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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Suyadi

(2012:3), Penelitian Tindakan Kelas adalah pencermatan dalam bentuk tindakan

terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah

kelas secara bersamaan. Penelitian ini dilakukan di kelas dengan tujuan untuk

melakukan perbaikan di berbagai aspek pembelajaran.

Tipe penelitian tindakan kelas yang dilakukan adalah kolaboratif, yaitu

peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 5 SD Negeri Salatiga 05. Pada PTK tipe

kolaboratif peneliti yang merancang RPP kolaboratif sedangkan guru yang

mengajarkan pada saat pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini setiap siklus

terdiri atas perencanaan pelaksanaan tindakan,observasi/pengamatan, dan refleksi.

3.2. Setting dan Subjek Penelitian

3.2.1. Setting Penelitian

Penelitian dilakukan di kelas 5 SD Negeri Salatiga 05. Penelitian ini

direcanakan akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2012/2013 tepatnya

pada bulan Januari sampai dengan Mei 2013.

3.2.2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dengan jumlah siswa 39

siswa yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 29 siswa laki-laki. Peneliti dan

guru kelas sebagai pelaku tindakan sedangkan siswa sebagai pembelajar. Peneliti

sebagai subjek yang melaksanakan perencanaan, mengumpulkan data,

menganalisis data, dan membuat kesimpulan penelitian.

3.3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian tindakan kelas ini terdapat dua variabel yaitu variabel

bebas dan variabel terikat.
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3.3.1. Variabel bebas (X)

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel bebas merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

terikat. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel bebas yaitu model pembelajaran

kooperatife tipe NHT.

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menekankan pada

interaksi siswa untuk membangun kerjasama dalam kelompok. Tipe Numbered

Heads Together (NHT) pembelajaran kelompok yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban

yang paling tepat (Lie, 2002:59).

Terdapat 5 langkah-langkah pembelajaran NHT sebagai berikut:

1) Numbering
Guru membagi siswa menjadi beberapa tim beranggota tiga sampai
lima orang dan memberi nomor sehingga siswa pada masing-masing
tim memiliki nomor antara 1 sampai 5.

2) Questioning
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaannya
bisa bervariasi.

3) Heads Together
Siswa “menyatukan kepalanya” untuk menemukan jawabannya dan
memastikan bahwa semua orang tahu jawabannya.

4) Answering
Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-masing
kelompok yang memiliki nomor itu mengangkat tangannya dan
memberikan jawabannya ke hadapan seluruh kelas.

3.3.2. Variabel terikat (Y)

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel terikat merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam

penelitian ini terdapat 2 variabel terikat yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa.

Pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga

peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan

(Suprijono, 2011). Dalam penelitian ini yang dimaksud keaktifan adalah aktivitas

siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan model NHT.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2005). Hasil belajar merupakan hasil
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yang dicapai melalui usaha belajar siswa dalam bentuk nilai hasil evaluasi yang

dilakukan oleh guru setelah pembelajaran selesai. Dalam penelitian ini hasil

belajar yang dimaksud adalah hasil yang dicapai siswa dalam pembelajaran

matematika yaitu nilai tes matematika.

3.4. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Menurut model spiral dari Kemmis, PTK dilaksanakan dengan strategi

siklus, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan,

dan refleksi. Rangkaian kegiatan secara berurutan dimulai dari perencanaan

sampai dengan refleksi disebut satu siklus penelitian. Setiap siklus terdiri dari

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus

pertama akan menjadi dasar bagi perencanaan siklus kedua. Demikian pula

dengan siklus kedua akan menjadi dasar bagi perencanaan siklus ketiga dan

seterusnya. Siklus dalam penelitian ini diakhiri pada siklus kedua. Secara jelas

Kemmis (1988) mengemukakan langkah-langkah tersebut seperti dalam gambar

sebagai berikut:

Gambar 3.1 Skema Prosedur PTK

3.4.1. Siklus I

3.4.1.1 Perencanaan

1) Peneliti dan guru membuat langkah-langkah perbaikan dalam bentuk

rencana pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran NHT. Dalam

penelitian ini peneliti mengambil mata pelajaran matematika kelas 5

semester 2 dengan perincian materi pokok sebagai berikut:

Pelaksanaan

Pengamatan

Siklus II
Siklus I
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Tabel 3.1
Perincian Materi Pokok Siklus I

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok
6. Memahami sifat-

sifat bangun dan
hubungan antar
bangun

6.1Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun datar

1.Sifat-sifat Bangun
Datar

2) Peneliti menyiapkan media pembelajaran yang sesuai serta menyusun

lembar kerja siswa.

3) Peneliti menyiapkan instrumen pengumpulan data, lembar pengamatan

dan refleksi siswa.

4) Menetapkan kegiatan pertemuan sebanyak tiga kali dan tes evaluasi

dilakukan pada akhir pertemuan ketiga.

3.4.1.2 Pelaksanaan

Guru kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP

dengan dibantu oleh peneliti sebagai pengamat. Langkah-langkah kegiatannya

sebagai berikut:

1) Kegiatan Awal

Mengawali pembelajaran dengan salam, melakukan apersepsi,

memyampaikan tujuan pembelajaran dan mengiformasikan materi

pembelajaran yang akan dipelajari kepada siswa.

2) Kegiatan Inti

a. Memberi pengarahan tentang model pembelajaran kelompok yang

akan dilakukan kepada siswa

b. Membagi murid dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5

orang dan memberi nomor kepala 1 sampai 4 atau 5 kepada setiap

anggota.

c. Mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa.

d. Siswa berdiskusi dan menyatukan pendapat dengan anggota

kelompoknya mengenai jawaban pertanyaan guru, dan memastikan

setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami jawaban tersebut.
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e. Menunjuk satu nomor dan siswa dari masing-masing kelompok yang

bernomor sama dengan yang disebutkan guru mengemukakan

jawabannya.

f. Membahas secara bersama hasil tugas kelompok.

g. Kegiatan tersebut diulang-ulang dengan berbagai pertanyaan.

3) Kegiatan Akhir

a. Menyimpulkan materi

b. Melakukan penilaian

3.4.1.3 Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan dengan berpedoman pada lembar

pengamatan yuang telah tersedia. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru

kelas dan aktivitas siswa selama pelaksanaan tindakan pembelajaran.

3.4.1.4 Refleksi

Dilakukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan

hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data-data

hasil pengamatan guru bersama peneliti melakukan refleksi untuk menemukan

keberhasilan  dan  kegagalan dari pelaksanaan tindakan pembelajaran. Hasil

refleksi ini digunakan untuk menentukan perencanaan tindakan pada siklus

selanjutnya.

3.4.2. Siklus II

3.4.2.1 Perencanaan

1) Dari hasil refleksi pada siklus I, penelitidan guru menyusun rencana baru

untuk ditindak lanjuti.

2) Peneliti dan guru membuat langkah-langkah perbaikan dalam bentuk

rencana pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran NHT dengan

perincian materi pokok sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Perincian Pokok Bahasan Siklus II

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok
6. Memahami sifat-sifat

bangun dan
hubungan antar
bangun

6.2 Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun ruang

2.Sifat-sifat Bangun
Ruang

2) Peneliti mengacak anggota kelompok dengan tetap memperhatikan

heterogenitas kelompok, mengawasi siswa lebih tegas lagi dan

memberikan arahan atau motivasi kepada siswa yang kurang

memperhatikan pelajaran atau tidak aktif.

3) Peneliti dan guru menyiapkan media pembelajaran yang lebih relevan.

3.4.2.2 Pelaksanaan

Guru kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan  RPP

dengan dibantu oleh peneliti sebagai pengamat. Langkah-langkah kegiatannya

sebagai berikut:

1) Kegiatan Awal

Membuka pembelajaran dengan salam, meyampaikan apersepsi,

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan

mengiformasikan materi pembelajaran yang akan dipelajari kepada siswa.

2) Kegiatan Inti

a. Membagi murid dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5

orang dan memberi nomor kepala 1 sampai 4 atau 5 kepada setiap

anggota.

b. Mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa.

c. Siswa berdiskusi dan menyatukan pendapat dengan anggota

kelompoknya mengenai jawaban pertanyaan guru, dan memastikan

setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami jawaban tersebut.

d. Menyebutkan satu nomor dan siswa dari masing-masing kelompok

yang bernomor sama dengan yang disebutkan guru mengemukakan

jawabannya.
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e. Membahas secara bersama hasil tugas kelompok.

f. Kegiatan tersebut diulang-ulang dengan berbagai pertanyaan.

3) Kegiatan Akhir

a. Tanya jawab materi

b. Menyimpulkan materi

c. Melakukan penilaian

d. Memberikan tugas rumah atau PR sebagai tugas tindak lanjut

3.4.2.3 Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan dengan berpedoman pada lembar

pengamatan yuang telah tersedia.Pengamatan dilakukan terhadap aktifitas guru

kelas dan aktifitas siswa selama pelaksanaan tindakan pembelajaran.

3.4.2.4 Refleksi

Dilakukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan

hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data-data

hasil pengamatan guru bersama peneliti melakukan refleksi untuk menemukan

keberhasilan  dan  kegagalan dari pelaksanaan tindakan pembelajaran. Hasil

refleksi ini digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian tindakan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan:

1) Observasi, digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam

pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model NHT. Pengamatan

dilakukan selama pelaksanaan siklus pembelajaran. Observasi ini

dilakukan untuk melihat perkembangan pembelajaran matematika dan juga

sebagai pedoman untuk menentukan tindakan berikutnya.

2) Angket, diberikan pada siswa. Angket digunakan untuk mencari informasi

sehingga diperoleh data yang berhubungan dengan aspek keaktifan siswa

sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan.

3) Tes, diberikan pada siswa yaitu berupa tes tertulis. Siswa diminta

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi
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pembelajaran Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau

kebehasilan pelaksanaan tindakan.

Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data

dalam penelitian ini adalah:

1) Lembar Observasi

Dalam kegiatan observasi, lembar observasi yang digunakan terdapat 2

macam yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan lembar observasi

aktivitas guru. Adapun kisi-kisi observasi aktivitas siswa disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 3.3
Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa

Aspek Indikator
No

Item
Jumlah

Item
Melakukan
kegiatan
pembelajaran
sesuai dengan
tahapan
pelaksanaan
model
pembelajaran
Numbered
Heads
Together

Kegiatan Awal
1. Siswa memperhatikan apersepsi
2. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran

1, 2 2

Kegiatan Inti
1. Siswa menyimak materi yang disajikan
2. Siswa tertib saat pembentukan kelompok NHT
3. Siswa tertib menerima nomor yang diberikan guru

kepada tiap kelompok.
4. Siswa mendengarkan pertanyaan dari guru
5. Siswa aktif berdiskusi dalam kelompoknya
6. Siswa bekerjasama dengan baik di dalam

kelompoknya
7. Siswa berani mengemukakan hasil/jawabanya.
8. Siswa memperhatikan konfirmasi yang

disampaikan guru terhadap jawaban yang
dikemukakan oleh siswa

9. Siswa mencatat hal penting dari hasil diskusi

3, 4,
5, 6,
7, 8,
9, 10,

11

9

Kegiatan Akhir
1. Keberanian siswa dalam menyimpulkan hasil

pembelajaran
2. Siswa merespon positif KBM yang telah dilakukan

12,
13

2

Jumlah 13

Adapun kisi-kisi observasi aktivitas guru disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 3.4
Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru

Aspek Indikator
No

Item
Jumlah

Item
Melakukan
kegiatan
pembelajaran
sesuai dengan
tahapan
pelaksanaan
model
pembelajaran
Numbered
Heads
Together

Kegiatan Awal
1. Mempersiapkan siswa untuk belajar
2. Melakukan apersepsi
3. menyampaikan tujuan pembelajaran

1, 2, 3 3

Kegiatan Inti
1. Memberi arahan pembentukan kelompok

kepada siswa
2. Penomoran (Numbering)
3. Mengajukan Pertanyaan (Questioning)
4. Menciptakan partisipasi siswa dalam

kegiatan diskusi (Berpikir Bersama / Heads
Together)

5. Melakukan pembahasan hasil diskusi
(Menjawab Pertanyaan / Answering)

4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11

8

Kegiatan Akhir
1. Memberikan kesimpulan
2. Melakukan penilaian

12, 13 2

Jumlah 13

Dalam menentukan kategori hasil aktivitas adalah sebagai berikut:

x =

2) Angket

Dalam menyusun angket ini, peneliti mengunakan skala Likert. Skala

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010:134).

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Angket

pernyataan ini menggunakan empat alternatif jawaban dengan bobot skor

selalu= 4, sering= 3, kadang-kadang= 2, tidak pernah= 1.

Adapun kisi-kisi yang digunakan dalam menyusun lembar angket

disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut:
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Tabel 3.5
Kisi-Kisi Angket Keaktifan Siswa

No
Aspek Yang

Diteliti
Indikator Butir Soal

1 Kerjasama
› Berdiskusi dengan teman
› Kompak  dalam pelaksanaan kegiatan

3, 4, 5, 6, 11

2
Keseriusan
dalam Belajar

› Mencatat
› Bertanya dan menjawab Pertanyaan
› Memberi pendapat
› Mengerjakan tugas

1, 8, 10

3
Tanggung
Jawab

› Menjaga ketertiban kelas 7

4
Perasaan › Suka

› Gembira
9, 12

5
Pengamatan › Melihat

› Mendengar
2, 13

Jumlah Soal 13
Sumber: http://yulpunya.blogspot.com/2011/06/contoh-angket-keaktifan-belajar.

3) Tes dilakukan setelah diadakan tindakan setiap siklus dengan tujuan untuk

mengukur tingkat keberhasilan siswa.

Tabel 3.6
Kisi-Kisi Soal Tes Siklus I

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator No Item Jumlah

6. Memahami
sifat-sifat
bangun dan
hubungan
antar bangun

6.1 Mengidentifikasi
sifat-sifat bangun
datar

1. menyebutkan nama
bangun datar sesuai
gambar benda.

9, 12, 13 3

2. menyebutkan macam
bangun datar sesuai
gambar

5, 10,
11, 14,
15, 20

6

3. menjelaskan sifat-sifat
bangun segitiga,
persegi, persegi
panjang, dan jajar
genjang

1, 2, 4,
6, 7, 8,

18

7

4. menjelaskan sifat-sifat
bangun trapesium,
layang-layang, belah
ketupat, dan lingkaran

3, 16,
17, 19

4

Jumlah 20
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Tabel 3.7
Kisi-Kisi Soal Tes Siklus II

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator No Item Jumlah

6. Memahami
sifat-sifat
bangun dan
hubungan
antar bangun

6.2 Mengidentifikasi
sifat-sifat bangun
ruang

1. menyebutkan nama
bangun ruang sesuai
gambar benda.

8, 10,
12, 24

4

2. menyebutkan
macam bangun
ruang sesuai gambar

11, 13,
14, 18,

4

3. menjelaskan sifat-
sifat bangun kubus,
balok, prisma, dan
limas

2, 4, 5,
9, 15

5

4. menjelaskan sifat-
sifat bangun tabung,
kerucut, dan bola

1, 3, 6,
7, 16

5

Jumlah 18

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum dibagikan kepada peserta didik terlebih dahulu angket dan soal

tes tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Validitas

menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji

validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 18,0. Tentang kriteria tinggi rendahnya

validitas setiap butir instrumen, ada berbagai pendapat. Kriteria intrumen dari

Saifuddin Azwar menyatakan bahwa suatu item instrumen dianggap valid jika

memiliki koefissien corrected item to total correlation ≥ 0,20. Kategori inilah yang

digunakan untuk menentukan apakah item valid atau tidak.

Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keajegan

instrumen dari variabel yang hendak diukur. Reliabilitas adalah ukuran

konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah variabel bentukkan yang

menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu

mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang umum.
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Uji reliabilitas tes dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS

18,0 dan kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrument digunakan

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery 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

3.7 Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah

terjadinya peningkatan hasil belajar matematika murid kelas 5 SD Negeri Salatiga

05 setelah menggunakan model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).

Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya perbaikan dikatakan berhasil

apabila 85% dari 39 siswa telah berhasil mencapai standar Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yaitu 70.

Dalam menentukan tingkat pengukuran keaktifan siswa digunakan 4

kategori yaitu sangat aktif, aktif, cukup, dan kurang aktif. Untuk menghitung

kategori keaktifan digunakan rumus sebagai berikut:

x =

Keterangan:

n = jumlah maksimal – jumlah minimal

N = banyaknya kriteria

x = kategori tingkat keaktifan siswa

Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya perbaikan

pembelajaran (siswa terlibat aktif dalam pembelajaran) dinyatakan berhasil

apabila siswa aktif dalam pembelajaran adalah minimal termasuk kategori aktif.
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3.8 Analisis Data

Data yang sudah diperoleh melalui lembar pengamatan maupun tes hasil

belajar matematika dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

deskriptif. Teknik analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan

data tentang aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Data

tentang ketercapaian KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dan peningkatan

keaktifan siswa hasilnya dianalisis dengan deskriptif kuantitatif kemudian

dianalisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan nilai siklus I dan nilai

siklus II. Kemudian membuat simpulan berdasarkan hasil deskripsi data.


