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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga Semester 

2 Tahun Pelajaran 2013/2014. Alasan mengambil  lokasi atau tempat ini dengan 

pertimbangan relasi yang cukup baik dengan pihak sekolah, sehingga 

memudahkan dalam mencari data, peluang  waktu yang luas dan subjek penelitian 

yang sangat sesuai dengan target peneliti, serta jarak antara tempat tinggal peneliti 

dan tempat penelitian yang cukup dekat. 

 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 18 siswa, yang terdiri dari 

7 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki. Siswa SD Kanisius Cungkup berasal 

dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan mata pencaharian orang tua 

yang beragam. Asal daerah tempat tinggal siswa beragam yaitu dari berbagai 

daerah di Salatiga. Perbedaan karakteristik ini membuat perbedaan kesadaran 

belajar siswa. Terdapat siswa yang sudah mempunyai kesadaran belajar yang 

tinggi, namun masih banyak siswa yang belum mempunyai kesadaran belajar 

yang tinggi. Guru kolaborator dalam penelitian ini adalah guru kelas V yang 

sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah, yang bernama Yulius Ponidi, S.Pd. 

Bapak Yulius Ponidi sudah memiliki masa kerja selama 25 tahun. Namun, masa 

kerja di SD Kanisius baru 2 tahun. 

 

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari 

bulan Februari sampai April semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. Pada bulan 

Februari sampai Maret peneliti melakukan persiapan. Bulan April peneliti mulai 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan siklus I dan siklus II. Mulai bulan 

Mei peneliti membuat laporan hasil penelitian. 
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3.4   Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel  yang diteliti adalah hasil belajar matematika 

dan metode kooperatif tipe make a match. 

 

3.4.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, 

dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan 

suatu gejala yang diobservasi (Jonathan Sarwono, 2006: 38). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah metode kooperatif 

tipe make a match. Make a match adalah suatu metode pembelajaran yang 

menyenangkan dimana dalam pembelajarannya siswa dibagi ke dalam dua 

kelompok besar, satu kelompok diberi kartu soal dan kelompok lain mendapat 

kartu jawaban. Siswa diminta mencari pasangan dari kartu yang dipegang, 

pertanyaan dengan jawaban sesuai atau sebaliknya. 

 

3.4.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat atau variabel tergantung adalah variabel yang memberikan 

reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas.Vaiabel tergantung 

merupakan variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang 

disebabkan oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah hasil belajar matematika. Hasil 

belajar adalah sikap atau tingkah laku yang merupakan perubahan yang relatif 

bersifat tetap sebagai akibat dari proses belajar. Salah satu hasil belajar adalah 

ranah kognitif, dimana disini adalah hasil belajar matematika siswa. Siswa yang 

telah belajar akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajarnya. Hasil belajar tersebut 

menunjukkan perubahan yang positif yaitu menuju ke arah yang lebih baik yang 

bisa meningkatkan prestasi belajar dari siswa.  
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3.5 Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan dengan dua siklus 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 17) satu siklus terdiri dari tiga tahapan, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan dan observasi, (3) refleksi. 

 

3.5.1 Siklus I 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I terdiri dari 3 pertemuan. Pada siklus I 

materi yang diajarkan adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Pada pertemuan pertama rencana yang disusun membahas tentang pengenalan 

pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Pertemuan kedua  

membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut 

sama. Pada pertemuan ketiga membahas tentang penjumlahan dan pengurangan 

pecahan yang berpenyebut berbeda. Dalam pertemuan ketiga ini juga 

dilaksanakan evaluasi akhir siklus.  

 

I. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

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

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan metode kooperatif 

tipe make a match. 

c. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan guru kelas untuk mengungkap 

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

d. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk melakukan pengamatan. 

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

terhadap guru aktivitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  

f. Penyusunan asesmen yaitu menggunakan tes dan hasil observasi. 

 

II. Pelaksanaan dan Observasi 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu pelaksanaan 
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pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe make a match. 

Pelaksanaan pada siklus I terdiri dari 3 pertemuan, setiap pertemuan dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

metode kooperatif tipe make a match sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 

b. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Motivasi 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi: 

Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi pembelajaran. 

Elaborasi: 

a. Guru menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif 

tipe make a match. 

b. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mendapat kartu soal 

dan kelompok lainnya mendapatkan kartu jawaban. 

c. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

d. Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan kartunya. 

e. Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya, kemudian saling 

duduk berdekatan. 

f. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban), berkumpul dalam 

kelompok sendiri. 

g. Pasangan siswa mempresentasikan topik yang diperolehnya, dan ditanggapi 

oleh siswa lain. 

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

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

Konfirmasi: 

a. Siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. 
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b. Siswa yang kurang memahami materi pembelajaran diberi kesempatan 

untuk bertanya. 

c. Siswa diberi penguatan dan umpan balik oleh guru. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

Siswa bersama guru melakukan refleksi (Pada pertemuan ke-3 dilakukan 

evaluasi) 

 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada setiap pertemuan 

di siklus I, yaitu pertemuan 1, 2, dan 3. Observasi untuk mengamati guru dan 

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

siklus berikutnya. Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Pengamat mengamati proses kegiatan guru dalam penggunaan model make a 

match. 

2. Pengamat mencatat semua temuan pada saat proses pembelajaran. 

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

semangat siswadalam mencari pasangan kartunya, keaktifan siswa dalam 

mencari pasangan kartunya, kemampuan siswa mencari pasangan kartunya, 

dan keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas. 

4. Untuk guru yaitu persiapan, membuka pelajaran, memotivasi siswa, 

penguasaan materi, penyajian sesuai dengan uraian materi, bimbingan yang 

diberikan pada siswa dan evaluasi. 

 

III. Refleksi 

Refleksi dilakukan di akhir pertemuan 1, 2, dan 3 pada siklus I. Dilakukan 

untuk memaknai dari kegiatan pembelajaran dan mengimplementasikan dalam 

kehidupan. Jika dalam siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan, akan 

diperbaiki dalam siklus 2. Sedangkan kelebihan di siklus I bisa dipertahankan 

dalam siklus 2. 
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3.5.2 Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi yang diidentifikasi pada proses pembelajaran 

siklus I serta diskusi dengan kolaborator, maka peneliti menyusun rencana 

pembelajaran siklus II dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

I. 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, soal-soal. 

 

II. Pelaksanaan dan Observasi 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II terdiri dari 3 pertemuan. Setiap 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pada siklus II materi yang 

diajarkan adalah tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pada pertemuan 

pertama rencana yang disusun membahas tentang perkalian pecahan. Pertemuan 

kedua  membahas tentang pembagian pecahan. Pada pertemuan ketiga membahas 

tentang perkalian dan pembagian pecahan. Dalam pertemuan ketiga ini juga 

dilaksanakan evaluasi akhir siklus. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 

b. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Motivasi 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi: 

Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi pembelajaran. 

Elaborasi: 

a. Guru menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif 

tipe make a match. 

b. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mendapat kartu soal 

dan kelompok lainnya mendapatkan kartu jawaban. 
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c. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

d. Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan kartunya. 

e. Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya, kemudian saling 

duduk berdekatan. 

f. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban), berkumpul dalam 

kelompok sendiri. 

g. Pasangan siswa mempresentasikan topik yang diperolehnya, dan ditanggapi 

oleh siswa lain. 

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

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

Konfirmasi: 

a. Siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. 

b. Siswa yang kurang memahami materi pembelajaran diberi kesempatan 

untuk bertanya. 

c. Siswa diberi penguatan dan umpan balik oleh guru. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

Siswa bersama guru melakukan refleksi (Pada pertemuan ke-3 dilakukan 

evaluasi) 

 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada setiap pertemuan di 

siklus siklus II, yaitu pertemuan 1, 2, dan 3. Observasi untuk mengamati guru dan 

siswa. Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Pengamat mengamati proses perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam pembelajaran 

2. Pengamat mencatat temuan-temuan selama proses pembelajaran. 

3. Untuk siswa yaitu perhatian siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan, semangat siswa dalam mencari pasangan kartunya, keaktifan 

siswa dalam mencari pasangan kartunya, kemampuan siswa mencari 

pasangan kartunya, dan keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas. 
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4. Untuk guru yaitu persiapan, membuka pelajaran, memotivasi siswa, 

penguasaan materi, penyajian sesuai dengan uraian materi, bimbingan yang 

diberikan pada siswa dan evaluasi. 

 

III. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, guru dapat merefleksi diri tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian peneliti akan dapat 

mengetahui efektifitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.Sebagaimana 

siswa mengalami peningkatan pada siklus II. Seperti yang diharapkan hasil 

refleksi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru telah melakukan perbaikan pelajaran sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran. 

2. Siswa aktif dan giat selama proses pembelajaran. 

3. Siswa berani dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam 

pembelajaran. 

4. Secara sungguh-sungguh siswa mengerjakan tugas dan aktif mengikuti 

pembelajaran. 

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

ditentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti, yaitu : 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1.1 Teknik Pengumpulan Data Variabel Bebas 

Pengumpulan data metode kooperatif tipe make a match dilakukan dengan 

teknik non tes yaitu observasi. Menurut Sudjana (2010: 84) “Observasi atau 

pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah 

laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.” Observasi ini 

digunakan untuk mengamati tindakan guru dalam menerapkan metode kooperatif 

tipe make a match dan respon siswa dalam menerima pembelajaran. Sebagai 
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pengamat dalam kegiatan observasi ini adalah guru kolaborator. Observasi 

dilakukan pada saat proses kegiatan pelaksanaan tindakan itu berlangsung. 

 

3.6.1.2 Teknik Pengumpulan Data Variabel Terikat 

Pengumpulan data hasil belajar dilakukan dengan teknik tes. Tes yang 

digunakan adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan tes penguasaan 

karena mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Tes 

tersebut hanya digunakan untuk mengukur aspek kognitif. 

 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan disusun instrumen dalam bentuk 

observasi dan tes. Instrumen ini akan diuraikan berdasarkan variabel yang 

ditentukan peneliti. 

 

3.6.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Variabel bebas 

Instrumen pengumpulan data untuk variabel bebas adalah lembar observasi. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur aktivitas guru dalam 

menerapkan metode kooperatif tipe make a match dalam pembelajaran dan respon 

siswa dalam menerima pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus 

mencerminkan tahap pembelajaran make a match mulai dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

No. Aspek Indikator Item 

1. Melakukan 

kegiatan 

pendahuluan 

a. Apersepsi 

b. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Motivasi 

 

2. Melakukan 

kegiatan inti 

pembelajaran 

Eksplorasi: 

a. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi 

pembelajaran. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match. 

c. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok 

mendapat kartu soal dan kelompok lainnya mendapatkan 

kartu jawaban. 

d. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang. 

Elaborasi: 

e. Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan 

kartunya. 

f. Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya, 

kemudian saling duduk berdekatan. 

g. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartunya dengan 

kartu temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau 

kartu jawaban), berkumpul dalam kelompok sendiri. 

h. Pasangan siswa mempresentasikan topik yang 

diperolehnya, dan ditanggapi oleh siswa lain. 

i. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian 

seterusnya. 

Konfirmasi: 

j. Guru memberikan konfirmasi mengenai kegiatan yang 

sudah dilakukan siswa, mulai dari mencari pasangan 

sampai menemukan pasangan. 

k. Guru memberi umpan balik dan penguatan terhadap kerja 

siswa.  

 

 

3.  Melakukan 

kegiatan 

penutup 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

b. Siswa bersama dengan guru melakukan refleksi. 
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Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Respon Siswa Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

No. Indikator Item 

1.  Menanggapi apersepsi yang dilakukan guru  

2.  Mengikuti motivasi belajar  

3. Menyimak tujuan pembelajaran  

4.  Menyimak materi pembelajaran  

5. Menyimak langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match 

 

6.  Mengikuti pembagian kelompok  

7. Memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang  

8. Mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban  

9. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu berdiri 

berdekatan 

 

10. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartu berkumpul  

11. Mempresentasikan topik yang diperoleh  

12. Melakukan babak selanjutnya  

13. Menyimak konfirmasi yang dilakukan guru  

14. Menyimak umpan balik dan penguatan yang diberikan oleh 

guru 

 

15. Melakukan refleksi  

 

Data hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa dalam 

pembelajaran metode kooperatif tipe make a match dinilai dengan rumus di 

bawah ini:  

0
0100        

 maksimalskor Jumlah 

diperoleh yangskor Jumlah 
       Nilai 

 

Dengan kriteria nilai: (Depdiknas, 2003) 

> 86 % = Baik Sekali 

70 – 85 % = Baik 

 

55 – 69 % = Cukup Baik 

   < 54 % = Kurang 

3.6.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Terikat 

Instrumen pengumpulan data untuk variabel terikat adalah tes dalam bentuk 

pilihan ganda. Tes diujikan setelah akhir siklus I dan akhir siklus II untuk 

mengukur hasil belajar siswa matematika kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga. 
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Instrumen yang digunakan adalah lembar soal, kunci jawaban, pedoman penilaian 

dan rubrik penilaian. Kisi – kisi tes hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Siklus I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Item 

5.Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan 

masalah 

5.2 Menjumlahkan dan 

mengurangkan 

berbagai bentuk 

pecahan 

Menjumlahkan pecahan 

dengan penyebut yang sama 

1,2,4,6,7, 

9,12,13, 

Menjumlahkan pecahan 

dengan penyebut yang 

berbeda 

3,5,8,10, 

11,14,15 

Mengurangkan pecahan 

dengan penyebut yang sama 

16,19,20, 

21.22.23, 

27,28,29 

Mengurangkan pecahan 

dengan penyebut yang 

berbeda 

17,18,24, 

25,26,30 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Siklus II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Item 

5.Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah 

5.3 Mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

Mengalikan pecahan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15 

Membagi pecahan 16,17,18,19,20,21, 

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

28,29,30 

 

Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran metode kooperatif tipe make a 

match dinilai dengan rumus di bawah ini:  

0
0100        

 maksimalskor Jumlah 

diperoleh yangskor Jumlah 
       Nilai 

 

Dengan kriteria nilai: (Depdiknas, 2003) 

> 86 % = Baik Sekali 

70 – 85 % = Baik 

 

55 – 69 % = Cukup Baik 

   < 54 % = Kurang 
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3.7  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Variabel Bebas (X) 

Sebelum melakukan kegiatan tindakan  pada materi yang telah ditentukan, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba model pembelajaran pada kelas yang sama 

tetapi dengan materi yang berbeda. Selain untuk  mematangkan persiapan bagi 

guru pengajar, uji coba ini juga dimaksudkan untuk memvaliditas lembar 

observasi.  

 

3.7.2 Variabel Terikat (Y) 

3.7.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji tiap item soal 

yang nantinya akan digunakan dalam tes individual setelah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match. Untuk mengetahui validitas, 

instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji coba yaitu kelas VI SD 

Kanisius Cungkup Salatiga. 

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu soal yang akan digunakan 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. 

Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. 

Untuk melihat suatu soal atau instrumen tersebut valid atau tidak dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation. Nilai pada kolom dibandingkan dengan nilai r table, apabila nilai 

Corrected Item-Total Correlation lebih besar atau sama dengan r tabel, berarti 

korelasi bersifat signifikan, artinya instrumen tes dapat dikatakan valid (Putro, 

2011:139). R tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data 

(Priyatno, 2010:91). 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten 

jika dikenakan pada suatu objek (Arikunto, 2010: 173). Pengukuran tingkat 

reliabilitas instrumen soal dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha. 

Besarnya koefisien Alpha merupakan tolok ukur dari  tingkat reliabilitasnya. 
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Tahapan uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS 16 for windows 

(statistical product and service solutions). 

Menurut George dan Mallery dalam Sudjana (2010), uji reliabilitas 

penelitian adalah dengan menggunakan teknik alfa untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen menggunakan kriteria 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 

Uji reliabilitas instrumen soal dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item  soal yang nantinya akan digunakan dalam tes individual 

setelah pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe make a match. 

Untuk mengetahui reliabilitas, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan di kelas uji 

coba yaitu kelas VI SD Kanisius Cungkup Salatiga. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen soal siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Tabel 3.5 

Hasil Reliabilitas Instrumen Soal Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.855 .851 30 
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Tabel 3.6 

Hasil Validitas Instrumen Soal Siklus I 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Soal1 16.2778 36.095 .771 .839 

Soal2 16.1111 38.105 .465 .849 

Soal3 16.1667 38.147 .440 .849 

Soal4 16.2222 39.007 .291 .854 

Soal5 16.1111 38.693 .364 .851 

Soal6 16.1667 36.853 .660 .843 

Soal7 16.2778 36.918 .630 .843 

Soal8 16.2222 38.301 .405 .850 

Soal9 16.0556 38.173 .481 .848 

Soal10 16.1667 37.088 .619 .844 

Soal11 16.0556 37.350 .632 .844 

Soal12 15.9444 40.526 .092 .858 

Soal13 16.5556 38.379 .483 .849 

Soal14 16.1667 36.735 .680 .842 

Soal15 15.9444 38.761 .464 .849 

Soal16 16.2222 37.830 .482 .848 

Soal17 16.5000 43.441 -.416 .871 

Soal18 16.2222 36.654 .680 .842 

Soal19 16.0556 42.056 -.191 .866 

Soal20 16.4444 36.850 .686 .842 

Soal21 16.1667 38.147 .440 .849 

Soal22 16.2778 37.507 .532 .846 

Soal23 16.1667 38.853 .323 .853 

Soal24 16.3889 41.663 -.122 .865 

Soal25 16.2222 37.007 .620 .844 

Soal26 16.1111 37.281 .609 .845 

Soal27 16.4444 43.085 -.345 .870 

Soal28 16.1667 40.500 .058 .860 

Soal29 16.4444 42.497 -.254 .868 

Soal30 16.2778 36.095 .771 .839 
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Tabel 3.7 

Hasil Reliabilitas Instrumen Soal Siklus II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.876 .876 30 
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Tabel 3.8 

Hasil Validitas Instrumen Soal Siklus II 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Soal1 16.2778 41.389 .720 .864 

Soal2 16.5000 48.618 -.375 .889 

Soal3 16.1111 41.869 .687 .865 

Soal4 16.2222 43.712 .362 .873 

Soal5 16.1667 43.441 .412 .872 

Soal6 16.0556 43.585 .431 .872 

Soal7 16.2778 41.624 .682 .865 

Soal8 16.1111 43.399 .436 .871 

Soal9 16.1111 42.928 .512 .870 

Soal10 16.1111 41.869 .687 .865 

Soal11 16.0556 42.644 .592 .868 

Soal12 16.0000 42.941 .588 .868 

Soal13 16.5000 42.500 .617 .867 

Soal14 16.2222 41.948 .636 .866 

Soal15 15.9444 43.350 .579 .869 

Soal16 16.2222 42.183 .598 .867 

Soal17 16.4444 43.320 .448 .871 

Soal18 16.1111 41.869 .687 .865 

Soal19 16.1111 43.869 .360 .873 

Soal20 16.4444 41.673 .720 .865 

Soal21 16.1111 44.693 .230 .876 

Soal22 16.2222 42.536 .543 .869 

Soal23 16.1667 43.324 .431 .872 

Soal24 16.3889 47.428 -.183 .886 

Soal25 16.2222 41.595 .692 .865 

Soal26 16.1667 42.853 .505 .870 

Soal27 16.5000 48.618 -.375 .889 

Soal28 16.1667 45.676 .072 .880 

Soal29 16.3889 46.252 -.012 .882 

Soal30 16.2222 45.124 .150 .878 
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Dari hasil uji validitas instrumen soal siklus I, dari 30 item soal, diketahui 

bahwa 20 item soal yang dinyatakan valid dan 10 item soal yang dinyatakan tidak 

valid. Adapun soal yang valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, dan 30. Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal 

nomor 4, 5, 12, 17, 19, 23, 24, 27, 28, dan 29. 

Berikutnya pada uji validitas instrumen soal siklus II, dari 30 item soal, 

diketahui bahwa ada 21 item yang dinyatakan valid dan 9 item soal yang 

dinyatakan tidak valid. Adapun soal yang valid adalah soal nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, dan 26. Sedangkan soal yang 

tidak valid adalah soal nomor 2, 4, 19, 21, 24, 27, 28, 29, dan 30. 

Dari hasil uji reliabilitas instrumen soal, baik siklus I maupun siklus II 

termasuk dalam tingkat reliabilitas bagus. 

 

3.8 Analisis Taraf Kesukaran Item Soal 

Menurut Arikunto (2010: 207-210), ”Soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu 

sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat untuk mencoba 

lagi karena diluar jangkauannya”. Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran 

adalah (Arikunto, 2010: 207-210): 

P =  

Keterangan:  

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria tingkat kesukaran soal: 

P=0,00 – 0,30 adalah soal sukar 

P=0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

P=0,70 – 1,00 adalah soal mudah 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Pada penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 80% atau lebih 

metode kooperatif tipe make a match telah diterapkan pada kegiatan pembelajaran 
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di kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga, dan 80 % atau lebih siswa kelas V SD 

Kanisius Cungkup Salatiga berhasil tuntas dengan perolehan nilai matematika di 

atas KKM pada setiap siklus (KKM = 70) setelah penerapan metode kooperatif 

tipe make a match. 


