
 
23 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kelas V SDN Ngurenrejo Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V.  

Jumlah siswa 19 terdiri dari 9  putra dan 10 putri. 

 

3.2. Variabel Penelitian  

Variabel  yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Model pembelajaran kooperatif NHT sebagai variabel bebas. 

2.  hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. 

 

3.3.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas (PTK) 

sehingga menerapkan kerja berulang atau (siklus). Dengan prosedur 

pelaksanaannya langkah-langkah yang dikembangkan oleh Kemmis, Stephen, 

& Mc Taggart, dan Robin (1998) yaitu melalui 4 (empat) tahap, dengan 

berpedoman pada refleksi awal antara lain meliputi (1) Perencanaan, (2) 

Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. Adapun skema alur 

tindakan yang direncanakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 

berikut : 
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1. Perencanaan tindakan 

Perencanaan tindakan merupakan tindakan lanjut dan observasi awal serta 

bagaimana cara memecahkan masalah pembelajaran  matematika tentang 

materi  jarak dan kecepatan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan membuat perencanaan pembelajaran, membuat 

lembar evaluasi dan mendesain alat evaluasi. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Implementasi perencanaan tindakan yang sudah disiapkan adalah 

pelaksanaan tindakan yaitu melaksanakan proses pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

3. Observasi 

Kegiatan observasi terhadap objek penelitian dilakukan secara langsung. 

Kegiatan yang diamati adalah aktivitas guru, aktivitas siswa,  kreativitas 

siswa. 

4. Refleksi  

Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul saat proses 

observasi, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. bila hasil refleksi  dan  evaluasi  siklus  I  menunjukkan  

adanya  peningkatan  hasil belajar matematika  tentang jarak dan kecepatan  

pada siswa kelas IV  tidak  perlu   dilanjutkan  dengan  siklus  II.  Namun  

apabila  belum memperlihatkan adanya peningkatan hasil belajar maka 

dapat dilanjutkan siklus II.  

         1.  Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Menyusun RPP dengan model NHT. 

2) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran 

3) Menyiapkan instrument penilaian untuk guru dan siswa. 

4) Membuat lembar observasi 
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b. Tindakan 

1) Guru membuka pelajaran, mengabsen siswa, melaksanakan apersepsi 

dengan pertanyaan tentang materi sebelumnya dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang  materi jarak,waktu dan 

kecepatan. 

3) Siswa memperhatikan contoh masalah yang dapat diselesaikan yang 

berkaiatan dengan jarak ,waktu dan kecepatan  

4) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor 

5) Guru membagi tugas dan masing – masing kelompok 

mengerjakannya. 

6) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi 

7) Siswa lain menaggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

8) Menyimpulkan materi pelajaran. 

9) Memberi evaluasi ( tes formatif ). 

10) Guru mengoreksi dan menganalisa hasil evaluasi. 

11)   Memberi motivasi dan pujian. 

12)   Memberi tindak lanjut PR.  

13)   Guru mengakhiri dengan memberi pesan agar siswa lebih giat belajar 

c. Observasi 

    Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa dan    

     hasil belajar  siswa terhadap materi jarak dan kecepatan. 

d. Refleksi  

1) Mencatat perilaku siswa yang mengalami kelemahan 

2) Menganalisis hasil pembelajaran 

3) Mengevaluasi hasil belajar 

4) Memperbaiki kelemahan siswa dan guru untuk siklus berikutnya 
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         2. Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan  

1) Menyusun RPP dari hasil revisi RPP pada siklus I 

2) Menyiapkan instrumen penilaian 

3) Menyiapkan media dan evaluasi pembelajaran 

4) Membentuk kelompok dalam kelas 

b.  Tindakan  

1) Guru membuka pelajaran, mengabsen siswa, melaksanakan apersepsi 

dengan pertanyaan tentang materi sebelumnya dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang  materi jarak,waktu dan 

kecepatan. 

3) Siswa memperhatikan contoh masalah yang dapat diselesaikan yang 

berkaiatan dengan jarak ,waktu dan kecepatan  

4) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor 

5) Guru membagi tugas dan masing – masing kelompok mengerjakannya. 

6) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi 

7) Siswa lain menaggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

8) Menyimpulkan materi pelajaran. 

9) Memberi evaluasi ( tes formatif ). 

10) Guru mengoreksi dan menganalisa hasil evaluasi. 

11)   Memberi motivasi dan pujian. 

12)   Memberi tindak lanjut PR.  

13)   Guru mengakhiri dengan memberi pesan agar siswa lebih giat belajar 

c. Observasi 

  Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembulatan hasil operasi hitung. 

d. Refleksi  

1) Mencatat perilaku siswa yang mengalami kelemahan  
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2) Menganalisis hasil pembelajaran 

3) Mengevaluasi hasil belajar 

4) Memperbaiki kelemahan siswa dan guru untuk siklus berikutnya  

 

3.4.  Data dan Sumber Data 

1.  Sumber Data 

              Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data 

diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 

Ngurenrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun Ajaran 

2012/2013 pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

2. Jenis Data 

             Dalam PTK ada dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif.    

Kedua data ini setelah dianalisis dapat digunakan untuk menggambarkan 

perubahan yang terjadi, misalnya perubahan pada kinerja siswa, guru, 

atau perubahan suasana kelas ( Basrowi, 2008 : 121). 

a. Data kualitatif  : berupa data yang menunjukan aktivitas guru, 

aktivitas siswa dan pemahaman siswa. 

b.  Data Kuantitatif : berupa data yang menunjukan hasil belajar siswa 

yang diambil dengan memberikan tes tertulis pada setiap akhir siklus. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

a) Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data aktivitas siswa dalam 

bentuk foto pada saat pembelajaran berlangsung dan data hasil uji 

kompetensi siswa sebelum diberi tindakan. 

b) Observasi  

     Dalam PTK observasi dilakukan terutama untuk memantau proses 

dan dampak pembelajaran yang diperlukan untuk dapat menata langkah-

langkah perbaikan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien ( Subyantoro, 

2009 : 63 ). Observasi yang efektif berlandaskan pada lima dasar, yaitu 1) 
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harus ada perencanaan bersama antara guru dan pengamat, 2) fokus 

observasi harus ditetapkan bersama, 3) guru dan pengamat harus 

membangun kriteria observasi bersama-sama, 4) pengamat harus memiliki 

keterampilan mengobservasi, 5) observasi akan bermanfaat jika balikan 

diberikan segera dan mengikuti berbagai aturan ( Aqib, 2008 : 9 ). 

    Observasi dilaksanakan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan 

tindakan sesuai dengan rencana yang telah tersusun, seberapa proses yang 

terjadi dapat diharapkan menuju  sasaran yang diharapkan. Dengan 

observasi, diharapkan gejala ketidakberhasilan atau kekeliruan dalam 

rencana tindakan dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan 

modifikasi rencana tindakan sebelum berjalan lebih lanjut ( Basrowi, 2008 : 

127 ). 

    Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas guru 

dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan instrumen. 

c) Wawancara 

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai  dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai 

( Fathoni, 2006 : 105 ). 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Wawancara ditujukan untuk memperoleh data 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran  

d) Tes 

Menurut Webster’s Collegiate menjelaskan bahwa tes adalah 

serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok (Purwanto, 2009 : 64).  

Tes adalah prosedur pengukuran yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis untuk mengukur atribut tertentu dan dilakukan dengan prosedur 

administrasi dan pemberian angka yang spesifik sehingga hasilnya relatif 
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tetap bila dilakukan dalam kondisi yang relatif sama. Tes menghendaki 

subyek agar menunjukkan apa yang diketahui dan apa yang dipelajari 

dengan menjawab atau mengerjakan tugas dalam tes. Respon subyek atas 

tes merupakan perilaku yang ingin diketahuin oleh penyelenggara tes ( 

Poerwanti, 2008 : 4.4 ). 

Teknik tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

diberikan. Tes diberikan setiap akhir pertemuan dan dibuat dalam bentuk 

tertulis. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Terhadap perolehan hasil belajar IPA dianalisis secara 

kuantitatif dengan memberikan nilai pada hasil belajar siswa. Data – data tesebut 

dianalisis milai dari siklus I dan siklus II untk dibandingkan dengan memberikan 

teknik deskriptif persentase dengan rumus : 

 % =
N
n x 100 % 

Keterangan 

n  = nilai yang diperoleh 

N = nilai total 

% = tingkat keberhasilan yang dicapai 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria deskriptif prosentase 

yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu : 
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Tabel : Klasifikasi kategori tingkatan dan prosentase 

Kriteria Prosentase Penafsiran 

Baik Sekali 86% – 100% Hasil belajar baik 

sekali 

Baik  71% – 85% Hasil belajar baik 

Cukup  56% – 70% Hasil belajar cukup 

Kurang  41% – 55% Hasil belajar kurang 

Kurang Sekali < 40% Hasil belajar sangat 

kurang 

Hasil observasi dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang 

digambarkan dengan kata – kata atau kalimat. Dipisah – pisah menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

 

3.7.  Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur keberhasilan penelitian 

yang dilakukan. Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

meningkatnya aktivitas guru dan siswa  kelas V dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran NHT  

kualifikasi sangat baik dan 85% siswa kelas V SD Ngurenrejo Wedarijaksa 

mengalami ketuntasan belajar dengan nilai ≥65 dalam pelajaran Matemnatika 

khususnya dalam materi jarak dan kecepatan. 

 

 

 

 

 


