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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendiskripsikan bentuk 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dengan menerapkan model pembelajaran make a match. Maka 

dengan demikian data yang akan dikumpulkan dalam penelitian bersifat 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari beberapa siklus. Masing-

masing siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu dengan menggunakan model penelitian 

dari Kemmis dan Mc. Taggart (1998) yang terdiri dari perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi. 

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas atau classroom action research karena penelitian dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri dengan merancang, melaksanakan dan merefleksi tindakan 

secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memberbaiki kinerja guru guna 

meningkkatkan hasil belajar siswa. Wardani (2010: 14) penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Pendapat lain datang dari 

Sanjaya (2011: 26), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah proses pengkajian 

masalah pembelajaran di kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang 

terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan 



45 
 

tersebut. Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah untuk 

meningkatkan dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan di kelas oleh seorang guru untuk memperbaiki 

mutu praktek pembelajaran agar hasil belajar siswa meningkat. 

Ciri-ciri penelitian tindakan kelas antara lain yaitu penelitian tindakan 

kelas dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan 

pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi. Ciri 

selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki 

pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus menerus, selama 

penelitian kegiatan dilakukan. Oleh karena itu, dalam PTK dikenal adanya siklus 

pelaksanaan berupa pola: perencanaan-pelaksanaan-observasi-refleksi-revisi 

(perencanaan ulang). Ciri yang khas dalam penelitian tindakan kelas yaitu 

adanya tindakan yang berulang-ulang sampai didapat hasil yang terbaik dengan 

kata lain yaitu adanya siklus. 

Suwarsih (2007: 25) proses penelitian ini terdiri dari bebrapa tahap pada 

setiap siklusnya yang setiap siklus terdiri dari empat komponen tindakan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dalam suatu spiral 

yang saling terkait. Berikut ini model Penetilian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan oleh peneliti 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian dengan 

empat tahapan pada setiap siklusnya karena model tersebut sesuai dengan 

rencana penelitian yang dilakukan. Rencana penelitian tersebut diawali dengan 

observasi masalah pembelajaran yang terjadi di kelas V SDN 2 Pulungdowo dan 
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Gambar 3.1. Siklus PTK (Suwarsih, 2007: 25) 
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dilajutkan dengan merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk 

menghadapi masalah tersebut. Rencana tindakan tersebut dilanjutkan dengan 

menerapkan tindakan yang sudah direncanakan serta mengamati rencana 

tindakan yang sudah diterapkan. Siklus ini diakhiri dengan refleksi. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Penelitian yang dilaksanakan pada SDN 2 Pulungdowo terutama pada 

siswa kelas V yaitu mengamati adanya perkembangan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah adanya perlakuan dalam pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match pada mata pelajaran 

matematika. Kehadiran dan peran peneliti adalah sebagai observer yaitu untuk 

mengamati dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi selama proses 

pembelajaran, terutama melaporkan perkembangan hasil belajara siswa kelas V 

SDN 2 Pulungdowo. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SDN 02 Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. 

Malang tahun ajaran 2017/2018. Alasan peneliti mengambil tempat di 

SDN 2 Pulungdowo karena menurut hasil observasi awal sekolah 

tersebut membutuhkan sebuah adanya pembaharuan dalam pembelajaran 

dan juga didukung oleh kepala sekolah beserta guru-guru yang ada pada 

sekolah tersebut. 
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2. Waktu Penelitian 

Pada semester II tahun ajaran 2017/2018 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Pulungdowo Kec. 

Tumpang Kab. Malang tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa 21 siswa 

yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Alasan peneliti 

mengambil subyek kelas V karena pada kelas tinggi mata pelajaran matematika 

sudah terpisah dari tematik dan juga hasil belajara siswa kelas V pada mata 

pelajaran matematika masih dibawah criteria ketuntasan minimal (KKM) 

sehingga kelas V SDN 2 Pulungdowo pantas untuk peneliti jadikan subjek 

penelitian. 

E. Data dan Sumber Data 

Data merupakan sesuatu yang wajib ada dalam setiap penelitian. Dalam 

penelitian kali ini, peneliti menggunakan data berupa dokumen yang berisi data 

hasil belajar siswa kelas 5 mata pelajaran matematika dan juga data berupa hasil 

dokumentasi berupa foto kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari guru wali kelas 5 

dan juga beberapa siswa kelas V SDN 2 Pulungdowo. Sumber data yang diambil 

dari guru adalah seputar perkembangan dan juga hasil belajar yang dicapai oleh 

para siswa kelas V. Sedangkan untuk sumber data yang diperoleh dari siswa 

kelas V yaitu tentang permasalahan yang dihadapi ketika pelaksanaan 

pembelajaran matematika serta kesulitan yang dialami oleh setiap siswa. Data 

berupa dokumentasi selama proses pembelajaran diperoleh dari siswa dan guru 

saat melakukan proses pembelajaran di kelas. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat penting darena bertujuan untuk mendapatkan 

data mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Arikunto (2007: 78) pelaksanaan observasi berjalan bersamaan saat 

tindakan berlangsung. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal yang diperlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan tidak 

berlangsung. Observasi dilakukan secara langsung yang akan digunakan untuk 

mengetahui penerapan model pembelajaran make a match sudah dilaksanakan 

seperti seharusnya atau belum. Hal-hal yang diamati antara lain proses 

pembelajaran, cara guru menjelaskan materi, cara guru member motivasi siswa, 

cara guru membimbing siswa dalam kelompok dan pemahaman siswa terhadap 

aturan bermain. 

b. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis dan bersifat 

essay. Setelah pemberian tindakan berupa penjelasan dari guru dan melakukan 

model pembelajaran make a match, siswa ditugaskan untuk mengerjakan soal 

yang menitikberatkan pada materi yang diajarkan pada setiap akhir siklus. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto yang 

relevan. Foto-foto tersebut menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru di kelas V SDN 2 Pulungdowo dengan menggunakan model 

pembelajaran make a match. 



50 
 

G. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2010: 134) instrument penelitian yaitu alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar dalam melaksanakan penelitian lebih 

mudah dan memperoleh hasil yang baik.  

Bentuk instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Soal Tertulis 

Tes digunakan untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran matematika materi volume bangun ruang dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match. Soal tes yang diujikan 

berupa soal essay yang terdiri dari 10 soal.  Kisi-kisi tes adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Kisi-kisi tes tertulis 

No. Kompetensi Dasar Indikator 
Jumlah 

Butir 

Nomor 

Soal 

1. 

Menjelaskan dan 

menentukan volime 

bangun ruang 

menggunakan satuan 

volume (seperti kubus 

satuan) serta hubungan 

pangkat tiga dengan akar 

pangkat tiga 

Menjelaskan makna volume 

kubus 
1 1 

Menuliskan volume kubus 

satuan 
1 2 

Menentukan volume kubus 

satuan 
2 3, 4 

Menghitung volume kubus 

satuan 
3 5, 6, 7 

Menghitung volume kubus 

menggunakan rumus volume 
3 8, 9, 10 

 

2. Lembar Observasi 

Instrument observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

terlaksananya kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
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dengan menggunakan model pembelajaran make a match. Lembar observasi 

yang digunakan peneliti meliputi: 

1) Lembar observasi siswa 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan siswa dalam 

kegiatan proses pembelajaran. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Lembar Observasi Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika 

Tabel 3.2. Kisi-kisi lembar observasi siwa 

Indikator Sub Indikator 

1. Perhatian 
a. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

b. Tidak melakukan kegiatan lain saat guru mengajar 

2. Memecahkan 

masalah 

a. Bertanya pada guru saat menemui kesulitan 

b. Bertanya kepada siswa yang lebih paham ketika menemui 

materi yang belum paham 

c. Memanfaatkan buku pelajaran ketika menemui 

permasalahan dalam belajar 

3. Kerjasama dalam 

kelompok 

a. Bekerjasama dalam kelompok dengan baik 

b. Menghargai pendapat teman kelompoknya 

4. Mengungkapkan 

pendapat 

a. Berani mengungkapkan pendapatnya 

b. Merespon pertanyaan yang diberikan guru 

5. Afektif 

a. Siswa disiplin saat mengikuti proses pembelajaran 

b. Siswa percaya diri dalam mengungkapkan pikiran atau 

jawabannya 

2) Lembar observasi proses pembelajaran 

Lembar observasi pelaksanaan ini digunakan untuk mengamati proses 

kegiatan dikelas dengan menggunakan model pembelajaran make a match. 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator Sub Indikator 

1. Kegiatan Awal 
a. Membuka pelajaran 

b. Menyampaikan kompetensi dan pengorganisasian kelas 

2. Kegiatan Inti 

a. Menyampaikan materi dan tanya jawab 

b. Menghidupkan suasana kelas 

c. Menanamkan konsep materi 

d. Melaksanakan model pembelajaran make a match 

3. Kegiatan Akhir 
a. Evaluasi 

b. Kesimpulan 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data 

sehingga dapat diambil kesimpulan yang digunakan oleh pengamat untuk 

menguraikan dan mengolah data pada objek penelitian. Hasil tes yang diperoleh 

dari para siswa dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini ada 

analisis data yang digunakan antara lain: 

1. Analisis data tes tertulis 

Hasil tes yang telah diperoleh dari siswa dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif. Untuk mengolah data dari hasil uji tes yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar matematika materi 

volume bangun ruan pada siswa kelas V SDN 2 Pulungdowo dibuktikan 

dengan peningkatan hasil evaluasi yang dilaksanakan sebanyak siklus yang 

dilakuan. 

Analisis data untuk tes tertulis, dihitung dengan mencari rata-rata nilai 

dengan menggunakan rumus untuk mengetahui rata-rata kelas. Sugiyono 

(2010: 49) menyatakan jika rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan data 

seluruh siswa dalam satukelas kemudian dibagi dengan jumlah siswa 

dalam kelas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   
   

 
 

Keterangan : 

   = mean (rata-rata) 

    = jumlah data 

  = jumlah siswa 
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Rata-rata kelas yang diperoleh pada setiap siklus dihitung selisihnya untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan siswa. Sedangkan rumus untuk 

menghitung presentase siswa yang lulus adalah sebagai berikut: 

  
 

 
        

Keterangan : 

   = Presentase 

  = jumlah keseluruhan bilangan 

  = banyaknya nilai 

  Setelah mencari rata-rata dan presentase ketuntasan siswa untuk 

menentukan klasifikasi hasil belajar matematika materi volume bangun 

ruang yaitu dengan kriteria penilaian kecakapan akademik. Widyoko 

(2009: 242) standart ketuntasan kecakapan akademik bersifat tentaif dalam 

arti sekolah dapat menentukan standart ketuntasan yang berbeda sesuai 

target maupun karakteristik sekolah yang bersangkutan. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 2 

Pulungdowo bahwa di SDN 2 Pulungdowo memiliki rentang nilai. 

Rentang nilai tersebut adalah: 

Tabel 3.4. Daftar rentang nilai 

No. Interval Nilai Klasifikasi 

1 85 – 100 Sangat Baik 

2 70 – 84 Baik 

3 56 – 69 Cukup 

4 40 – 55 Kurang 

5 ≤ 40 Sangat Kurang 
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2. Analisis data observasi 

Data hasil observasi pada setiap kegiatan observasi dari setiap 

siklus, dianalisis secara kualitatif. Arifin (2011: 231) penelitian kualitatif 

memiliki tujuan utama observasi yaitu: 

a. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, 

baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang 

sesungguhnya maupun dalam situasi buatan. 

b. Untuk mengukur perilaku tindakan dan proses atau kegiatan yang 

sedang dilakukan, interaksi antara responden dan lingkungan serta 

faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. 

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini memiliki tujuan utama 

yaitu untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkat hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN 2 Pulungdowo melalui penggunaan model 

pembelajaran make a match. 

Dalam menganalisis hasil observasi yang bersifat deskriptif 

terdapat beberapa langkah. Langkah-langkah dalam menganalisis 

deskriptif kualitatif meliputi 3 langkah. Pertama yaitu reduksi data, yang 

dilaksanakan terhadap data yang sudah terkumpul yaitu data hasil 

observasi pembelajaran. Data tersebut diseleksi, ditentukan fokusnya dan 

diringkas dengan melakukan penajaman serta menatanya sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Langkah kedua 

yaitu penyajian data yang disajikan secara lengkap, sinkat dan jelas baik 

untuk mempermudah dalam memahami hubungan terhadap aspek yang 

diteliti maupun dapat menarik pihak lain untuk membacanya. Terakhir 
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yaitu pengambilan keputusan atau verifikasi, penarikan kesimpulan 

dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang ditarik 

pada siklus pertama dan kesimpulan terakhir pada siklus terakhir. 

Berdasarkan penyataan tersebut, peneliti menggunakan tiga 

langkah tersebut dalam menganalisis data hasil observasi karena ketiga 

langkah tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan. Data hasil 

observasi yang sudah diperoleh akan diseleksi dan dihubungkan dengan 

aspek yang diteliti. Analisis tersebut diakhiri dengan penarikan kesimpulan 

sementara dari data yang sudah diperoleh. 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus dan dan setiap siklusnya 

terdiri dari empat komponen. Pada siklus pertama siswa diminta untuk 

mengerjakan soal essay tentang volume bangun ruang Untuk mengetahui hasil 

dari pelaksanaan tindakan. Apabila dalam siklus pertama hasil yang didapatkan 

tidak sesuai dengan indikator keberhasilan, maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus berikutnya. Namun jika hasil yang didapatkan pada siklus pertama 

diperoleh hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan, maka tidak perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Secara detail, tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

 

 



56 
 

1. Tahap Prasiklus 

a. Permohonan izin di SDN 2 Pulungdowo. Kepala sekolah sangat 

mendukung adanya penelitian ini karena dapat membantu dalam proses 

belajar mengajar. 

b. Observasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengamati 

pelaksanaan pembelajaran di kelas secara umum. 

c. Wawancara dengan wali kelas V tentang kendala-kendala dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika di kelas. 

d. Menentukan model pembelajaran yang sesuai dan menarik minat siswa 

terhadap mata pelajaran matematika. 

e. Menyusun langkah dan jadwal kegiatan. 

2. Tahap Siklus 

Sebelum dilaksanakan penelitian, maka telah disusun tahapan-tahapan 

kegiatan. Tahapan tersebut yaitu: 

a. Tahap perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ada beberapa kegaitan antara lain: 

1) Membuat desain pembelajaran yang memuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disetujui oleh guru kelas V 

2) Mempersiapkan media yang diperlukan dalam pembelajaran 

3) Menyusun soal post test 

4) Menyusun lembar observasi pelaksana tindakan 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian tindakan, 

maka penelitian diawali dengan menyusun skenario pembelajaran atau 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi volume 

bangun ruang.  Adapun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan 

adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya 

menjelaskan sedikit tentang konsep materi. Kemudian siswa bermain 

kartu soal dan kartu jawaban seperti pada model pembelajaran make a 

match. 

Pembelajaran matematika tetap dilaksanakan sesuai dengan 

materi yang sudah direncanakan oleh guru sesuai dengan program 

semester yang mengacu pada SKL. Untuk pembelajaran matematika 

dengan materi volume bangun ruang.  Dilakukan sesuai dengan jadwal 

yang sudah disepakati bersama antara guru dengan peneliti. 

c. Tahap observasi 

Pada penelitian ini, observasi dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang akan diamati adalah 

penyampaian materi yang dilakukan oleh guru dan hasil belajar siswa 

di akhir pembelajaran. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah penerapan model pembelajaran make a match 

sudah seperti yang seharusnya atau belum. 

d. Tahap refleksi 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data penelitian dari 

mulai siklus pertama sampai dengan siklus terakhir. Data diperoleh 

dari hasil pengamatan peneliti dan hasil belajar siswa di akhir 

pebelajaran. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan wali kelas V 

tentang kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang sudah 
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dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran make a match. 

Kemudian seluruh data yang sudah terkumpul  dikonsultasikan kepada 

Dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan tentang hal-hal yang 

sudah dilakukan oleh peneliti. Refleksi bertujuan untuk mengetahui 

kekurangan ataupun kelebihan yang terjadi selama pembelajaran. 

Apabila telah diketahui letak keberhasilan dan hambatan pada siklus 

pertama, dapat ditentukan rencana yang akan dilakukan pada siklus 

berikutnya. 


