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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1   Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Setting penelitian ini akan membahas tentang waktu dan tempat penelitian ini 

akan dilaksanakan. Karakteristik subjek penelitian ini akan membahas jumlah siswa 

yang ada di SD Kendaldoyong 02 dan bagaimana keadaan dari sekolah tersebut. 

Berikut ini akan dijelaskan setting dan karakteristik subjek penelitian SD Negeri 

Kendaldoyong 02 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

3.1.1  Setting Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SDN Kendaldoyong 02 Kecamatan 

Petarukan, Kabupaten Pemalang Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Berdiri pada 

tahun 1951. yang terletak di Jln. Proklamasi No. 1 Desa Kendaldoyong Kecamatan 

Petarukan. Letak SD ini sangat strategis dan mudah dijangkau karena terdapat 

dipinggir jalan raya. Jarak dari sekolah ke kecamatan Petarukan ± 10 km. SD ini 

terdapat 14 guru yang terdiri atas 8 guru wiyata dan 6 guru PNS. Termasuk SD 

imbas. Terdapat ruangan kelas ada 5 kelas, 1 perpustakaan, 1 ruang guru dan kepala 

sekolah, 3 toilet siswa dan 1 toilet guru.  

Waktu penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilaksanakan selama 

3 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan bulan April. Bulan maret sebagai tahapan 

pelaksanaan penelitian siklus 1 dan siklus 2.  Setiap siklus peneliti mengumpulkan 

data hasil belajar siswa pada setiap akhir siklus. Siklus akan dikatakan berakhir 

apabila penelitian telah mencapai target sesuai indikator kinerja.  

3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitiannya adalah semua siswa kelas 5 SD Negeri Kendaldoyong 

02 Tahun Pelajaran 2012/2013. Jumlah siswanya  sebanyak 29 siswa yang terdiri dari 

12 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Sebagian besar siswa termasuk dari 
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kalangan menengah ke bawah yang pekerjaan orang tuanya sebagaian besar jadi 

buruh petani dan pedagang.  

SD ini juga banyak meraih prestasi dalam bidang akademik antara lain : Pada 

tahun 2011/2012 juara 3 lomba olympiade matematika tingkat Kabupaten Pemalang 

Tahun 2010/2011 juara 4 siswa prestasi tingkat Kabupaten, juara 2 lomba IPA tingkat 

Kecamatan Petarukan. 

3.2   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel pada penelitian ini akan membahas tentang varabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Untuk definisi operasional membahas tentang variabel penelitian 

yaitu penerapan nht, hasil belajar kognitif afektif dan langkah-langkah Numbered 

Heads Together. 

3.2.1 Variabel Penelitian  

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian PTK ini terdiri 3 varibel. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah penerapan Numbered Heads Together,  (X1) dan 

variabel terikatnya adalah aktivitas belajar siswa dan hasil belajar PKn(Y2). 

3.2.2 Definisi Operasional  

Sebagai acuan dalam penelitian ini, maka variabel tersebut perlu didefinisikan 

secara operasional.  Yang dimaksud dengan aktivitas belajar dalam penelitian ini 

yaitu aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Aktivitas guru hanya untuk 

keterlaksanaan sintak dalam penerapan Numbered Heads Together,. Metode belajar 

mengajar Numbered Heads Together,  adalah metode pembelajaran yang berfokus 

pada kelompok yang melibatkan siswa untuk bekerja sama di dalam menelaah materi 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dengan cara penomoran, pemberian pertanyaan 

dan menyelesaikan pertanyaan dengan diskusi didalam kelompok.  Sedangkan 

langkah-langkah pembelajarannya adalah : 

a) Pembentukan kelompok 
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Jumlah siswa dibagi kedalam 6 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 

siswa. 

b) Penomoran anggota kelompok 

Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor. Nomor kepala terdiri dari 1 

sampai 5. 

c) Pembagian bacaan tentang materi 

Setiap kelompok mendapatkan bacaan tentang materi. Guru memberikan 

materi bacaan pada setiap kelompok. 

d) Menyimak bacaan tentang materi 

Siswa didalam kelompok menyimak bacaan yang diberikan oleh guru. Siswa 

diberi kesempatan untuk memahami materi bacaan. 

e) Diskusi kelompok 

Siswa mendapatkan LKS untuk didiskusikan bersama kelompok untuk 

menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKS. guru membimbing setiap 

kelompok dalam menjawab pertanyaan. 

f) Menjawab pertanyaan 

Guru mengundi nomor kelompok agar kelompok tidak berebut untuk maju 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dilanjutkan mengundi nomor kepala 

siswa. Nomor kepala yang telah diundi tersebut dipanggil untuk 

mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan bersama. 

g)  Menanggapi jawaban 

Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain yang bernomor kepala 

sama untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan tersebut.  

h) Kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam memberi kesimpulan terhadap materi yang 

telah disampaikan dengan bahasanya sendiri.  

Dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Hamalik (2003:172) dan 

Sardiman (2010:76) bahwa aktivitas belajar diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa pada proses pembelajaran, dimana siswa berkerja atau berperan 



27 

 

aktif dalam pembelajaran, dengan demikian siswa tersebut memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, pemahaman dan aspek-aspek lain tentang apa yang ia lakukan, dan 

aktivitas belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik maupun mental. Adapun 

indikator aktivitas belajar adalah: adanya keberanian siswa untuk menampilkan minat 

dan motivasi didalam kelas, adanya kesediaan siswa dalam mengingat, menanggapi, 

dan merespon selama proses pembelajaran berlangsung, adanya kemauan siswa untuk 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan tugas 

kelompok pada proses pembelajaran, keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa 

dalam proses pembelajaran, adanya partisipasi siswa dalam melaporkan dan 

menyimpulkan hasil belajar dalam proses pembelajaran. 

Hasil belajar siswa di ukur melalui hasil belajar kognitif dan afektif(sikap). 

Hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan materi setelah proses 

belajar mengajar selesai yang diukur melalui tes akhir. Untuk penilaian afektif  

berkenaan dengan sikap siswa selama pembelajaran berlagsung, kemudian aktivitas 

belajar untuk siswadiukur dengan melalui lembar pengamatan sikap siswa selama 

pembelajaran materi keputusan bersama dan mematuhi keputusan bersama. Setelah 

itu guru melakukan pengamatan secara individu pada masing-masing siswa untuk 

menilai bagaimana sikap siswa tersebut. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai 

kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang kurang memuaskan dan 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran dikelas. Penelitian tindakan kelas merupakan 

kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas guru/praktisi dilapangan. 

Singkatnya penelitian kelas merupakan peneltian praktis yang bertujuan untuk 

memperbaiki praktik pembelajaran yang ada. Penelitian menggunakan jenis PTK 

kolaboratif. PTK kolaboratif adalah kerjasama antara peneliti dengan guru kelas. 
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Model penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah model Kemis dan 

Mc. Taggart. Desain PTK model Kemmis dan Mc Taggart merupakan pengembangan 

diri dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin, hanya saja komponen acting 

(tindakan) dan observing (pengamatan) dijadikan satu kesatuan karena keduanya 

merupakan tindakan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Pada 

perencanaannya, kemmis menggunakan sistem spiral refleksi diri yang mulai dengan 

rencana (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting), 

dan perencanaan kembali yang merupakan asar untuk suatu ancang-ancang 

pemecahan permasalahan. Pola dasar model PTK ((Kemmis dan Mc Taggart dalam 

Kasbolah, 2001:63) Tahapan-tahapan dalam siklus tersebut terlihat pada gambar 1 

dibawah ini; 

Prosedur penelitian ini dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2.  Siklus 1 ada 3 

kali pertemuan. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk praktik pembelajaran sedangkan 

pertemuan 3 untuk tes evaluasi siklus 1. Pada siklus 2 pembelajaran sama seperti 

pada siklus 1 yaitu ada 3 kali pertemuan. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk  

pembelajaran dan pertemuan 3 untuk tes akhir siklus 2.   
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3.3.1 Siklus 1 

Pada siklus 1 prosedur penelitian terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi.  Berikut ini rincian prosedur penelitian siklus 1: 

3.3.1.1 Tahap perencanaan 

a) Menyusun RPP sesuai dengan materi pada masing-masing pertemuan 

b) Membuat papan kelompok selama siklus 1 

c) Membuat kartu nomor siswa untuk setiap siswa dalam kelompok selama 

siklus I. 

d) Menyiapkan lembar observasi siklus 1. 

e) Menyiapkan tugas berupa lembar kerja siswa(LKS) sesuai materi pada 

masing-masing pertemuan. 

f) Menyiapkan soal tes akhir siklus 1 

3.3.1.2 Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan ke- 1 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengkondisikan siswa lalu menuliskan topik yang akan 

dipelajari yaitu keputusan bersama, bentuk-bentuk keputusan bersama, 

membedakan musyawarah mufakat, voting dan aklamasi. 

b) Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab yang berkaitan 

dengan materi keputusan bersama. 

c) Guru menghubungkan apersepsi dengan materi yang akan 

disampaikan. 

d)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi keputusan 

bersama (eksplorasi). 

e) Guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan hari ini (eksplorasi). 
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f) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang telah ditentukan 

(eksplorasi). 

g) Guru membagi nomor kepala untuk dipasang dikepala sesuai nomor 

aggota tiap kelompok (elaborasi). 

h) Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok (elaborasi). 

i) Guru membimbing siswa dalam kelompok, jika kesulitan dalam 

mengerjakan dan diskusi antar teman dalam kelompoknya (elaborasi). 

j) Guru mengundi kelompok dan mengundi nomor kepala secara acak 

untuk maju kedepan kelas untuk mempresentasikan jawabannya 

(elaborasi). 

k) Guru memanggil nomor kepala dan nomor yang dipanggil siap  maju 

kedepan kelas untuk mempresentasikan (elaborasi). 

l) Kelompok lain dengan nomor kepala sama mengangkat tangan dan 

siap menanggapi (elaborasi). 

m) Guru menanggapi hasil presentasi siswa meluruskan jawaban yang 

salah (konfirmasi). 

n) Guru memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari pada 

pertemuan hari ini (konfirmasi). 

3) Kegiatan akhir 

a. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi yang telah dibahas. 

b. Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

c. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan ke- 2 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengkondisikan siswa lalu menuliskan topik yang akan dipelajari 

yaitu menjelaskan hubungan antara keputusan bersama dengan musyawarah 

mufakat dan menyebutkan manfaat keputusan bersama.    
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b) Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi manfaat keputusan bersama. 

c) Guru menghubungkan apersepsi dengan materi yang akan disampaikan. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi keputusan 

bersama (eksplorasi). 

b) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemua hari ini 

(ekplorasi). 

c) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang telah ditentukan (eksplorasi). 

d) Guru membagi nomor kepala untuk dipasang dikepala sesuai nomor aggota 

tiap kelompok (elaborasi). 

e) Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok (elaborasi). 

f) Guru membimbing siswa dalam kelompok, jika kesulitan dalam mengerjakan 

dan diskusi antar teman dalam kelompoknya (elaborasi). 

g) Guru mengundi kelompok dan mengundi nomor kepala  secara acak 

kelompok yang akan maju kedepan kelas untuk mempresentasikan 

jawabannya (elaborasi). 

h) Guru memanggil nomor kepala dan nomor kepala yang dipanggil untuk maju 

kedepan kelas untuk mempresentasikan (elaborasi). 

i) Kelompok lain dengan nomor kepala yang sama mengangkat tangan dan siap 

menaggapi kelompok lain yang maju mempresentasikan (elaborasi). 

j) Guru menanggapi hasil presentasi siswa meluruskan jawaban yang salah 

(konfirmasi). 

k) Guru memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari pada pertemuan 

hari ini (konfirmasi). 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru membimbing siswa untuk merangkum materi yang telah dibahas. 

b) Guru bersama siswa melakukan refleksi. 
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c) Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan. 

Pertemuan ke- 3 

1) Kegiatan awal 

Guru bertanya jawab kepada siswa tentang materi yang belum dipahami pada 

pertemuan sebelumnya. 

2) Kegiatan inti 

Guru memberikan tes akhir siklus 1 kepada siswa.  

3) Kegiatan akhir 

a) Guru meminta lembar jawab siswa. 

b) Memberikan pesan moral 

c) Salam. 

 

3.3.1.3 Observasi 

Pada siklus 1 dilakukan observasi untuk mengetahui aktivitas siswa, guru 

dalam mengajar selama pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan dua lembar observasi yaitu aktivitas belajar siswa dan lembar 

observasi guru dalam mengajar. Proses observasi dilakukan peneliti sendiri pada 

siswa kelas 5 SD Negeri 02 Kendaldoyong sejak awal hingga akhir penelitian. 

 

3.3.1.4 Refleksi 

Pada siklus 2 dilakukan refleksi untuk mengulas secara kritis perubahan siswa 

dan guru dalam mengajar. Hasil pengamatan yang diperoleh selama proses belajar 

mengajar menunjukkan bahwa peneliti menganggap masih diperlukan suatu 

perbaikan karena hasil belajar yang didapat belum sesuai harapan. Tahap refleksi ini 

dilakukan untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang masih terdapat 

pada siklus 1 agar kekurangan-kekurangan tersebut tidak terjadi pada siklus 
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selanjutnya yaitu pada siklus 2, sehingga pembelajarannya pun dapat menjadi lebih 

baik dan hasil belajar siswa meningkat. 

3.3.2 Siklus 2 

Prosedur penelitian pada siklus 2 dimaksudkan sebagai perbaikan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran metode NHT pada siklus 1. Perencanaan tindakan pada 

siklus 2 dilakukan oleh peneliti dan guru berdasarkan pada refleksi pada siklus 1. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 sama dengan silkus 1 yaitu diawali dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan, observasi dan refleksi. Berikut ini rincian 

prosedur penelitian siklus 2: 

3.3.2.1 Tahap perencanaan 

a) Menyusun RPP sesuai dengan materi pada masing-masing pertemuan 

b) Menyiapkan papan kelompok selama siklus 2 

c) Menyiapkan nomor kepala siswa untuk setiap siswa dalam kelompok selama 

siklus 2. 

d) Menyiapkan lembar observasi selama siklus 2. 

e) Menyiapkan tugas berupa lembar kerja siswa(LKS) sesuai materi pada 

masing-masing pertemuan. 

f) Menyiapkan soal tes akhir siklus 2 

3.3.2.2  Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan ke-1 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengkondisikan siswa lalu menuliskan topik yang akan dipelajari 

yaitu dengan materi keputusan bersama dilingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat dan negara. 

b) Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab yang berkaitan dengan 

materi keputusan bersama. 

c) Guru menghubungkan apersepsi dengan materi yang akan disampaikan. 
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d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi mamatuhi 

keputusan bersama (eksplorasi). 

b) Guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan hari ini (eksplorasi). 

c) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang telah ditentukan 

(eksplorasi). 

d) Guru membagi nomor kepala untuk dipasang dikepala siswa sesuai 

nomor aggota tiap kelompok (elaborasi). 

e) Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok (elaborasi). 

f) Guru membimbing siswa dalam kelompok, jika kesulitan dalam 

mengerjakan dan diskusi antar teman dalam kelompoknya (elaborasi). 

g) Guru mengundi kelompok dan nomor kepala secara acak yang akan 

maju kedepan kelas untuk mempresentasikan jawabannya (elaborasi). 

h) Guru memanggil nomor kepala dan nomor kepala yang dipanggil untuk 

maju kedepan kelas mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

(elaborasi). 

i) Kelompok lain dengan nomor kepala yang sama mengangkat tangan dan 

siap untuk menanggapi siswa yang maju mempresentasikan (elaborasi). 

j) Guru menanggapi hasil presentasi siswa meluruskan jawaban yang 

benar/salah (konfirmasi). 

k) Guru memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari pada 

pertemuan hari ini (konfirmasi). 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru membimbing siswa untuk merangkum materi yang telah dibahas. 

b) Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

c) Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 
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Pertemuan ke- 2 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengkondisikan siswa dan menuliskan topik yang akan dipelajari 

yaitu tentang mematuhi keputusan bersama. 

b) Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab dengan  

menghubungkan materi yang akan disampaikan. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang tentang sikap 

positif menerima hasil keputusan bersama dan sikap patuh terhadap 

hasil keputusan bersama (eksplorasi). 

b) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemua hari ini 

(eksplorasi). 

c) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang telah ditentukan 

(eksplorasi). 

d) Guru membagi nomor kepala untuk dipasang dikepala sesuai nomor 

aggota tiap kelompok (elaborasi). 

e) Guru memberikan tugas LKS kepada setiap kelompok untuk didiskusi 

bersama (elaborasi). 

f) Guru membimbing siswa dalam diskusi, jika kesulitan dalam 

mengerjakan dan diskusi antar teman dalam kelompoknya (elaborasi). 

g) Guru mengundi kelompok dan nomor kepala secara acak yang akan 

maju kedepan kelas untuk mempresentasikan jawabannya (elaborasi). 

h) Guru memanggil nomor kepala dan nomor kepala yang dipanggil untuk 

maju kedepan kelas  mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

(elaborasi). 

i) Kelompok lain dengan nomor kepala yang sama mengangkat tangan 

dan siap menaggapi siswa yang maju mempresentasikan (elaborasi). 
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j) Guru menanggapi hasil presentasi siswa meluruskan jawaban yang 

salah (konfirmasi). 

k) Guru memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari pada 

pertemuan hari ini (konfirmasi). 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru membimbing siswa untuk merangkum materi yang telah dibahas. 

b) Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

c) Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan ke-3 

1) Kegiatan awal 

Guru bertanya jawab kepada siswa tentang materi yang belum dipahami 

pada pertemuan sebelumnya. 

2) Kegiatan inti 

Guru memberikan tes akhir siklus 2 kepada siswa.  

3) Kegiatan akhir 

a) Guru meminta lembar jawab siswa. 

b) Memberikan pesan moral salam 

3.3.2.3 Observasi 

Pada siklus 2 dilakukan observasi untuk mengetahui aktivitas siswa, guru 

dalam mengajar selama pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan dua lembar observasi yaitu aktivitas belajar siswa dan lembar observasi 

guru dalam mengajar. Proses observasi dilakukan peneliti sendiri pada SD Negeri 02 

Kendaldoyong sejak awal hingga akhir penelitian. 

3.3.2.4 Refleksi 

Pada siklus 1 dilakukan refleksi untuk mengulas secara kritis perubahan siswa 

dan guru. Hasil pengamatan yang diperoleh selama proses belajar mengajar 
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berlangsung dianalisis, kemudian dari hasil analisis ini peneliti melakukan refleksi 

diri untuk menentukan keberhasilan penelitian dan merencanakan tindakan. Apabila 

Penelitian tindakan kelas ini berhasil dan telah tercapai ketuntasan belajar secara 

klasikal maupun individual dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran, yaitu apabila sekurang-kurangnya 80% siswa memenuhi kriteria baik. 

Jika hal itu telah tercapai, maka penelitian ini cukup sampai siklus 2 saja. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrumen dalam penelitian ini akan membahas tentang teknik 

pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Untuk instrumen pengumpulan 

data meliputi observasi, tes dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data meliputu 

tes hasil belajar dan lembar observasi. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas  a) observasi, dalam 

kegiatan observasi ini data yang diperoleh dari sintak kegiatan guru dalam mengajar, 

aktivitas belajar siswa yang dilakukan setiap kali pertemuan dan penilaian sikap saat 

pembelajaran dilakukan pada setiap pertemuan. Observasi aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran dan sintak kegiatan guru dalam mengajar menggunakan metode 

NHT dilaksanakan secara langsung terhadap subjek yang diselidiki selama 

pembelajaran berlangsung serta pengamatan sikap siswa dalam pembelajaran yang 

dinilai oleh guru. b) Tes, data tentang hasil belajar siswa diambil dengan cara 

memberikan tes kognitif dan afektif. Tes kognitif digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa yang dilakukan setelah adanya tindakan dengan Penerapan metode 

NHT dalam pembelajaran dan tes afektif dilakukan penilaian sikap saat pembelajaran 

c) Dokumentasi, berupa foto kegiatan belajar mengajar dengan mengunakan metode 

NHT untuk melakukan refleksi mengenai penguasaan konsep, keterampilan, dan 

sikap siswa sehingga dapat dilakukan perbaikan pada siklus 2. 
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3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dan 

lembar observasi. Berikut ini akan dijelaskan tentang tes hasil belajar dan lembar 

observasi: 

3.4.2.1 Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar dilakukan setiap akhir siklus setelah materi yang dipelajari 

dalam satu kompetensi dasar selesai. Bentuk tes yang digunakan adalah tes pilihan 

ganda sebanyak 15 soal dan dilakukan tes akhir setelah setiap siklus selesai . Berikut 

adalah kisi-kisi tes yang diberikan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator: 

a. Kisi-kisi soal tes PKn siklus 1 

Tabel 4 

Kisi-kisi Soal Tes Akhir  PKn Siswa Kelas 5  

SD Negeri Kendaldoyong 02 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

Standar 

Kompeten

si 

Kompetens

i Dasar 

Materi 

pokok 

Indikator No. 

Item 

soal 

4.Mengha

rgai 

keputus

an 

bersam

a 

4.1.Menge

nal 

bentuk

-

bentuk 

keputu

san 

bersam

a 

 

 

 

. 

Keputusan 

Bersama 

1. Menjelaskan  

pengertian keputusan 

bersama 

1, 

2,3,4 

 

2. Menjelaskan bentuk-

bentuk keputusan 

bersama 

5,6,7 

3. Membedakan 

musyawarah mufakat, 

voting, aklamasi 

8,9,10, 

11,12,

13 

4. Menjelaskan hubungan 

antara keputusan 

bersama dengan 

musyawarah untuk 

mufakat 

14, 

15,16,

17,18,

19,20,

21, 

5. Menyebutkan manfaat 

keputusan bersama 

dalam penyelesaian 

masalah 

22,23,

24,25 
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b. Kisi-kisi soal tes PKn siklus 2 

Tabel 5 

Kisi-kisi Soal Tes Akhir PKn Siswa Kelas 5  

SD Negeri Kendaldoyong 02 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 

Indikator No. Item 

soal 

4. 

Menghargai 

keputusan 

bersama 

4.2 Mematuhi 

keputusan 

bersama 

Keputusan 

bersama 

1. Menyebutkan 

contoh  

keputusan 

bersama 

1,2,3,4,5,

6,7,10,11

,12,13,16

,17,18,19

,24,25 

2. Menjelaskan 

cara mematuhi 

keputusan 

bersama 

20,21,22,

23 

3. Menjelaskan 

hambatan dalam 

mematuhi 

keputusan 

bersama 

8,9 

4. Menyebutkan 

akibat tidak 

mematuhi 

keputusan 

bersama 

14,15 

 

3.4.2.2 Lembar Observasi 

Lembar Pengamatan (observasi) digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan observasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Pada penelitian ini 

terdapat tiga macam observasi yang dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi. Lembar observasi tersebut antara lain: 

a)  Observasi Aktivitas belajar  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat 

memaksimalkan aktivitasnya selama pembelajaran berlangsung. Berikut adalah kisi-

kisinya: 
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Tabel 6 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Kelas 5  

SD Negeri Kendaldoyong 02 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Aspek yang 

diamati 

Indikator No. Pernyataan 

Keterlibatan 

aktivitas 

mental dalam 

pembelajaran 

Adanya kesadaran, keinginan dan keberanian 

siswa untuk menampilkan minat dan 

motivasi 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10 

Adanya kesediaan siswa dalam mengingat, 

menanggapi, dan merespon selama proses 

pembelajaran berlangsung 

11,12,13,14,15,1

6,17,18 

 Adanya kemauan siswa untuk memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan tugas kelompok pada proses 

pembelajaran 

19,20,21,22,23,2

4,25,26,27 

Keterlibatan 

aktivitas fisik 

dalam 

pembelajaran 

keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa 

dalam proses pembelajaran 

28,29,30,31,32 

Adanya Partisipasi siswa dalam melaporkan 

dan menyimpulkan hasil belajar dalam 

proses pembelajaran 

33,34,35 

Sumber:Sardiman (2010:76) dan Sanjaya (2008:170) 

 

b. Observasi Keterlaksanaan Sintak Kegiatan Guru dalam Mengajar 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana guru mampu 

menerapkan pembelajaran Numbered Heads Together dalam proses belajar mengajar. 

Berikut adalah  kisi-kisinya: 
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Tabel 7 

Kisi-kisi  Keterlaksanaan Sintak Kegiatan Guru dalam Mengajar Siswa Kelas 

5 SD Negeri Kendaldoyong 02 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013  

Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No. Sintak 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru 
No 

1. Pembentukan 

kelompok 

Guru membagi jumlah siswa kedalam 6 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

1 

2. Penomoran 

anggota 

kelompok 

Guru memberi nomor kepala dan papan nomor 

kelompok. Setiap anggota kelompok, Nomor terdiri dari 

1 sampai 5. 

2 

3. Pembagian 

bacaan tentang 

materi  

Guru memberikan materi bacaan kepada setiap 

kelompok. 

3 

4. Menyimak 

bacaan tentang 

materi 

 

Guru memberikan kesempatan masing-masing kelompok 

untuk memahami materi bacaan. 

4 

5. Diskusi 

kelompok 

Guru memberikan LKS kepada masing-masing 

kelompok untuk didiskusikan bersama kelompok. 

5 

 Guru membimbing setiap kelompok dalam menjawab 

pertanyaan yang ada diLKS. 

6 

6. Menjawab 

pertanyaan 

Guru mengundi kelompok untuk maju 

mempresentasikan LKS yang telah dikerjakan bersama 

kelompok. 

7 

 Guru mengundi nomor kepala secara acak agar tidak 

berebut untuk maju duluan 

8 

Guru memanggil nomor kepala yang telah diundi untuk 

mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan 

bersama sebagai perwakilan kelompok yang akan maju. 

9 

8. Menanggapi 

jawaban 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi jawaban yang disampaikan. 

10 

9. Kesimpulan Guru membimbing siswa untuk memperbaiki atau 

menambah kesimpulan yang dibuat salah atau kurang 

terhadap materi yang telah di bahas 

11 

 

c. Observasi Sikap Siswa Selama Pembelajaran 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap siswa selama 

pembelajaran materi keputusan bersama dan mematuhi keputusan bersama. Berikut 

ini kisi-kisi sikap siswa: 
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Tabel 8 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Siswa Kelas 5 SD Negeri Kendaldoyong 02 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 dan Siklus 2 

 
No. indikator No.pernyataan 

1 Kerjasama dalam diskusi kelompok 1 

2 Tanggungjawab dalam melaksanakan diskusi 2 

3 Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran 3 

4 Keberanian dalam mengemukakan pendapat 4 

5 Menghargai pendapat orang lain 5 

 

3.5       Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas dan reliabilitas instrumen untuk 

mengetahui soal yang akan digunakan tes akhir siklus 1 dan siklus 2 valid apa tidak, 

sehingga perlu dilakukan uji coba instrumen. Untuk ujicoba instrumen dilakukan di 

SD Negeri Kendaldoyong 02 kelas 6 untuk mengetahui soal tersebut layak digunakan 

untuk tes akhir siklus 1 dan siklus 2 sehingga sesuai kemampuan berpikir siswa. 

3.5.1 Uji Validitas Instrumen 

Priyatno (2010:14) mengatakan bahwa uji validitas ialah pengujian yang 

dilakukan guna mengetahui seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur.” Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Menurut Sugiyono (2010: 

173) bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini 

instrumen uji validitas dilakukan di SDN Kendaldoyong 02 dengan mengambil 

responden siswa kelas 6 dengan jumlah 33 siswa. Maka pada penelitian ini adalah n – 

6 yaitu 33 siswa – 6 = 27 dengan a = 5%. Apabila dilihat di nilai tabel r maka batas 

koefisiennya 0,381. Validitas tes dapat dihitung menggunakan bantuan Software 

SPSS 18 dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysis atau dapat menggunakan 

Analyze – Correlate – Bevariate kemudian untuk melihat hasilnya apakah item soal 



43 

 

valid atau tidak, dapat dilihat pada output hasil penghitungan, apabila nilai koefisien 

kurang dari 0,381 maka item soal tersebut tidak valid dan tidak boleh digunakan. 

Setelah dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 18 diperoleh 

instrumen soal terdiri dari 15 soal pilihan ganda yang valid. Hasil uji tes pilihan 

ganda siklus 1 seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 9 

 Hasil Uji Validitas Tes Pilihan Ganda   

Materi Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama  

 
No. Indikator Butir soal Valid tidak valid 

1.  Menjelaskan  pengertian keputusan 

bersama 

1, 2,3,4 

 

1,2,3,4 - 

2.  Menjelaskan bentuk-bentuk keputusan 

bersama 

5,6,7 5,6,7 - 

3.  Membedakan musyawarah mufakat, 

voting, aklamasi 

8,9,10, 

11,12,13 

8,10,11,1

2,13 

1 

4.  Menjelaskan hubungan antara 

keputusan bersama dengan 

musyawarah untuk mufakat 

14, 

15,16,17,18,

19,20,21, 

14,15,16

17,18,21 

2 

5.  Menyebutkan manfaat keputusan 

bersama dalam penyelesaian masalah 

22,23,24,25 23,24,25 1 

 

Butir soal yang telah disusun diuji coba instrumen pada siswa kelas 6 SD 

Negeri Kendaldoyong 02 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan jumlah 

siswa 33 siswa. Skor hasil uji coba instrumen ini dianalisis untuk mengetahui 

validitas dan reabilitas butir soal. Berdasarkan uji validitas,  pada siklus 1 dari 25 

butir soal yang dirancang terdapat 4 butir soal yang tidak valid dan 21 butir soal 

valid. Sedangkan pada siklus 2 dari 25 buitr soal yang dirancang terdapat 9 butir soal 

yang tidak valid dan 16 butir soal valid. Hasil uji tes pilihan ganda siklus 2 seperti 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 10 

Hasil Uji Validitas Tes Pilihan Ganda  

Materi Mematuhi Keputusan Bersama   

 

No. Indikator Butir  soal No. valid Jumlah no. 

tidak valid 

1.  Menyebutkan contoh  

keputusan bersama 

26,27,28,29,30,31, 

32,35,36,37, 

38,41,42,43,44,49,50 

26,27,29,30,31 

,32,38,42,43,44,49 

6 

2. Menjelaskan cara 

mematuhi keputusan 

bersama 

45,46,47,48 45,48 2 

3. Menjelaskan hambatan 

dalam mematuhi 

keputusan bersama 

33,34 33,34 - 

 

 

4. Menyebutkan akibat tidak 

mematuhi keputusan 

bersama 

39,40 40 1 

 

Berdasarkan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa ada 16 soal yang dinyatakan 

valid, maka butir soal tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Butir soal yang 

valid tersebut akan  dipilih 15 butir soal yang valid untuk dirangkai menjadi 

instrumen penelitian. 

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Priyatno (2010:97). Jadi data tersebut jika digunakan berkali–kali 

akan menghasilkan data yang sama. Terdapat berbagai macam cara pengukuran 

tingkat reliabilitas alat pengumpul data dalam penelitian ini salah satunya dengan 

menggunakan Cronbach’s Alpha. Besarnya koefisien Alpha merupakan tolok ukur 

dari tingkat reliabilitasnya. Tahapan uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 18.0  for windows . 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan menguji instrumen tiap 

item soal yang nantinya akan digunakan untuk menguji soal tes akhir siklus 1 dan 

siklus 2. Menurut Sekaran (dalam Priyatno 2010:32) menyatakan “Untuk 
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pengujiannya biasanya menggunakan batasan-batasan tertentu” batasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

α ≤ 0,6 : kurang baik 

0,7 : dapat diterima 

α > 0,8 : baik 

Tabel 11 

Hasil Uji Reliabilitas Tes Pilihan Ganda  Siswa Kelas 5  

SD Negeri Kendaldoyong 02 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.858 21 

 

Berdasarkan  pada Tabel 11 uji reliabilitas terhadap soal pilihan ganda dapat 

dilihat bahwa reliabilitas pada siklus 1 memilki nilai 0,858 dengan jumlah soal 21 

dinyatakan reliabilitas.  

 

Tabel 12 

Hasil Uji Reliabilitas Tes Pilihan Ganda Siswa Kelas 5 

SD Negeri Kendaldoyong 02 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 16 

 

Berdasarkan  pada Tabel 12  uji reliabilitas terhadap soal pilihan ganda dapat 

dilihat siklus 2 memiliki nilai 0,846 dengan jumlah soal 16 dinyatakan reliabilitas. 

3.6 Indikator kinerja 

Dalam penelitian ini, sebagai patokan keberhasilan bagi peneliti pada 

pembelajaran PKn kelas 5 dengan penerapan Numbered Heads Together Indikator 

kinerja yang ada dalam penelitian ini siswa dikatakan tuntas belajar jika diakhir siklus 
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siswa telah mencapai keberhasilan 80% telah memenuhi KKM  sekolah yaitu 76. 

Sedangkan aktivitas belajar siswa ditandai dengan meningkatnya keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran dengan kriteria baik jika persentase aktivitas belajar siswa secara 

klasikal mencapai 80%. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu dilakukan analisis data. Analisis data ini hasilnya dianalisis dengan 

menggunakan analisis ketuntasan dan analisis deskriptif  komparatif. 

3.7.1 Analisis Ketuntasan 

Yaitu pencapaian taraf penguasaan minimal yang telah ditetapkan guru dalam 

tujuan pembelajaran setiap satuan pelajaran. Analisis ketuntasan ini terdiri atas 

analisis hasil belajar dan analisis aktivitas belajar siswa. 

Hasil belajar siswa berupa tes akhir yang dilakukan di setiap akhir siklus. 

Analisis hasil belajar tersebut, menitikberatkan pada ketuntasan belajar secara 

perorangan yaitu dengan nilai ≥ 76 serta secara klasikal yaitu minimal 80% siswa 

tuntas belajar secara perorangan. Penentuan ketuntasan dapat dilakukan analisis 

dengan mengikuti rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

KB = ketuntasan belajar  

T = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥76  

T1 = jumlah siswa seluruhnya 

Data hasil observasi aktivitas belajar PKn siswa kelas 5 dalam penelitian ini 

dilihat dari rata-rata  kriteria aktivitas belajar pada masing-masing siswa dengan 

lembar observasi yang digunakan dalam mengamati aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn.  Perolehan skor rata-rata aktivitas belajar siswa dalam 
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pembelajaran untuk setiap siklus. Berikut ini kriteria rata-rata aktivitas belajar sebagai 

berikut: 

1,0-1,9  Kurang 

2,0-2,9  Cukup 

 >3  Baik 

Analisis data aktivitas belajar yang diamati digunakan teknik persentase (%), yaitu 

banyaknya frekuensi tiap aktivitas dibagi dengan seluruh aktivitas dikalikan dengan 

100. Penentuan ketuntasan prosentase aktivitas dan kategori penilaian adalah sebagai 

berikut : 

 

Keterangan :  

A = prosentase aktivitas  

Y = jumlah skor yang diperoleh  

N = jumlah skor maksimal 

Berikut ini kriteria aktivitas belajar secara klasikal: 

Tabel 13 

Kriteria Aktivitas Belajar 

 

Persentase Kriteria 

85% - 100% Sangat Baik 

70% - 84% Baik 

55% - 69 % Cukup Baik 

40% - 54% Kurang Baik 

0% - 39% Sangat Kurang Baik 

Sumber : Marno dan Idris (2008) 

3.7.2 Analisis Deskriptif Komparatif 

Yaitu analisis yang membandingkan nilai pra siklus dan nilai tes evaluasi 

siklus 1 dan siklus 2 serta antar siklus maupun dengan indikator kinerja. 


