yang penulis susun dapat dipergunakan dalam penelitian 

ini pada siklus I. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrument Tes Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.847 30 

 

Untuk reliabilitas diperoleh angka koefisien alpha .847 yang artinya 

instrumen memiliki tingkat reliabilitas sedang atau dapat diterima. Dengan 
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demikian instrumen tes yang penulis susun dapat dipergunakan dalam penelitian 

ini pada siklus II . 

 

3.9.5 Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Pengujian reliabilitas angket motivasi belajar menggunakan cronbach 

alpha untuk menunjukkan sejauh mana angket motivasi belajar dapat dipercaya 

untuk mengukur suatu objek, koefisien alpha semakin mendekati 1 berarti butir-

butir pertanyaan dalam koefisien semakin reliabel. Hasil uji reliabilitas angket 

motivasi belajar dari 26 item pernyataan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Realiabilitas Instrument Angket 
  Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.852 27
 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas 

instrumen motivasi belajar sebesar 0,852 termasuk dalam kategori reliabel. Hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. 

 

3.10 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen 

Tujuan dari uji tingkat kesukaran adalah untuk mengetahui bahwa 

tingkatan kesukaran pada soal tes. Taraf kesukaran suatu item dapat diketahui dari 

banyak peserta didik yang menjawab benar dibagi jumlah peserta didik yang 

mengikuti tes. Taraf kesukaran item dinyatakan dalam suatu bilangan indeks yang 

disebut indeks kesukaran yang sering disingkat I. Untuk menghitung bilangan 

indeks kesukaran suatu item dipergunakan rumus sebagai berikut: 

I =  

Keterangan rumus: 

I  = Indek kesukaran untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 
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N  = banyak siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

(Nana Sudjana, 2011). 

 Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, 

maka semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks kesulitan yang 

diperoleh maka semakin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal alah 

sebagai berikut: 

0 – 0,30 = Soal Kategori Sukar 

0, 31 – 0,70 = Soal Kategori Sedang 

0,71 – 1,00 = Soal Kategori Mudah 

 Uji tingkat kesukaran dilakukan setelah instrumen dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas instrumen dan hasil uji tingkat kesukaran instrumen tes dapat 

dilihat perhitungan selengkapnya pada lampiran. 

Tabel 3.10 

Indeks Kesukaran Instrumen 

 

3.11 Indikator Kinerja 

Dalam pelaksanan pembelajaran penulis ingin meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe make a match siswa kelas IV SD N Karanganyar 03 semester II 

tahun pelajaran 2011/2012, dari latar belakang yang telah di uraikan 

menggambarkan motivasi dan hasil belajar rendah yaitu siswa kurang 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru di tandai siswa 

yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Penulis berusaha meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar supaya menjadi lebih baik. Dengan latar belakang 

permasalahan tersebut untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar maka 

dipergunakan indikator sebai berikut:  

Siklus I Siklus II 

Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar Mudah 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 25 

5, 6, 9, 16, 19, 

22, 23, 24 

- 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25 

1, 6, 11, 

17 

3, 22 
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%100
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa
 P x

∑
∑=

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa 

adalah peningkatan hasil belajar siswa baik secara individu maupun 

klasikal serta ketuntasan belajar. Siswa dinyatakan tuntas ditunjukan 

dengan perolehan nilai formatif 60 atau lebih(sesuai KKM) dengan 

ketuntasan klasikal 80% dari jumlah siswa. 

Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai   

berikut: 

 
 
 

 
Keterangan: 

P : Prosentase ketuntasan belajar 

Σ : Jumlah Siswa 

2. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan motivasi belajar 

siswa adalah: 

Skor motivasi: 

22 – 26 : (A) Sangat Tinggi 

17 – 21 : (B) Tinggi 

11 – 16 : (C)  sedang 

6   – 10 : (D) Rendah 

0  -    5  : (E) Sangat Rendah 

Skor motivasi siswa memperoleh nilai manimal (17 – 21) 80% dari angket 

motivasi belajar dan siswa termotivasi dalam pembelajaran sehingga siswa 

diharapkan dapat memahami materi yang di ajarkan. 

 

3.12 . Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah : 

1. Data kuantitatif berupa hasil belajar yang dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif untuk menemukan rata-rata. Penyajian data kuantitatif di paparkan 

dalam bentuk presentase, menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Prosentase =  x 100% 

Dikatakan tuntas belajar secara klasikal jika 80% populasi kelas telah tuntas 

belajar. 

2. Data kualitatif berupa hasil observasi dan angket motivasi siswa dalam 

pembelajaran serta hasil catatan di lokasi dan wawancara dianalisis dengan 

melakukan proses penyelidikan, mengelompokkan, mengorganisir, 

mendeskripsikan, dan menyimpulkan. 


