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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

jenis penelitian apa yang digunakan. sedangkan lokasi penelitian ini

merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Dengan

membandingkan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yaitu

kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together) dengan kelompok kontrol, yaitu kelas yang

menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah). Penelitian ini

menggunakan penelitian eksperimen jenis Quasi Eksperimental Design.

Penelitian eksperimen jenis Quasi Eksperimental Design ini digunakan

karena pada kenyataannya sangat sulit mendapatkan kelompok kontrol yang

digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2010:114). Penelitian eksperimen ini

melalui 3 langkah:

1. Memberikan pre test untuk mengukur variabel terikat sebelum

treatment atau perlakuan diberikan.

2. Memberikan perlakuan eksperimen kepada para subjek yaitu berupa

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together)

pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri Sugihan 01 Kecamatan

Tengaran Kabupaten Semarang.

3. Memberikan post test untuk mengukur variabel terikat setelah

perlakuan.
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3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan

Maret 2012 di SD Negeri Sugihan 01 pada kelas 4 semester II tahun

pelajaran 2012/2013. SD ini terletak di Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran,

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kelompok Pertemuan
Pre test P1 P2 Post test

Eksperimen 26/02/13 27/02/13 28/02/13 5/03/13
Kontrol 26/02/13 27/02/13 28/02/13 5/03/13

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 60) variabel penelitian pada dasarnya

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik simpulannya.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas

dan variabel terikat. Variabel terikat sering disebut dengan variabel

dependen. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahahannya atau timbulnya variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel  yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61).

Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X yaitu model

pembelajaran tipe NHT dan variabel terikat dilambangkan dengan huruf Y

yaitu hasil belajar. Untuk mengukur variabel dependen digunakan instrumen

tes.
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3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa yang ada di kelas 4

SD Negeri Sugihan 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan

jumlah sebanyak 37 siswa. Kelas 4 terdiri dari kelas 4 A dan IV B. Jumlah

siswa kelas 4 A sebanyak 18 siswa dan jumlah siswa kelas 4 B sebanyak

19 siswa. kelas 4 A sebagai kelompok kontrol dan kelas 4 B sebagai

kelompok eksperimen. Subjek penelitian diambil atas dasar ciri-ciri atau

sifat-sifat tertentu. Yaitu memiliki nilai rata-rata yang seimbang pada mata

pelajaran IPA dengan uji homogenitas. Sebelum penelitian dilaksanakan

ada rancangan dalam penelitian. Rancangan dalam penelitian ini disajikan

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Rancangan Penelitian

No. Sampel Kondisi Awal Perlakuan Kondisi Akhir
1. Kelas Eksperimen T1 X T2
2. Kelas Kontrol T1 Y T2

Keterangan:

X : Kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT

Y : Kelas tanpa model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Konvensional)

T1 : Pre Test

T2 : Post Test

Dalam penelitian ini terdapat juga prosedur rancangan penelitian.

Prosedur rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Peneliti melakukan observasi di sekolah dengan mengumpulkan

dara-data yang diperlukan seperti daftar siswa dan jadwal

pelajaran.

b) Peneliti menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

c) Membuat kisi-kisi yang dikembangkan dalam instrumen tes.

d) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada.
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e) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba yaitu

kelas 4 SDN Sruwen 02 Kecamatan Tengaran, Kabupaten

Semarang. Instrumen tes uji coba tersebut akan digunakan sebagai

tes hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

f) Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba pada kelas uji coba

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal.

g) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat.

h) Peneliti  mengujikan soal pre test pada siswa kelas 4 A dan IV B

SD Sugihan 01.

i) Menganalisis hasil pre test siswa kelas 4 A dan IV B SD Negeri

Sugihan 01 untuk mengetahui bahwa kedua kelas tidak memiliki

perbedaan yang signifikan.

j) Memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol di SD Negeri Sugihan 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten

Semarang.

k) Memberi post test kepada kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol.

l) Menganalisis hasil post test.

m) Menyusun laporan hasil penelitian.

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, tentu saja memerlukan teknik dan

instrumen penelitian yang tepat untuk mendukung penelitian dalam proses

pengumpulan data.

3.4.1 Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam peneiltian ini

dilakukan secara sistematis dan secara sengaja melalui pengamatan dan

pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti. Dalam hal ini, observasi

dilakukan dengan sebagai guru yang akan melaksanakan proses
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pembelajaran. Dalam observasi ini juga melihat langsung proses

pembelajaran dikelas dengan menggunakan model pembelejaran

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) yang dipraktikan

langsung di dalam kelas. Berikut adalah kisi-kisi guru dalam

mengobservasi.

Tabel 3

Kisi-kisi Observasi

No ASPEK YANG DIAMATI Ya Tidak
1. Memeriksa kesiapan siswa
2. Melakukan apersepsi dan memberi motivasi

sebelum pembelaran dimulai
3. Menjelaskan tujuan pembelajaran
4. Menggunakan model dan metode pembelajaran

yang sesuai
5. Menggunakan sumber belajar dan media yang

sesuai
6. Mengelola waktu dengan baik
7. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam

pembelajaran
8. Merespons positif partisipasi siswa
9. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa
10. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
11. Guru merespon pertanyaan siswa
12. Membimbing siswa dengan baik
13. Menumbuhkan rasa senang dan antusiasme siswa

dalam belajar
14. Memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-

hari yang berhubungan dengan materi
15. Memberikan rangkuman tentang materi yang

disampaikan
Jumlah

3.4.2 Tes

Tes adalah suatu cara atau sarana untuk mengukur hasil belajar.

Melalui tes dapat mengukur hasil belajar siswa. Sampai sejauh mana

pemahaman siswa tentang suatu materi. Teknik tes menyangkut data-data

kuantitatif, berupa angka atau skor yang melambangkan tingkat

kemampuan siswa yang dites. Tes yang digunakan berupa tes pilihan
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ganda. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis (Sutrisno Hadi

dalam Sugiyono 2010: 203).

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan instrumen tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang

membutuhkan jawaban atau sejumlah pertanyaan yang harus diberikan

tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk

mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.

Metode yang digunakan adalah metode achievement test atau tes

hasil belajar. Jenis tes yang digunakan dalam tes sumatif adalah pilihan

ganda yang terdiri dari pre test dan post test. Berikut adalah kisi-kisi soal

tes yang telah dipersiapkan untuk mengukur hasil belajar:
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Tabel 4

Kisi-Kisi Instrumen Tes

Standar
Kompetensi (SK)

Kompetensi
Dasar (KD) Indikator Item Soal

Memahami
berbagai bentuk
energi dan cara
penggunaannya
dalam kehidupan
sehari-hari.

Mendeskripsi
kan energi
panas dan
bunyi yang
terdapat di
lingkungan
sekitar serta
sifat-sifatnya

 Mendeskripsikan
pengertian energi panas.

1, 2

 Mendiskripsikan dan
mengidentifikasi macam-
macam sumber dari
energi panas.

3, 4, 5

 Menyebutkan contoh
dari energi panas.

6, 7

 Menyebutkan dan
mendiskripsikan 3 cara
perpindahan panas

8, 11, 12,
14, 15, 16

 Menyebutkan sifat dari
energi panas

24

 Mengidentifikasi
perpindahan panas

9, 10, 17,
21, 25

 Menyebutkan contoh
dari perpindahan panas

13, 18, 19,
20, 22, 23

3.4.3 Uji Coba Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, hendaklah suatu intrumen tersebut

dilakukan uji coba. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

instrumen tersebut bisa digunakan atau tidak. Uji coba instrumen dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.
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3.4.3.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan suatu instrument. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila

mempu mengukur apa yang didinginkan dan dapat mengungkap data dari

vaiabel yang diteliti secara tepat.(Suharsimi Arikunto, 2006: 168).

Uji validitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS for windows

version 18.0 dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysis. Dasar

pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Azwar

(dalam Duwi Priyatno: 2010) yaitu batasan untuk menentukan validitas

instrumen adalah semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal

0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan.

Pada uji validitas pertama, dari 25 soal tes yang ada, menunjukkan

ada 20 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid. Soal yang dinyatakan

valid yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,

21, 23, dan nomor 24. Sedang soal yang dinyatakan tidak valid pada

nomor 1, 9, 19, 22 dan nomor 25.

Kemudian setelah item yang tidak valid dihilangkan, 20 item soal

tersebut diuji kembali untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan

validitasnya. Hasil uji validitas serta reliabilitas pertama dan kedua dapat

dilihat di lampiran 7 pada halaman 90.

3.4.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2010: 97) uji reliabilitas digunakan untuk

mengetahui konsistensi alat ukur apakah alat ukur yang digunakan dapat

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Jadi Uji

reliabilitas dapat diartikan untuk menguji konsistensi alat ukur,

mengidentifikasi butir-butir soal yang bermasalah dan harus direvisi atau

harus dihilangkan. Taraf reliabilitas suatu tes dinyatakan dalam suatu

koefisien yang disebut koefisien reliabilitas. Salah satu koefisien

reliabilitas yang paling sering digunakan adalah Alpha Cronbach. Batasan
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untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen yang dikembangkan oleh

George dan Mallery (Azwar, 2005: 29) adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Koefisien Reliabilitas Cronbach Alpha

Koefisien Reliabilitas (α) Kategori
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

Reliabilitas suatu instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan

SPSS for windows version 18.0 yaitu dengan cara Analyze – Scale –

Reliability Analysis. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel

6.

Tabel 6

Hasil Uji Reliabilitas Intrumen

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
N of
Items

,840 20

Berdasar tabel dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen

dengan Cronbach’s Alpha ( ) sebesar 0,840 dan termasuk ke dalam

kriteria reliabilitas bagus. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa

instrumen tersebut layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

3.5 Uji Pra Syarat Penelitian

Dalam penelitian ini membutuhkan proses uji pra syarat, uji ini

digunakan agar nantinya penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Proses

uji pra syarat pada penelitian ini adalah uji homogenitas.
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3.5.1 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok

kontrol dan eksperimen memiliki tingkat varian data yang sama atau tidak.

Jika kedua kelompok mempunyai varian yang sama, maka dapat diberi

perlakuan pada siswa kelompok eksperimen yaitu menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Pengujian

homogenitas varian dilakukan menggunakan bantuan SPSS for windows

version 18.0 dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analyze–

Comperemean– Oneway Anova. Menurut Priyatno, D (2010: 76) varian

kelompok data dikatakan tidak homogen jika signifikansi < 0,05,

sebaliknya varian kelompok data homogen jika signifikansi > 0,05.

Adapun hasil dari uji homogenitas adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Hasil Uji Homogenitas Pre test Materi Sebelumnya

Test of Homogeneity of Variances
Nilai

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

,496 1 35 ,486

Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel 7 ditunjukkan bahwa

tingkat signifikansi atau nilai probabilitas adalah 0,486 > 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa kelompok eksperimen dan kontrol tidak jauh beda atau

homogen.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil post test pada kelompok kontrol

dan kelompok eksperimen dilakukan pengujian perbedaan rata-rata.

Namun sebelum diuji perbedaan rata-rata, terlebih dahulu hasil post test

tersebut diuji dengan menggunakan uji normalitas. Untuk menguji

perbedaan rata-rata dipakai uji t ragam sama yang dilakukan dengan
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bantuan SPPS. Uji t ragam sama untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan NHT untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

3.6.1 Uji Normalitas

Agar simpulan yang diambil tidak menyimpang, maka syarat dari

uji t-test adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui

destribusi data yang didapat dari peneliti. Jika destribusi normal maka

digunakan statistik parametrik. Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan SPSS for windows version 18.0.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang dianalisis

berdestribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk

menentukan teknik analisis data yang tepat. Jika data berdestribusi normal

dan berskala data interval atau rasio maka dapat digunakan teknik analisis

data Parametrik, jika data berdestribusi tidak normal maka dapat

digunakan teknik analisis data Non Parametrik. Uji normalitas dapat

dihitung menggunakan bantuan SPSS for windows version 18.0 yaitu

Analyze–non parametric test–One Sampel KS–masukkan variabel pada

jendela variabel– klik normal pada test distribution.

Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov Z.

Menurut Priyatno, D (2010: 71) suatu data dikatakan berdestribusi normal

jika memiliki signifikansi > 0,05, sebaliknya suatu data dikatakan tidak

berdestribusi normal jika memiliki signifikansi < 0,05.

3.6.2 Uji Hipotesis dengan Menggunakan Uji T-Test

Untuk menguji signifikasi perbedaan mean antar kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol analisi data yang digunakan adalah uji

t-test. Uji t-test digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidak terdapat

perbedaan yang signifikan hasil belajar kelas kontrol dengan menerapkan

metode konvensional dan kelas eksperimen dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT.
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Terdapat atau tidaknya perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari

nilai sig. (2-tailed) pada uji t-test. Uji t-test dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan SPSS for windows version 18.0. Langkah-

langkahnya adalah Analyze - Compare Means - Independent-Sample T-

Test.

Adapun hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Jika nilai sig. (2-tailed) pada uji t > 0,05, maka H0 diterima.

Artinya tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe

NHT (Numbered Heads Together) yang signifikan terhadap

hasil belajar IPA.

 Jika nilai sig. (2-tailed) pada uji t < 0,05, maka H1 diterima.

Artinya ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together) yang signifikan terhadap hasil

belajar IPA.


