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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III ini akan dibahas tentang metodologi penelitian, yang

mencakup setting penelitian, karakteristik subjek penelitian, variabel dalam

penelitian tindakan kelas (PTK), prosedur penelitian, data dan cara

pengumpulannya, indicator keberhasilan, teknik analisis data dan validitas data.

1.1 Seting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian.

Pada subbab ini akan membahas mengenai Seting dan Karakteristik

Subjek Penelitian.

1.1.1 Seting penelitian

Seting penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil

IPA siswa kelas 5 SDN Sraten 01 melalui penerapan model pembelajaran

numbered head together (NHT) pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam

(IPA).

Pada subbab ini akan dibahas hal-hal yang akan membantu agar setting

penelitian ini dapat terlaksana, diantaranya: jenis penelitian, waktu penelitian, dan

tempat penelitian.

1.1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK)

kolaboratif. Penelitian tindakan kelas adalah suatu upaya untuk menjelaskan

berbagai aspek dari hubungan antar ketergantungan materi, subjek, pembelajar

dan pengajar sehubungan dengan totalitas dan logika internal dari tugas sosial

mengkonstruksi pengetahuan dari kegiatan proses belajar mengajar.

Peneliti memilih penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif karena

peneliti belum menjadi seorang guru dan perlu bimbingan dan saran dalam

melakukan penelitian dari seseorang yang sudah terjun di dunia kegiatan belajar
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mengajar di kelas atau guru. Kolaborasi dilakukan peneliti dengan guru wali kelas

5 yang menjadi subjek penelitian.

1.1.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2012/2013 dari

bulan Januari sampai bulan April 2013. Bulan Januari sampai Februari peneliti

melakukan tahap persiapan, yaitu menyusun proposal penelitian. Pada akhir bulan

Maret peneliti mulai melakukan perencanaan penelitian tindakan kelas (PTK)

sampai sampai pertengahan bulan April.

Pada pertengahan bulan April peneliti mulai melaksanakan penelitian

tindakan kelas siklus I. Pada akhir bulan April peneliti melakukan tindakan kelas

siklus II. Setelah itu bulan Mei awal peneliti mulai membuat laporan hasil

penelitian. Waktu penelitian secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No. Pelaksanaan

Penelitian

Januari Februari Maret April Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Proposal PTK

2 SIKLUS I

Perencanaan

Tindakan

Observasi

Refleksi

3 Siklus II

Perencanaan

Tindakan

Observasi

Refleksi

4 Pelaporan
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1.1.1.3 Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas kolaboratif ini dilaksanakan di kelas

5 Sekolah Dasar Negeri Sraten 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

Penelitian yang dilakukan adalah meneliti upaya untuk meningkatkan keaktifan

dan hasil IPA siswa kelas 5 semester II dengan pokok bahasan bumi dan alam

semesta.

Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan mudah dijangkau peneliti dan

pihak dari sekolah telah memberi izin untuk melakukan penelitian di sekolah ini

sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan subjek penelitian

sesuai dengan target peneliti.

1.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif ini adalah semua siswa

kelas 5 semester II Sekolah Dasar Negeri Sraten 01 Kecamatan Tuntang

Kabupaten Semarang. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 21 orang, terdiri atas

11 orang laki-laki dan 10 orang wanita.

Latar belakang setiap siswa berbeda-beda di lihat dari lingkungan dan

orang tua. Sebagian besar orang tua siswa kelas 5 SDN Sraten 01 bekerja sebagai

buruh pabrik.

Karakteristik dan kemampuan siswa kelas 5 SDN Sraten 01 dalam proses

dan hasil pembelajaran pun berbeda-beda. Dari segi kognitif, menurut penuturan

guru wali kelas 5 tercatat siswa memiliki taraf kognitif tergolong kurang baik,

cukup baik, baik dan sangat baik. Jadi peningkatan proses pembelajaran yang

berkualitas masih perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal.

1.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya variasi (dan

bukan hanya satu macam), baik bentuknya, besarnya, kualitasnya, nilainya,

warnanya, dan sebagainya (Mustikawan, 2008).Variabel dalam penelitian ini

adalah variabel bebas dan variabel terikat
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1.2.1 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi

variabel lain. Arikunto (2006), menyebutkan bahwa variabel ini dapat disebut juga

sebagai variabel independent. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas

(X) adalah model pembelajaran demonstrasi.

1.2.2 Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel bebas.Variabel ini dapat juga disebut variabel dependent (Arikunto,

2006). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah keaktifan

dan hasil belajar siswa.

1.3 Prosedur Penelitian

Rencana tindakan dalam Penelitian tindakan kelas kolabotif ini dilakukan

dengan 2 siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2 dimana setiap siklus dilakukan tiga kali

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit setiap pertemuan. Secara garis

besar prosedur atau pengembangan tindakan penelitian dapat dilakukan melalui

empat tahap yang dijabarkan di bawah ini.

1) Tahap Perencanaan (Planning)

Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan

penelitian tindakan kelas yang diprakarsai seperti, penetapan entry behavior,

pelancaran tes diagnostik untuk menspesifikasi masalah, pembuatan skenario

pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi penelitian tindakan

kelas, dan lain-lain yang terkait degan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2) Tahap Tindakan atau Pelaksanaan (Acting)

Implementasi Tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan digelar,

skenario kerja perbaikan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan.



39

3) Tahap Observasi (Observing)

Observasi dan Interpretasi, yaitu uraian tentang prosedur perekaman dan

penafsiran data mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan

perbaikan yang dirancang.

4) Tahap Refleksi (Reflecting)

Analisis dan Refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil

pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan

yang akan digelar, personil yang akan dilibatkan, serta kreteria dan rencana bagi

tindakan daur berikutnya.

Model penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas

kolaboratif ini adalah model penelitian tindakan Kemmis dan Mc Taggart.

Menurut Kemmis dan Mc Taggart model penelitian ini menggunakan sistem

spiral refleksi diri yang dimulai dengan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan

refleksi. Keempat tahap dari setiap siklus digambarkan pada bagan di bawah ini:
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Bagan 3.1.

Bagan Siklus PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

1.3.1 Siklus I

Dalam siklus I (satu) ini akan dibahas mengenai perencanaan, tindakan,

pengamatan dan refleksi yang akan dilaksanakan pada siklus ini yang akan

dijabarkan di bawah ini.

SIKLUS I

SIKLUS II

Keadaan Awal

Rencana Tindakan Pelaksanaan Tindakan

Rencana Tindakan

Refleksi

Observasi

Pelaksanaan Tindakan Observasi

Refleksi

SIKLUS Ke - N

Rencana Tindakan Pelaksanaan Tindakan Observasi

Refleksi



41

1.3.1.1 Perencanaan

Pada tahap perencanaan siklus I (satu) ini, kegiatan yang dilakukan

peneliti adalah

1) Memilih materi yang akan disampaikan dan menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) berdasarkan model pembelajaran Numbered Head

Together (NHT) siklus I (satu) berkolaborasi dengan guru kelas. RPP ini

digunakan untuk pegangan peneliti dalam proses kegiatan belajar mengajar

agar lebih efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

akan dicapai.

2) Menyusun lembar kerja kelompok siswa siklus I

3) Menyusun lembar observasi keaktifan siswa

4) Menyusun soal-soal evaluasi

5) Menyiapkan media pembelajaran

1.3.1.2 Tindakan

Pelaksanaan tindakan siklus I (satu) ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali

pertemuan, dimana pertemuan pertama dan kedua membahas materi pembelajaran

serta pertemuan ketiga menyelesaikan soal evaluasi siklus I (satu).

Pada pertemuan pertama dan keduadalam siklus I (satu) ini akan

dilaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Awal

a) Guru memberi salam kepada siswa

b) Guru memperkenalkan diri

c) Guru mengkondisikan kelas

d) Guru mengajak siswa berdoa

e) Guru melakukan presensi

f) Apersepsi: Guru memberi motivasi dengan bertanya kepada siswa untuk

menggali pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran.

g) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2) Kegiatan Inti

i. Eksplorasi
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a) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi pembelajaran.

b) Guru menjelaskan materi pembelajaran.

c) Guru menunjukan atau memperlihatkan media pemelajaran yang

berkaitan dengan materi pembelajaran

d) Guru membagi siswa secara heterogen yang terdiri 4-5 orang siswa

dalam satu kelompok.

ii. Elaborasi

a) Setiap siswa wajib mengambil nomor yang sudah disediakan oleh guru

b) Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang diberikan

oleh guru yang berkaitan dengan  materi pembelajaran

c) Masing-masing kelompok berdiskusi dan bertanya jawab dalam

kelompoknya

d) Setelah diskusi selesai guru memanggil nomor yang sudah diambil

oleh masing-masing siswa

e) Pemanggilan nomor dilakukan secara acak

f) Siswa yang dipanggil nomornya siap-siap untuk menjawab pertanyaan

dari guru

g) Kegiatan tersebut diulang sampai soal selesai.

iii. Konfirmasi

a) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

b) Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan.

3) Kegiatan Akhir

a) Guru bersama siswa menarik kesimpulan.

b) Guru memberi penguatan dan pesan moral

c) Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam

1.3.1.3 Pengamatan

Pengamatan dilakukan oleh observer (guru wali kelas 5) dan peneliti

dengan mengamati kegiatan pembelajaran  dengan lembar observasi. Observasi

pada penelitian ini dilakukan terhadap keaktifan siswa dalam proses kegiatan
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belajar mengajar dan aktivitas kegiatan guru selama proses belajar mengajar

dengan penggunaan metode pembelajaran numbered head together (NHT).

1.3.1.4 Refleksi

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil evaluasi atau tes.

Refleksi pada siklus I (satu) dilaksanakan segera setelah tahap

implementasi/tindakan dan pengamatan  selesai. Semua data yang diperoleh akan

dipaparkan baik data hasil evaluasi siswa maupun hasil pengamatan pembelajaran

yang dilakukan guru wali kelas 5. Hasil refleksi siklus I (satu) digunakan sebagai

dasar untuk perbaikan dan merencanakan  tindakan pada siklus II (dua).

1.3.2 Siklus II

Dalam siklus II (dua) ini akan dibahas mengenai perencanaan, tindakan,

pengamatan dan refleksi yang akan dilaksanakan pada siklus ini yang akan

dijabarkan di bawah ini.

3.3.2.1 Perencanaan Siklus II

Pada tahap perencanaan siklus II (dua) ini, kegiatan yang dilakukan

peneliti adalah mempersiapkan dan mempertimbangkan segala keperluan untuk

melaksanakan proses pembelajaran siklus II yang lebih baik dari pembelajaran

siklus I berdasarkan hasil refleksi siklus I, yaitu:

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan model

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) siklus II berkolaborasi dengan

guru kelas. RPP ini digunakan untuk pegangan peneliti dalam proses kegiatan

belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.

2) Menyusun lembar kerja kelompok siswa siklus II

3) Menyusun lembar observasi keaktifan siswa

4) Menyusun soal-soal evaluasi

5) Menyiapkan media pembelajaran
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3.3.2.2 Tindakan Siklus II

Pelaksanaan tindakan siklus II (dua) ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali

pertemuan, dimana pertemuan pertama dan kedua membahas materi pembelajaran

serta pertemuan ketiga menyelesaikan soal evaluasi siklus II (dua)

Pada pertemuan pertama dan kedua dalam siklus II (dua) ini akan

dilaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Awal

a) Guru memberi salam kepada siswa

b) Guru mengkondisikan kelas

c) Guru mengajak siswa berdoa

d) Guru melakukan presensi

e) Apersepsi: Guru memberi motivasi dengan bertanya jawab dengan siswa

untuk menggali pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran yang

akan dipelajari.

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2) Kegiatan Inti

i. Eksplorasi

a) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi pembelajaran yang akan

dipelajari.

b) Guru menjelaskan materi pembelajaran.

c) Guru menunjukan atau memperlihatkan media yang berkaitan dengan

materi

d) Guru membagi siswa secara heterogen yang terdiri 4-5 orang siswa

dalam satu kelompok.

ii. Elaborasi

a) Setiap siswa wajib mengambil nomor yang sudah disediakan oleh guru

b) Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang diberikan

oleh guru yang berkaitan dengan  materi pembelajaran

c) Masing-masing kelompok berdiskusi dan bertanya jawab dalam

kelompoknya
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d) Setelah diskusi selesai guru memanggil nomor yang sudah diambil

oleh masing-masing siswa

e) Pemanggilan nomor dilakukan secara acak

f) Siswa yang dipanggil nomornya siap-siap untuk menjawab pertanyaan

dari guru

g) Kegiatan tersebut diulang sampai soal selesai.

iii. Konfirmasi

a) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.

b) Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan.

4) Kegiatan Akhir

a) Guru bersama siswa menarik kesimpulan.

b) Guru memberi penguatan dan pesan moral

c) Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam

3.3.2.3 Pengamatan Siklus II

Pengamatan dilakukan oleh observer (guru wali kelas 5) dan peneliti

dengan mengamati kegiatan pembelajaran  dengan lembar observasi. Observasi

pada penelitian ini dilakukan terhadap keaktifan siswa dalam proses kegiatan

belajar mengajar dan aktivitas kegiatan guru selama proses belajar mengajar

dengan penggunaan metode pembelajaran numbered head together (NHT).

3.3.2.4 Refleksi Siklus II

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil evaluasi atau tes.

Refleksi pada siklus II (dua) ini dilaksanakan segera setelah tahap

implementasi/tindakan dan pengamatan  selesai. Semua data yang diperoleh akan

dipaparkan baik data hasil evaluasi siswa maupun hasil pengamatan pembelajaran

yang dilakukan guru wali kelas 5. Hasil refleksi siklus II (dua)  diharapkan  dapat

memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan  yakni ketuntasan hasil belajar

IPA dan keaktifan siswa kelas 5 SDN Sraten 01 dapat meningkat.
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1.4 Jenis Data Dan Sumber Data

Pada subbab ini akan dibahas mengenai 2 (dua) hal pokok tentang data

yakni jenis data dan sumber data yang akan dijelaskan di bawah ini.

1.4.1 Jenis Data

Data berasal dari siswa sebagai subjek penelitian. Data yang berasal dari

nilai tes dan observasi terhadap siswa merupakan data primer. Data penelitian

diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi:

1) Informan atau narasumber, yaitu siswa dan guru,

2) Tempat peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran,

3) Dokumen atau arsip antara lain berupa kurikulum, RPP, dan buku penilaian.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini  adalah data berupa data

kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari

1) Data observasi keaktifan belajar siswa, yang berupa kesiapan siswa dalam

menerima pelajaran dan kerja sama dalam kelompok.

2) Data dari hasil tanya jawab siswa dan guru peneliti

3) Data dari hasil pre test dan post test, baik sebelum melaksanakan tindakan

maupun setelah melakukan tindakan.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data diperoleh peneliti dari hasil penelitian di Sekolah Dasar

Negeri Sraten 01 kecamatan Tuntang kabupaten Semarang yang merupakan

tempat penelitian.

1.5 Teknik atau Cara dan Alat Pengumpulan Data

Teknik atau cara dan alat pengumpulan data sangat penting dilakukan

dalam penelitian, karena dengan adanya teknik atau cara dan alat pengumpulan

data kita bisa mengetahui cara dan alat untuk mengumpulkan dan mengolah data

tersebut.



47

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penilaian. Teknik

penilaian adalah suatu cara pengukuran melaui tes dan non tes yang dinyatakan

oleh besarnya angka atau skor pengukuran, (Widodo, 2001:16). Teknik tes dan

teknik non tes tersebut adalah :

1.5.1.1 Teknik Tes

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites,

dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut, akan dapat ditarik

kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut.

Tes yang digunakan dalam penelitian adalah tes kemampuan

menyelesaikan soal materi IPA dalam pre-tes dan pos tes. Adapun jenis teknik tes

yang dipilih adalah

1) Tes Tertulis

Yaitu tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan

jawaban tertulis. Jenis tes tertulis yang digunakan adalah

a) Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice)

Yaitu tes dengan soal yang harus dijawab oleh peserta didik dengan

memilih  jawaban yang tersedia.

b) Tes Esai (Essay-type test)

Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siswa mengorganisir

gagasan-gagasan tentang apa yang telah dipelajari dengan cara

mengemukakan dalam bentuk tulisan.

1.5.1.2 Teknik Non Tes

Teknik non tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung

ataupun tak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan dengan

sosiometri. Teknik non tes digunakan sebagai pelengkap dan sebagai

pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil
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belajar, teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan

anak.

Untuk memperoleh data dalam rangka penelitian tindakan kelas (PTK)

kolaboratif ini maka diadakan pengamatan atau observasi secara langsung di kelas

pada saat proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Teknik non tes yang

dipilih adalah observasi atau pengamatan.

1) Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan,

dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada

apa yang diamati.

Dalam penelitian ini terdapat dua instrument pengamatan, yaitu:

a) Keaktifan  siswa, diperoleh selama berjalannya proses belajar mengajar

(PBM).

b) Hasil belajar siswa, diperoleh setelah berjalannya proses belajar mengajar

(PBM).

1.5.2 Alat Pengumpulan Data

Dalam subbab alat pengumpulan data ini, akan dibahas mengenai apa saja

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tindakan kelas

kolaboratif ini.

1.5.2.1 Lembar Pengamatan

Lembar observasi digunakan untuk mengamati keaktifan  siswa saat proses

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi atau pengamatan dilakukan di

kelas 5 SDN Sraten 01. Observer yang bertugas untuk melakukan observasi

adalah wali kelas 5 SDN Sraten 01. Dalam melaksanakan pengamatan atau

observasi, diperlukan instrument atau pedoman observasi sebagai pegangan

observer.

Instrumen atau pedoman observasi penelitian tindakan kelas kolaboratif

format kriteria penilaian keaktifan siswa selama proses belajar mengajar dapat di

lihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.2
Format Kriteria Penilaian Keaktifan Siswa Selama Proses Belajar Mengajar

No Aspek Kriteria Skor

1) Minat a) Siswa terlihat sangat bertanggungjawab
selama mengikuti kegiatan proses
belajar mengajar (Sangat baik)

b) Siswa terlihat bertanggungjawab
selama mengikuti kegiatan proses
belajar mengajar skor (Baik)

c) Siswa terlihat kurang
bertanggungjawab selama mengikuti
kegiatan proses belajar mengajar
(Cukup)

d) Siswa terlihat tidak bertanggungjawab
selama mengikuti kegiatan proses
belajar mengajar (Kurang baik)

4

3

2

1

2) Perhatian a) Siswa terlihat sangat serius  selama
mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar (Sangat baik)

b) Siswa terlihat serius  selama mengikuti
kegiatan proses belajar mengajar (Baik)

c) Siswa terlihat kurang serius selama
mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar skor (Cukup)

d) Siswa terlihat tidak serius  selama
mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar (Kurang)

4

3

2

1

3) Sikap a) Siswa terlihat sangat senang selama
mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar (Sangat baik)

b) Siswa terlihat senang selama mengikuti
kegiatan proses belajar mengajar (Baik)

c) Siswa terlihat kurang senang selama
mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar (Cukup)

d) Siswa terlihat tidak senang selama
mengikuti kegiatan proses belajar
mengajar (Kurang)

4

3

2

1

Kemudian hasil pengamatan atau observasi dikonsultasi dengan tabel

kriteria keaktifan belajar yang ada di bawah ini.
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Tabel 3.3
Kriteria Keaktifan Belajar

Kriteria Keaktifan Kualifikasi
≤ 6 Tidak Aktif
> 6 Aktif

Instrumen atau pedoman observasi penelitian tindakan kelas kolaboratif

lembar observasi aktivitas guru selama kegiatan proses belajar mengajar dapat di

lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Kegiatan  Proses Belajar

Mengajar

Mata pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Nama : Pebrianti Hesti Lestari
NIM : 29 2009 364

No. Aspek Item
Skor

4 3 2 1

1)
Kemampuan guru
dalam mengajar

a) Penguasaan kelas
b) Penguasaan materi
c) Bahasa lisan

2)
Persiapan

pembelajaran

d) Materi pembelajaran
e) Ruang dan media
f) Kesiapan siswa

3)
Kegiatan awal
dan perkenalan

g) Apersepsi dan morivasi
h) Tujuan pembelajaran

4)

Kegiatan inti
Cooperative
learning tipe

numbered head
together (NHT)

i) Penjelasan materi
j) Penggunaan dan pemanfaatan alat

peraga
k) Membagi semua siswa dalam satu

kelas menjadi beberapa kelompok
secara heterogen

l) Membagikan nomor kepala kepada
masing-masing siswa sesuai
kelompok

m)Membagikan lembar kerrja
kelompok kepada setiap kelompok

n) Mengarahkan dan membimbing
siswa saat berdiskusi

o) Memanggil nomor kepala tiap siswa
sesuai nomor soal

p) Mempersilakan siswa menjawab
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pertanyaan sesuai nomor kepala dan
nomor soal

5) Kegiatan akhir

q) Tanya jawab siswa dan guru tentang
kejelasan materi

r) Bimbingan pada siswa dalam
menyimpulkan materi

s) Memberi penguatan dan pe-san
moral

t) Melaksanakan kegiatan evaluasi di
akhir pertemuan
Jumlah

Catatan skor lembar observasi:

4 = sangat baik 2 = cukup baik

3 = baik 1 = kurang baik

Kemudian hasil pengamatan atau observasi dikonsultasi dengan tabel

kriteria keaktifan belajar yang ada di bawah ini

Tabel 3.5
Kriteria Hasil Skor

Rentang Nilai Kategori
20–34 Sangat Kurang Baik
35–49 Kurang Baik
50–64 Cukup Baik
65–79 Baik
80–94 Sangat Baik

1.5.2.2 Butir Soal Tes

Instrument butir soal tes yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah tes kemampuan memahami dan menguasai materi IPA. Jenis soal tes yang

diberikan adalah soal tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda. Tes ini diberikan

pada pertemuan ketiga setiap siklus. Adapun kisi-kisi soal tes dapat di lihat pada

table di bawah ini.
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Tabel 3.6
Kisi-Kisi Soal Evaluasi IPA Kelas 5 Semester II

Standar
Kompetensi

Kompetensi
dasar

Indikator Nomor
Item

Jumlah
Item

Bumi dan
Alam Semesta
7. Memahami

perubahan
yang terjadi
di alam dan
hubungan-
nya dengan
penggunaa
n sumber
daya alam

Siklus I
7.1Mendeskrip-
sikan proses
pembentukan
tanah karena
pelapukan

1) Memahami proses
terbentuknya tanah

1,2 2

2) Mengetahui jenis
batuan berdasarkan
cara terbentuknya

3,4,5 3

3) Memahami
pembentukkan
batuan beku dan
menyebutkan
contohnya

6 1

4) Memahami
pembentukkan
batuan sedimen
dan menyebutkan
contohnya

7,8,9,
10,11

5

5) Memahami
pembentukkan
batuan metamorf
dan menyebutkan
contohnya

12,13,
14,15

4

6) Memahami apa itu
pelapukan

16 1

7) Mengetahui jenis
pelapukan

17,18,
19

3

8) Memahami proses
terjadinya
pelapukan

20 1

Siklus II
7.2 Mengidentifi

kasi jenis-
jenis tanah

1) Menyebutkan jenis
tanah berdasarkan
komposisi
penyusunnya

1,2,3 3

2) Memahami ciri-ciri
jenis tanah
berdasarkan
komposisi
penyusunnya

4,5,6,7,
8,9,10,

11

8

7.3Mendeskripsi
kan struktur
bumi

1) Siswa dapat
Memahami konsep
bumi

12,13 2
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2) Siswa dapat
Mengetahui
lapisan-lapisan
atau struktur pada
bumi

14, 15,
16,17,
18,19,
20,21,

22

9

3) Siswa dapat
Memahami fungsi
dari lapisan
atmosfer

23 1

4) Siswa dapat
Mengetahui
susunan lapisan
atmosfer

24,25 2

Jumlah 45

1.6 Indikator Kinerja

Yang menjadi tolak ukur pada indikator kinerja ini adalah keberhasilan

yang ditetapkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Adapun KKM

yang digunakan peneliti adalah 65.

Penelitian ini dikatakan berhasil dilakukan jika semua prosedur

pembelajaran dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat

dilaksanakan dengan baik dan benar dan 80% siswa memiliki nilai ≥ 65 dengan

nilai rata-rata kelas ≥ 75.

1.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan

deskriptif kuantitatif, diperoleh dari hasil post test siklus I dan hasil post test

siklus II. Teknik kualitatif digunakan untuk menggambarkan aktivitas guru dalam

mengajar dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik

kuantitatif digunakan  untuk menganalisis pencapaian hasil belajar siswa. Hasil

pencapaian penelitian dianalisis secara deskriptif untuk setiap siklus.

Adapun penyajian data kuantitatif yang berupa hasil belajar kognitif

dianalisis dengan menentukan mean dan rata-rata. Penyajian data kuantitatif

dijelaskan dalam bentuk prosentasi dengan rumus sebagai berikut:
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P = ∑ x 100%
Keterangan

P = Persentase

∑n = Jumlah frekuensi yang muncul

N = Jumlah total siswa

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa

yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas sebagai

berikut.

Tabel 3.7
Kriteria Ketuntasan Belajar

Kriteria Kemampuan Kualifikasi≥ 65 Tuntas< 65 Tidak Tuntas

Data kualitatif dianalisis untuk mengorganisir data. Hasil perhitungan

dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian kualitatif yang dikelompokkan

dalam lima kategori, sebagai berikut:

Tabel  3.8
Kriteria Penilaian Kualitatif

Rentang Nilai Kategori
0-20 Sangat Rendah
21-40 Rendah
41-60 Sedang
61-80 Tinggi
81-100 Sangat Tinggi

(Depdikbud, 2007)

1.8 Uji Coba Instrumen Penelitian

Untuk menguji keakuratan dalam menjaring data maka instrumen

penelitian ini perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Uji coba instrumen penelitian

dilakukan di luar sasaran penelitian. Secara umum uji coba dimaksudkan untuk

memperoleh valuditas, reliabilitas dan taraf kesukaran soal.
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3.8.1 Validitas

Teknik yang digunakan untuk menguji kevalidan instrument menggunakan

teknik corrected item to total score correlation yang dinotasikan (r), yang

mengatakan bahwa suatu item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki

koefisien corrected item total correlation ≥ 0,433 (Sugiyono,2006:187).

Uji validitas butir soal dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan tes

sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Jumlah item soal yang diuji kevalidannya berjumlah 50 soal. Dari 50  data

tersebut, tidak ada data yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel

output case processing summary di bawah ini.

Untuk mengetahui valid atau tidak valid item soal tersebut, maka nilai

pada kolom corrected item total correlation atau nilai r hitung tersebut kita

bandingkan  dengan r table pearson product moment (level significance 0.05 and

2 tailed). Jumlah koresponden adalah 21 item, maka diperoleh r tabel adalah

0.433. Jika nilai koefisien pada corrected item total correlation positif dan lebih

besar dari nilai r tabel 0,433 maka item soal tersebut dinyatakan valid. Untuk

mengetahui jumlah item soal yang valid dan tidak valid dapat di lihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.9
Jumlah Item Soal yang Valid dan Tidak Valid

No Kriteria Nomor Soal Jumlah
1

Valid

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50.

45

2 Tidak Valid 5,13,23, 34, 40. 5

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil uji validitas dari

perhitungan 50 soal diperoleh 5 soal memiliki tingkat validitas sangat rendah

sehingga peneliti menyimpulkan bahwa item soal tersebut termasuk tidak valid

dan 45 soal valid. Selanjutnya dari 45 soal yang valid tersebut 20 soal akan
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digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penelitian siklus I dan 25 soal

untuk mengukur tingkat keberhasilan penelitian siklus II.

3.8.2 Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen

menggunakan teknik Reliability Coefficient Alpha menggunakan program SPSS

20,0. Menurut George dan Mallery (dalam Jasminah, 2010: 31), kategori koefisien

reliabilitas instrument adalah:

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

Tabel 3.10
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of
Items

.980 45

∝= 0,980 maka reliabilitas memuaskan
3.8.3 Taraf Kesukaran 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.

Menurut Nana Sudjana (2008: 135) ada beberapa dasar pertimbangan

dalam menentukan proporsi jumlah kategori mudah, sedang, dan sukar.

Pertimbangan pertama adalah adanya keseimbangan. Yakni jumlah soal sama

untuk ketiga kategori tersebut. Artinya soal mudah, sedang, dan sukar jumlahnya

seimbang. Pertimbangan kedua aproporsi jumlah soal untuk ketiga kategori

tersebut didasarkan atas kurva normal. Cara melakukan analisis untuk
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menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai

berikut: =
Keterangan:

I  = indeks kesukaran untuk setiap butir soal

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar setiap butir soal

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan

(Sudjana, 2008: 137)

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh,

makin sulit soal tersebut. Sebaliknya makin besar indeks yang diperoleh, makin

mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai berikut:

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar

0,30 – 0,70 = soal kategori sedang

0,70 – 1,00 = soal kategori mudah

Taraf kesukaran setiap item soal akan dianalisis menggunakan rumus di

atas untuk mengetahui taraf kesukaran dari masing-masing item soal tersebut.

Berdasarkan data nilai uji validitas soal siswa yang telah diperoleh maka analisis

hasil uji taraf kesukaran setiap item soal yang valid akan dijabarkan secara rinci

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Analisis Hasil Uji Taraf Kesukaran Item Soal Valid

No Kriteria Nomor soal Jumlah
1 Sukar - -
2 Sedang 6, 14, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 36,

38,39,42, 49,
13

3 Mudah 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 26,27, 31,
32, 33, 35, 37,41, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 50

32

Berdasarkan tabel taraf kesukaran setiap item soal yang valid di atas

diketahui bahwa kategori soal sukar 0 soal, kategori soal sedang 13 soal, dan

kategori soal mudah 32 soal.


