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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

 Dalam sub bab setting penelitian ini akan membahas tentang waktu 

penelitian, tempat penelitian, dan subjek penelitian. 

3.1.1 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013. 

3.1.2 Tempat penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SDN 2 Danyang Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

3.1.3 Subjek penelitian 

Subyek penelitian adalah seluruh siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 

siswa, terdiri dari 14 laki-laki dan 18 perempuan. 

3.1.4 Mata Pelajaran 

Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  mata  pelajaran  Ilmu Pengetahuan 

Alam Kelas 5 Semester 2 dengan pokok bahasan daur air dan peristiwa alam. 

3.1.5 Karakteristik Siswa 

Penelitian  dilakukan  di  SDN  2 Danyang Kabupaten  Grobogan. Subjek  dari  

penelitian tindakan  kelas siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang  Kabupaten  Grobogan  

Semester  2  Tahun  Pelajaran  2012/2013  dengan  jumlah siswa  32  siswa,  yang  

terdiri  atas  14  siswa  laki-laki  dan  18  siswa  perempuan. Siswa  Kelas  5  ini  

prestasi  belajarnya  masih  rendah  khususnya dalam  pembelajaran  IPA. Dari  32  

siswa banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM yang sudah 

ditentukan. Karakteristik siswa Kelas 5 ini adalah berumur antara 10 tahun sampai 

11 tahun yang merupakan menuju tahap berpikir konkrit/ nyata. 

3.2 Variabel Penelitian 

 Dalam variabel penelitian ini akan membahas variabel tindakan dan 

vriabel penelitian. 
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3.2.1 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) yaitu model 

pembelajaran yang penekanannya pada proses kegiatan inti dengan langkah-

langkah pembelajaran 1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok tiap kelompok 

4-8 orang, setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. 2) Guru memberikan 

tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3) Kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok 

dapat mengerjakan/mengetahui jawbannya. 4) Guru memanggil salah satu nomor. 

Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja kelompok dan 

kelompok lain menanggapi. 

3.2.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2011:2). Macam-macam 

variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka 

macam variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua. 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam penelitian ini terdapat variabel yang menunjukan variabel bebas 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

Dengan menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT siswa akan belajar aktif untuk menyampaiakan maupun memberi 

tanggapan terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam penerapan 

model kooperatif tipe NHT disini guru juga harus mempunyai pedoman 

yang merupakan kisi-kisi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kisi-kisi model pembelajaran kooperatif tipe NHT akan dijelaskan pada 

halaman selanjutnya. 
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Kisi-kisi Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

Langkah Kegiatan 

Langkah 1 menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta 

didik. 

Guru dalam langkah awal ini terlebih 

dahulu harus menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan materi pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. 

Langkah 2 menyajikan 

informasi 

Langkah ke dua ini guru harus 

menyajikan informasi kepada siswa 

tentang apa yang akan dipelajari 

selama proses pembelajaran dan 

memberikan fasilitas kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya apabila 

masih kurang jelas. 

Langkah 3 

mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

guru sebelum pembelajaran 

berlangsung harus terlebih dahulu 

menjelaskan kepada siswa tentang 

kelompok belajar supaya siswa bisa 

melakukan pembentukan kelompok 

secara heteregon sendiri. 

langkah 4 membimbing 

kelmpok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing dan memantau 

kelompok-kelompok belajar saat siswa 

sedang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

langkah 5 evaluasi Pada tahap ini guru memberikan 

evaluasi kepada siswa tentang materi 

yang sudah disampaikan dengan tujuan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

langkah 6 memberikan 

penghargaan 

Pada langkah ini guru memberikan 

penghargaan kepada siswa yang 

mempunyai prestasi terbaik. 

 

b. Variabel Terikat (Y) 

Selain variabel bebas dalam penelitian ini terdapat variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan  variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel terikat yaitu motivasi dan hasil belajara IPA siswa Kelas 5 SDN 2 

Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Motivasi dalam 

variabel ini merupakan bentuk dorongan kepada siswa untuk lebih 

semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. 
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Sedangkan hasil belajar merupakan apa yang harus menjadi penilaian guru 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran yang 

sudah diberikan dan menjadi tindak lanjut guru untuk memperbaiki 

kekurangan siswa yang belum mencapai nilai KKM supaya hasil belajar 

siswa maksimal. Dalam variabel ini harus sesuai kisi-kisi yang sudah 

ditentukan sebagai berikut.  

Kisi-kisi Motivasi Siswa 

Aspek Indikator 

Hasrat dan keinginan 1. Siswa mempunyai rasa tertarik pada mata pelajaran 

IPA. 

2. Siswa mempunyai keinginan  yang kuat terhadap hasil 
ulangan IPA supaya mendapat nilai yang bagus. 

3. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari 

tahu tentang materi IPA yang diajarkan oleh guru. 

4. Siswa merasa terdorong untuk melaksanakan tugas 
tentang materi IPA yang diberikan oleh guru. 

5. Siswa merasa terdorong untuk mengerjakan setiap tugas 

tentang materi IPA yang diberikan oleh guru. 

Dorongan 6. Siswa mempunyai rasa senang setiap ada mata 

pelajaran IPA. 

7. Siswa merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tentang 
IPA. 

8. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari 

tahu tentang materi IPA dengan belajar membaca. 
9. Siswa menjadi senang  belajar IPA setelah dibentuk 

kerja kelompok. 

Harapan dan cita-cita 10. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan materi yang 

disampaikan diselingi dengan diskusi. 

11. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru. 

Penghargaan dalam belajar 12. Siswa mempunyai semangat untuk mencari tahu 
jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru dengan 

berdiskusi kelompok. 

13. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan pembelajaran 

yang menggunakan media belajar yang mendukung. 

Semangat 14. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari 

tahu tentang materi IPA dengan belajar melakukan 
pengamatan gambar yang diberikan oleh guru. 

15. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru. 
16. Siswa menjadi senang dengan belajar berdiskusi 

daripada dengan ceramah. 

Lingkungan yang kondusif 17. Siswa menjadi menguasai materi IPA yang diajarkan 
oleh guru setelah menggunakan model pembelajaran 

yang diberikan. 

18. Dengan pemberian hadiah siswa menjadi lebih giat 

untuk mengikuti dan belajar tentang materi IPA. 
19. Siswa menjadi senang mengikuti pelajaran dengan 

suasana sekolah yang nyaman. 

20. Siswa menjadi senang belajar IPA di kelas dengan 

ruangan yang bersih. 
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Kisi-Kisi dalam Pencapaian Hasil Belajar Siklus 1 

Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Item 

7. Memahami 

perubahan yang 

terjadi di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber 
daya alam. 

7.5 Mendeskripsikan 

perlunya penghematan 

air. 

 

- Menjelaskan 

peristiwa daur air 
- Menjelaskan skema 

daur air 

- Memahami kegiatan 

manusia terhadap 

daur air 

- Menyebutkan cara 
menghemat air 

 

1 

 

 

(2,3,4,5,6) 

 
(7,8,9,10,11,12,13,14,15) 

 

 

 
 

(16,17,18,19,20) 

 

Kisi-Kisi dalam Pencapaian Hasil Belajar Siklus 2 

Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Item 

7. Memahami 
perubahan yang terjadi 

di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber 
daya alam. 

7.6 Mengidentifikasi 
peristiwa alam yang terjadi 

di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk 

hidup dan 
lingkungan. 

- Menjelaskan pengertian 

peristiwa alam. 
- Menyebutkan contoh 

peristiwa alam. 

- Menyebutkan contoh 

bencana alam  

- Menyebutkan dampak 

penyebab bencana alam 
- Mejelaskan dampak dari 

peristiwa alam. 

- Menyebutkan cara 

mencegah bencana alam 

1 
 

(2,3) 

 

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

(12,13,14,15,16) 

 

(17) 
 

(18,19,20) 

 

3.3 Sumber Data 

Data penelitian ini didapat dari pengamatan atau observasi secara 

langsung kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan 

menggunakan nilai tes. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa 

digunakan nilai tes. Selain observasi secara langsung data dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara kepada guru IPA yang mengampu Kelas 5. 

3.4 Prosedur dan Siklus Penelitian 

Penelitian itu sering dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai macam 

hal yang diteliti. Penelitian  yang dilakukan kali ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Menurut Suwarsih Madya (2006:10) Penelitian tindakan kelas kali 

ini menggunakan model  Kemmis  &  Mc  Taggart yang terdapat empat  tahap  

rencana tindakan, meliputi: Perencanaan, pelaksanaan tindakan dan 

pengamatan/observasi, dan Refleksi.  
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    Siklus 1  

 

 

 

 

      

         

 

 

    Siklus 2 

 

 

 

 

 

Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan PTK penelitian ini menggunakan tahap yang terdiri 

dari dua siklus masing-masing siklus terdiri tiga kali pertemuan (2 x 35 menit). 

Penelitian  akan  dilaksanakan  melalui  Siklus  1  dan  Siklus  2,  sebelum 

dilaksanakan  penelitian  harus menyusun  suatu  perencanaan  mengenai  apa  

yang  akan dilaksanakan  dan  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pembelajaran.  

Setelah perencanaan  akan  dilaksanakan  tindakan  dengan  suatu  pengamatan  

mengenai jalanya  tindakan  dalam  pembelajaran,  setelah  tindakan  akan  

dilaksanakan refleksi  terhadap berdasarkan  hasil  pengamatan.  Hasil  refleksi  

dimaksudkan untuk  menemukan kelemahan  dan  kekurangan  yang  ditemukan  

pada  tindakan  Siklus  1  kemudian akan dilaksanakan dan diperbaiki pada Siklus 

2 yang pelaksanaanya sama pada Siklus 1. 

 

Perencanaan 1 

Pelaksanaan 1 dan 

Pengamatan 1 selama 

3x pertemuan 

Refleksi 1 

Perencanaan 2 

Pelaksanaan 2 dan 

Pengamatan 2 selama 

3x pertemuan 

Refleksi 2 
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3.5 RencanaTindakan 

Perencanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum 

melakukan tindakan penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian tindakan kelas 

ini berjalan sesuai dengan rencana serta tidak terdapat masalah ketika melakukan 

tindakan kelas. Hal yang paling penting sebelum dilakukan penelitian adalah 

meminta perijinan terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Setelah ada ijin dari 

kepala sekolah barulah dimulai penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas dilakukan setelah mengetahui kondisi kelas dan masalah-masalah yang 

dihadapi siswa dengan melakukan observasi. Selain itu juga mencari informasi 

dari guru pengampu kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan PTK tidak bisa sembarang materi diajarkan kepada siswa. Materi 

yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan jenjang kelas dan harus 

didiskusikan kepada guru pengampu terlebih dahulu.  

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan berbagai alat dan bahan untuk 

menunjang keberhasilan penelitian. Alat dan bahan yang digunakan yaitu: 

penyusunan RPP merupakan langkah awal dalam kegiatan pembelajaran, karena 

dalam mengajar guru membutuhkan RPP agar apa yang ajarkan tidak 

menyimpang dari pembahasan maupun tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

soal diskusi, lembar observasi, soal tes, PR (Pekerjaan Rumah), hadiah bagi siswa 

yang aktif, dan ikat kepala bernomor. Rencana tindakan meliputi persiapan dan 

tindakan setiap siklus. 

1. Persiapan 

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini, peneliti 

mengidentifikasi masalah, menyusun silabus, menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan mempersiapkan instrumen penelitian. 

a. Identifikasi Masalah 

Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti 

mengidentifikasi masalah tentang hasil belajar IPA melalui tes pada 

peserta didik melalui studi pendahuluan. Tahap studi pendahuluan 
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peneliti ini dengan mengadakan pretes untuk mengetahui tingkat 

belajar siswa Kelas 5 semester II. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sebagai 

pedoman pelaksanaan pembelajaran. 

c. Menyiapkan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang disiapkan berupa soal tes dan lembar observasi 

pembelajaran, lembar observasi kemampuan dalam berdiskusi, 

analisis peningkatan hasil belajar. 

2. Pengamatan/observasi 

Pengamatan kali ini dilakukan pada saat mengajar sampai setelah 

tes akhir siklus.  Pengamatan juga diperlukan untuk mengetahui siswa 

yang menonjol, siaswa yang aktif di dalam kelas, siswa yang sudah 

paham dan siswa yang belum paham. Pengamatan ini dilakukan pada 

setiap proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar dapat 

diketahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi. 

 3. Refleksi  

Refleksi diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran pada 

siklus selanjutnya serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi 

pada siklus sebelumnya agar tidak terulang kembali. Refleksi ini 

dilakukan dengan menggunakan data-data yang sudah ada, baik data 

dari pengamatan manual maupun data dari nilai tes yang telah 

dilakukan untuk mengakhiri siklus. 

3.6 Rencana Tindakan Tiap Siklus 

Siklus 1 Pertemuan 1 

1. Rencana Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan pertama yakni satu 

pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan daur air dengan 

tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati skema daur air, siswa dapat 

mengetahui prosses daur air. Kemudian guru menyajikan pengalaman 
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belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan melakukan kegiatan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 kelompok, 

setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor.  

2. Guru memberikan tugas membuat skema daur air dan masing-

masing kelompok mengerjakannya.  

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya dan megetahui 

jawabannya.  

4. Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil nomornya, 

kemudian siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi 

kelompoknya  

5. Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian 

guru melanjutkan memanggil nomor yang lain.  

6. Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

Guru juga perlu mempersiapkan perlengkapan seperti media gambar 

seperti: contoh skema daur air. 

Pertemuan II 

Perencanaan pembelajaran pada siklus 1 pertemuan kedua sebagai 

tindak lanjut dari hasil belajar siswa dan adanya kekurangan atau kelemahan 

pada pertemuan 1. Perencanaan siklus 1 pertemuan kedua akan mendiskusikan 

tentang peristiwa hujan asam yang dapat mengakibatkan kerusakan daur air, 

sebelum guru mengajar pada pertemuan kedua, guru mempersiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran siawa Kelas 5 pada mata 

pelajaran IPA. Selanjutnya Guru merancang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan peristiwa hujan asam yang dapat 

mengakibatkan kerusakan daur air dengan tujuan pembelajaran: setelah siswa 

mengetahui tentang gambar kegiatan manusia yang dapat merusak daur air, 

siswa dapat mengetahui pengaruh kegiatan manusia terhadap daur air 

menjelaskan faktor penyebab, dan dampak dari peristiwa tersebut. Kemudian 
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guru merencanakan menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi 

siswa yaitu pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 kelompok, setiap 

siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor.  

2. Guru memberikan tugas yaitu pertanyaan untuk mencari macam-

macam kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan masing-

masing kelompok mengerjakannya.  

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya serta megetahui 

jawabannya.  

4. Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil nomornya, 

kemudian siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi 

kelompoknya  

5. Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian 

guru melanjutkan memanggil nomor yang lain.  

6. Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

Guru juga perlu mempersiapkan perlengkapan seperti media gambar 

kegiatan manusia yang dapat merusak daur air.  

Pertemuan 3 

1. Rencana Tindakan 

Perencanaan pembelajaran pada siklus 1 pertemuan ketiga sebagai 

tindak lanjut dari hasil belajar siswa dan adanya kekurangan atau kelemahan 

pada pertemuan kedua. Perencanaan pembelajaran pada siklus 1 pertemuan 

ketiga sebagai tindak lanjut dari hasil belajar siswa dan adanya kekurangan 

atau kelemahan pada pertemuan kedua. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan kegiatan manusia yang dapat 

menghemat air dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai 

berikut: setelah siswa mengamati gambar kegiatan manusia yang dapat 

menghemat air, siswa dapat mengetahui cara menghemat air dengan benar. 

Kemudian guru menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi 
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yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 kelompok, setiap 

siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor.  

2. Guru memberikan tugas yaitu mengenai kegiatan manusia apa saja 

yang menggunakan air serta cara menghemat air dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya.  

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya serta megetahui 

jawabannya.  

4. Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil nomornya, 

kemudian siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi 

kelompoknya  

5. Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian 

guru melanjutkan memanggil nomor yang lain.  

6. Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

Guru juga perlu mempersiapkan perlengkapan seperti media gambar 

kegiatan manusia yang menggunakan air. Pada pertemuan ketiga ini guru 

memberikan evaluasi selama proses pembelajaran sudah berlangsung untuk 

mengetahui hasil belajar siswa yaitu evaluasi berupa tes pilihan ganda. 

2. Tahap Pengamatan (Observasi) 

Selama proses tindakan siklus 1 dalam tahap ini dilakukan observasi atau 

pengamatan terhadap siswa dan guru  selama proses  kegiatan  belajar  mengajar 

berlangsung secara menyeluruh  dari  kegiatan  awal,  inti  dan  akhir  yang  

dilaksanakan  pada  satu  pertemuan  yang  dibantu  oleh  guru  kelas  sebagi  

pengajar dan pengamat untuk melakukan monitoring pelaksanaan  pembelajaran.  

Hasil  observasi  dari  siklus pertama  dan  kedua  adalah  hasil  dari  penelitian.  

Pada saat proses pengamatan, hal-hal yang dilakukan yaitu: 

a. peneliti  mengamati  proses  perbaikan  pembelajaran  yang  difokuskan  

pada kegiatan guru dalam pembelajaran. 
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b. untuk  siswa  yaitu  perhatian  siswa  dalam  memahami  materi  yang 

disampaikan, semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan 

motivasi siswa selama pembelajaran berlangsung. 

c. untuk  guru  yaitu  persiapan,  membuka  pelajaran,  memotivasi  siswa, 

penguasaan  materi,  penyajian  sesuai  dengan  uraian  materi,  model 

pembelajaran, dan bimbingan yang diberikan pada siswa dan evaluasi. 

3. Tahap Refleksi 

Pada  tahap  refleksi ini  peneliti  dan  pengamat  segera  menganalisis 

pelaksanaan PTK  setelah  kegiatan  belajar  mengajar  setelah berakhir,  sebagai  

bahan  refleksi. Selanjutnya  peneliti  mengadakan  refleksi  dalam  pelaksanaan  

pembelajaran  dan kekurangan  serta  kelebihan  dalam  pelaksanaan  

pembelajaran. Bila  melalui model pembelajaran NHT (Numbered Heads 

Together) hasil belajar siswa masih rendah dalam  mata  pelajaran  IPA yang  

dapat dilihat  dari  kriteria  pencapaian  indikator  kinerjanya.  Maka,  sebagai  

tindakan dalam  merefleksi  dilakukan  dalam  bentuk  tindakan  pengulangan  

(remidi), pemantapan  (pengayaan)  terhadap  proses  belajar  mengajar  

selanjutnya  sampai pada hasil dan tujuan yang telah dirumuskan berhasil.  

Siklus 2 Pertemuan 1 

1. Rencana Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 pertemuan pertama yakni satu 

pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru merancang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan pokok bahasan peristiwa alam yang terjadi di bumi dengan 

tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati gambar banjir siswa dapat 

menjelaskan faktor penyebab, dampak dan cara mencegah banjir. Kemudian guru 

menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan 

melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 kelompok, 

setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor.  

2. Guru memberikan tugas membuat deskripsi tentang peristiwa banjir serta 

cara mencegah banjir dan masing-masing kelompok mengerjakannya.  
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3. Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya serta 

megetahui jawabannya.  

4. Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil nomornya, kemudian 

siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi kelompoknya  

5. Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian guru 

melanjutkan memanggil nomor yang lain.  

6. Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

Guru juga perlu mempersiapkan perlengkapan seperti media gambar 

peristiwa alam di Indonesia seperti gambar banjir, gambar erosi, gambar abrasi, 

gambar angin putting beliung dan gambar tsunami. 

Pertemuan II 

Perencanaan pembelajaran pada siklus 2 pertemuan kedua sebagai tindak 

lanjut dari hasil belajar siswa dan adanya kekurangan atau kelemahan pada 

pertemuan 1. Perencanaan siklus 2 pertemuan kedua akan mendiskusikan tentang 

peristiwa membakar hutan secara liar yang dapat mengubah permukaan bumi, 

sebelum guru mengajar pada pertemuan kedua, guru mempersiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran siawa Kelas 5 pada mata pelajaran 

IPA. Selanjutnya Guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan pokok bahasan peristiwa membakar hutan secara liar yang dapat 

mengubah permukaan bumi dengan tujuan pembelajaran: setelah siswa 

mengamati gambar pembakaran hutan secara liar, siswa dapat mengetahui salah 

satu peristiwa membakar hutan secara liar yang mengakibatkan permukaan bumi 

kita berubah. Kemudian guru merencanakan menyajikan pengalaman belajar yang 

bersifat memotivasi siswa yaitu pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 

1.  Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 kelompok, 

setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor.  

2. Guru memberikan tugas membuat deskripsi tentang peristiwa 

membakar hutan secara liar dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya.  
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3.  Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang 

benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya/megetahui jawabannya.  

4.  Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil nomornya,  

kemudian siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi 

kelompoknya. 

5.  Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian 

guru  melanjutkan memanggil nomor yang lain.  

6.   Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

Guru juga perlu mempersiapkan perlengkapan seperti media gambar 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

Pertemuan 3 

1. Rencana Tindakan 

Perencanaan pembelajaran pada siklus 2 pertemuan ketiga sebagai 

tindak lanjut dari hasil belajar siswa dan adanya kekurangan atau kelemahan 

pada pertemuan kedua. Perencanaan pembelajaran pada siklus 2 pertemuan 

ketiga sebagai tindak lanjut dari hasil belajar siswa dan adanya kekurangan 

atau kelemahan pada pertemuan kedua. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia beserta dampaknya dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

sebagai berikut: setelah siswa mengamati gambar penambangan emas, siswa 

dapat mengetahui peristiwa penambangan yang merupakan contoh kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi kita. Kemudian guru 

menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan 

melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut. 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 

kelompok, setiap siswa / anggota kelompok mendapat sebuah nomor.  

2. Guru memberikan tugas membuat deskripsi tentang peristiwa 

penambangan emas dan setiap kelompok mengerjakannya.  
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3. Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang 

benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya serta megetahui jawabannya.  

4. Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil nomornya, 

kemudian siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi 

kelompoknya  

5. Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, kemudian 

guru melanjutkan memanggil nomor yang lain.  

6. Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

Guru juga perlu mempersiapkan perlengkapan seperti media gambar 

penambangan emas. Pada pertemuan ketiga ini guru memberikan evaluasi 

selama proses pembelajaran sudah berlangsung untuk mengetahui hasil 

belajar siswa yaitu evaluasi berupa tes pilihan ganda. 

2. Tahap Pengamatan (Observasi) 

Selama proses tindakan siklus 2 dalam tahap ini dilakukan observasi atau 

pengamatan terhadap siswa dan guru selama proses  kegiatan  belajar  mengajar 

berlangsung secara menyeluruh  dari  kegiatan  awal,  inti  dan  akhir  yang  

dilaksanakan  pada  satu  pertemuan  yang  dibantu  oleh  guru  kelas  sebagi  

pengajar dan pengamat untuk melakukan monitoring pelaksanaan  pembelajaran.  

Hasil  observasi  dari  siklus pertama  dan  kedua  adalah  hasil  dari  penelitian. 

Pada saat proses pengamatan, hal-hal yang dilakukan yaitu: 

a. peneliti  mengamati  proses  perbaikan  pembelajaran  yang  difokuskan  

pada kegiatan guru dalam pembelajaran. 

b. untuk  siswa  yaitu  perhatian  siswa  dalam  memahami  materi  yang 

disampaikan, semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan 

motivasi siswa selama pembelajaran berlangsung. 

c. untuk  guru  yaitu  persiapan,  membuka  pelajaran,  memotivasi  siswa, 

penguasaan  materi,  penyajian  sesuai  dengan  uraian  materi,  model 

pembelajaran, dan bimbingan yang diberikan pada siswa dan evaluasi. 
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3. Tahap Refleksi 

Pada  tahap  ini  peneliti  dan  pengamat  segera  menganalisa  pelaksanaan 

PTK  setelah  kegiatan  belajar  mengajar  berakhir,  sebagai  bahan  refleksi. 

Selanjutnya  peneliti  mengadakan  refleksi  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  

dan kekurangan  serta  hambatan  dalam  pelaksanaan  pembelajaran,  dan  bila  

melalui model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) hasil belajar siswa 

masih rendah dalam  mata  pelajaran  IPA yang  dapat dilihat  dari  kriteria  

pencapaian  indikator  kinerjanya.  Maka,  sebagai  tindakan dalam  merefleksi  

dilakukan  dalam  bentuk  tindakan  pengulangan  (remidi), pemantapan  

(pengayaan)  terhadap  proses  belajar  mengajar  selanjutnya  sampai pada hasil 

dan tujuan yang telah dirumuskan berhasil.  

3.7 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

3.7.1 Wawancara 

Wawancara pertama dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi 

siswa dengan bertanya kepada guru. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menentukan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan saat proses pengajaran 

dilakukan.( lembar wawancara guru terlampir) 

3.7.2 Observasi 

Observasi yang dilakukan ini digunakan untuk mengamati siswa saat 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi kelas 

dan mengetahui apa sebabnya hasil belajar siswa rendah atau kurang. Pelaksanaan 

observasi ini dilakukan pada saat penelitian berlangsung dan selama penelitian ini 

berlangsung. Observasi ini dengan berpedoman lembar observasi siswa dan guru. 

Terlampir  

3.7.3 Tes 

Sebelum penelitian berlangsung terlebih dahulu dilaksanakan tes awal 

(pre-tes) untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum dilakukan pembelajaran. 

Setelah dilakukan pembelajaran di akhir ditiap siklus dilakukan tes untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah diberikan tindakan. Tes yang diberikan 
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berbentuk pilihan ganda untuk menunjukan seberapa jauh pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 

Penelitian tindakan kelasi ini menggunakan  alat atau instrumen penelitian antara 

lain: 

1. Pedoman wawancara 

Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan 

yang akan ditanyakan kepada guru atau siswa. Hal ini dilakukan upaya apa 

yang ingin diketahui dapat tercapai dari hasil wawancara tersebut. Pedoman 

wawancara terlampir. 

2. Lembar soal diskusi 

Lembar diskusi berisi soal yang akan dijadikan diskusi dalam kelompok 

yang sudah dibuat sebelumyan. Soal diskusi harus disesuaikan dengan 

materi yang sedang dipelajari (terlampir).  

3. Lembar soal tes  

Tes diperlukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi 

yang telah diajarkan, serta mengetahui materi-materi yang kurang dikuasai 

siswa. Butir-butir soal yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal 

pilihan ganda.  

3.7.4 Non Tes  

Dalam penelitian non tes ini berupa observasi guru, observasi siswa dan 

angket siswa. 

a. Observasi  

Menurut Sudjana, (2008: 84) Observasi atau pengamatan sebagai 

alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi 

digunakan untuk mendapat data tentang pengajaran guru di dalam kelas 

serta keaktifan siswa, sehingga bisa dilihat di dalam pelaksanaan 

pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi dan proses yang 

diharapkan. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai hasil 
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belajar siswa dalam aspek afektif dengan mengamati tingkah laku siswa 

dalam kegiatan belajar, dan mengamati kegiatan guru pada waktu 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

yang dilakukan oleh seorang observer.  

Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

Kegiatan Indiktor Item 

Kegiatan awal a. Guru membuka pelajaran dengan berdo’a, 

kemudian dilanjutkan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan materi pelajaran 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

d. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran 

Numbered Heads Together yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

(1,2,3,4) 

Kegiatan inti e. Guru membagi siswa dalam kelompok 

heterogen. 

f. Guru memberikan nomor pada setiap siswa 

dalam masing-masing kelompoknya dan 

memberikan lembar kerja. 

g. Guru memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk   mengerjakan soal sesuai 

dengan materi yang diberikan. 

h. Guru memanggil salah satu nomor untuk maju 

kedepan menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya. 

i. Guru menunjuk nomor yang lain lagi setelah 

ada tanggapan dari teman yang tidak maju. 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban 

akhir dari penerapan model pembelajaran 

Numbered Heads Together. 

(5,6,7,8,9,10,11) 

Kegiatan akhir 

 

k. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

tentang materi pelajaran yang sudah 

disampaikan. 

l. Guru memberikan penghargaan dan semangat 

kepada siswa yang sudah maju ke dapan 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

m. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 

n. Guru memberikan pekerjaan rumah. 

o. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

(11,12,13,14,15,1

6,17,18,19,20) 
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Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

Kegiatan Indikator Item 

Kegiatan 

Awal 

a. Siswa mempersiapkan diri untuk 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru dan menanggapi 

apersepsi yang diberikan guru. 

c. Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan ketika guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

d. Siswa memperhatikan tentang 

penjelasan langkah-langkah 

Numbered Heads Together 

(NHT) yang disampaikan guru. 

(1,2,3,4) 

Kegiatan Inti e. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing 

yang sudah ditentukan. 

f. Siswa mendapat nomor dan 

lembar kerja kelompok sebagai 

bahan diskusi. 

g. Siswa bekerja bersama-sama 

menyatukan pendapat untuk 

mengerjakan soal yang telah 

diberikan. 

h. Siswa yang nomornya dipanggil 

harus siap untuk maju ke depan 

membacakan hasil kerja 

kelompok mereka. 

i. Siswa yang lain yang tidak 

ditunjuk harus memberikan 

tanggapan setelah ada temannya 

maju dan siswa yang lainnya 

mempersiapkan diri kalau 

nomornya dipanggil. 

j. Siswa secara bersama-sama 

membuat kesimpulan dari dari 

hasil pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan 

bantuan guru. 

 

(5,6,7,8,9,10,11) 
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Lanjutan Tabel kisi-kisi observasi siswa 

Kegiatan Indikator Item 

Kegiatan 

Akhir 

k. Siswa secara bersama-sama menyimpulkan 

kembali materi pelajaran yang sudah diberikan. 

l. Siswa menerima penghargaan dan semangat 

dari guru. 

m. Siswa mempersiapkan pertanyaan tentang hal-

hal yang kurang jelas dalam pelajaran yang 

sudah disampaikan. 

n. Siswa mendapat pekerjaan rumah 

o. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

(11,12,13,14,15,1

6,17,18,19,20) 

 

b. Angket  

Menurut Sugiyono (2010: 199) Angket/koesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau 

penyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket/kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu dengan 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari responden. 

Skala pengukuran menggunakan skala likert. Pengukuran ini  digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fernomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

secara spesifik oleh penelitian, yang selanjutkan disebutkan sebagai variabel 

penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukurkan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur 

untuk menyusun item-iten instrumen yang dapat berupa penyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item, instrumen yang menggunakan skala liket 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

1. Tidak Setuju 

2. Setuju 

3. Sangat Setuju 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat disekorkan, 

misalnya: 

1. Tidak Setuju, diberikan skor = 1 
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2. Setuju, diberikan skor = 2 

3. Sangat Setuju, diberikan skor = 3 

Dasar penentuan klasifikasi motivasi belajar menggunakan skor responden 

dan kelompok responden maupun berdasarkan rata-rata skor jawaban responden 

dan kelompok responden. Dalam menemtukan/menyusun klasifikasi motivasi 

belajar dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi berdasarkan rata-rata jumlah 

jawaban individu siswa/responden. 

Klasifikasi berdasarkan rata-rata jumlah individual siswa/responden dapat 

dilakaukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. mencari total skor maksimal  

2. mencari total skor minimal  

3. menentukan jarak kelas interval (panjang kelas) 

4. menghitung rata-rata  

5. menyusun klasifikasi derajat motivasi belajar berdasarkan perhitungan-

perhitungan yang sudah dilakukan. 

Setelah mengetahui langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi 

motivasi diatas, maka dilakukan perhitungan untuk menentukan derajat motivasi 

siswa sebelum dan sesudah pembelajaran baik di kelas. Adapun untuk 

menentukan total skor maksimal (ideal), total skor minimal, dan jarak kelas 

interval, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Total skor minimal / responden = Jumlah butir pernyataan x  skor butir minimal 

        = 20 x 1 

        = 20 

Total skor maksimal = Jumlah butir pernyataan x skor butir maksimal 

          = 20 butir penyataan x 3 

          = 60 
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Jumlah kategori yang diinginkan ada 5 kategori, yakni kategori motivasi 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 

Jarak kelas interval = ( Total skor maksimal – total skor minimal ) : ( jumlah 

kategori ) 

   = (60-20) : 3 

   = 13 

Setelah melakukan perhitungan-perhitungan tersebut, maka baru bisa 

disusun klasifikasi motivasi belajar siswa berdasarkan rata-rata total jawaban 

siswa pada Tabel 3.1. 

        Tabel 3.1 

Klasifikasi Motivasi Belajar Siswa 

Interval kategori motivasi 

73-85 Sangat Tinggi 

60-72 Tinggi 

                   47-59 Sedang 

34-46 Rendah 

                   20-33 Sangat Rendah 

 

Kisi-Kisi Penilaian Motivasi Siswa 

Aspek Indikator 

Hasrat dan keinginan 1. Siswa mempunyai rasa tertarik pada mata pelajaran 

IPA. 

2. Siswa mempunyai keinginan  yang kuat terhadap hasil 

ulangan IPA supaya mendapat nilai yang bagus. 
3. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari 

tahu tentang materi IPA yang diajarkan oleh guru. 

4. Siswa merasa terdorong untuk melaksanakan tugas 

tentang materi IPA yang diberikan oleh guru. 
5. Siswa merasa terdorong untuk mengerjakan setiap tugas 

tentang materi IPA yang diberikan oleh guru. 

Dorongan 6. Siswa mempunyai rasa senang setiap ada mata 

pelajaran IPA. 

7. Siswa merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tentang 

IPA. 

8. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari 

tahu tentang materi IPA dengan belajar membaca. 

9. Siswa menjadi senang  belajar IPA setelah dibentuk 

kerja kelompok. 

Harapan dan cita-cita 10. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan materi yang 

disampaikan diselingi dengan diskusi. 
11. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru. 

 

 



64 
 

Lanjutan Kisi-Kisi Penilaian Motivasi Siswa 

Aspek Indikator 

Penghargaan dalam belajar 12. Siswa mempunyai semangat untuk mencari tahu 

jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru dengan 

berdiskusi kelompok. 
13. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan pembelajaran 

yang menggunakan media belajar yang mendukung. 

Semangat 14. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari 

tahu tentang materi IPA dengan belajar melakukan 

pengamatan gambar yang diberikan oleh guru. 

15. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan 
menggunakan model pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru. 
16. Siswa menjadi senang dengan belajar berdiskusi 

daripada dengan ceramah. 

Lingkungan yang kondusif 17. Siswa menjadi menguasai materi IPA yang diajarkan 

oleh guru setelah menggunakan model pembelajaran 

yang diberikan. 
18. Dengan pemberian hadiah siswa menjadi lebih giat 

untuk mengikuti dan belajar tentang materi IPA. 

19. Siswa menjadi senang mengikuti pelajaran dengan 

suasana sekolah yang nyaman. 
20. Siswa menjadi senang belajar IPA di kelas dengan 

ruangan yang bersih. 

 

3.8 Uji Observasi Penelitian 

 Dalam sub bab ini akan membahas Uji Validitas Instrumen, Hasil Uji 

Validitas Tes. 

3.8.1 Uji Validitas Instrumen 

Instrumen  yang  valid  berarti  alat  ukur  yang  digunakan  untuk 

mendapatkan  data  (mengukur)  itu  valid, Sugiyono (2011: 348).  Valid  berarti  

instrumen  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengukur  apa  yang  hendak diukur.  

Uji  validitas  dilakukan  oleh  bantuan  SPSS  16,0.  Tingkat  validitas  suatu 

instrumen  dapat  diketahui  dengan  cara  mengkorelasikan  setiap  skor  pada  

butir instrumen  dengan  total  skor  setelah  dikurangi  skor  butirnya  sendiri  

(correted item to total correlation). Pengujian validtas instrumen dengan 

menggunakan korelasi Product Moment. Teknik korelasi digunakan untuk 

mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel berbentuk 

interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah 

sama. 

 

 



65 
 

3.8.2 Hasil Uji Validitas Tes 

Sebelum  dibagikan  kepada  peserta  didik,  terlebih  dahulu  soal  

evaluasi tertulis  diuji  coba  sehingga  diperoleh  butir  soal  yang  valid. Menurut 

Sutrisno  Hadi  (dalam Sugiyono,  2011:  350) Validitas menunjukkan sejauh 

mana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Adapun reliabilitas  

menunjukkan  sejauh  mana  hasil  pengukuran relatif  konsisten  jika dikenakan  

pada  suatu  objek. Sedangkan Instrumen  dikatakan  valid  artinya  instrumen  

tersebut  dapat  digunakan  untuk mengukur apa yang hendak diukur. Hasil 

korelasi dapat dilihat pada output Item-Total Statistics pada kolom corrected Item-

Total Correlation. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel sesuai 

dengan jumlah siswa. r tabel dicari pada signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

jumlah data (n)= 15, maka r tabel sebesar 0,514 (di lihat pada r tabel). 

3.8.3 Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, Priyanto 

(2010: 97). Dikatakan reliabilitas bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk  

dipergunakan  sebagai  alat  pengumpul  data  karena instrumen  tersebut  sudah  

dianggap  baik.  Reliabel  artinya  dapat  dipercaya juga dapat diandalkan. 

Tebel 3.2 

Uji Validitas Soal Siklus 1 

Bentuk 

Instrumen 

Item soal Valid Tidak Valid 

Pilihan 

ganda  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16,17,

18,19,20 

1,2,6,8,10,12,13,16,1

8,20 

3,4,5,7,9,11,14,15,

17,19 

 

 Pada siklus 1 uji validitas soal yang bentuk instrumennya pilihan ganda 

dengan jumlah soal 20 setelah diuji terdapat soal yang tidak valid yaitu soal no 

3,4,5,7,9,11,14,15,17,19, sedangkan soal yang valid yaitu soal no 

1,2,6,8,10,12,13,16,18,20. 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabel 3.3 

Uji Validitas Soal Siklus 2 

Bentuk 

Instrumen 

Item soal Valid Tidak Valid 

Pilihan 

ganda  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16,17,

18,19,20 

1,2,4,5,6,7,8,10,12,

13,15,16,17,18,20 

3,9,11,14,19 

 

Pada siklus 2 uji validitas soal yang bentuk instrumennya pilihan ganda 

dengan jumlah soal 20 setelah diuji terdapat soal yang tidak valid yaitu soal no 

3,9,11,14,19, sedangkan soal yang valid yaitu soal no 

1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,15,16,17,18,20. 

3.9 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen 

Menurut Arikunto (2007: 207-210), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk   mempertinggi usaha  memecahkannya, sebaliknya  soal  yang terlalu 

sukar  akan  menyebabkan  siswa  menjadi  putus  asa  dan  tidak  mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Bilangan yang  

menunjukan  sukar  mudahnya  suatu  soal  disebut  indeks kesukaran  (difficult  

indexs).  Besarnya  indeks  kesukaran  antara  0,00  sampai dengan  1,0.  Indeks  

kesukaran  ini  menunjukan  taraf  kesukaran  soal.  Rumus mencari taraf atau 

indeks kesukaran adalah: 

 

 

 

Keterangan rumus:  

I   = Indek kesukaran untuk setiap butir soal  

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal  

N    = banyak siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan  

(Nana Sudjana, 2011).  

  Kriteria  yang  digunakan  adalah  semakin  kecil  indeks  yang  

diperoleh, maka  semakin  sulit  soal  tersebut.  Sebaliknya  semakin  besar  indeks  

yang diperoleh  maka  semakin  mudah  soal  tersebut.  Kriteria  indeks  kesulitan  

soal adalah sebagai berikut:  

I= 
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Keterangan tingkat kesukaran soal  

0,00- 0,30  soal tergolong sulit artinya 0- 30% siswa menjawab benar  

0,31-0,70   soal tergolong sedang artinya 31- 70% siswa menjawab benar  

0,71- 1,00 soal tergolong mudah artinya 70-100% siswa menjawab benar   

Uji tingkat kesukaran dilakukan setelah instrumen dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas  instrumen  dan  hasil  uji  tingkat  kesukaran  instrumen  tes  

dapat  dilihat perhitungan selengkapnya pada lampiran. 

Tabel 3.4 

Indeks Kesukaran Instrumen Soal Siklus 1 

SIKLUS 1 

Sedang Sukar Mudah 

1,7,8,10,12,13,15,16,1

7,18,20 

- 2,3,4,5,6,9,11,14,19 

 

Pada indeks kesukaran instrumen soal siklus I  setelah di lihat dengan 

kriteria  indeks  kesukaran  soal terdapat dalam kategori soal yang sedang yaitu 

soal nomor 1,7,8,10,12,13,15,16,17,18,20, soal sukar nol (0), dan soal mudah 

yaitu soal nomor 2,3,4,5,6,9,11,14,19. 

Tabel 3.5 

Indeks Kesukaran Instrumen Soal Siklus 2 

SIKLUS 2 

Sedang Sukar Mudah 

1,8,10,12,18,20 - 2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,

17,19 

 

Pada indeks kesukaran instrumen soal siklus 2 setelah di lihat dengan 

kriteria  indeks  kesukaran  soal terdapat dalam kategori soal yang sedang yaitu 

soal nomor 1,8,10,12,18,20, soal sukar nol (0), dan soal mudah yaitu soal nomor 

2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,19. 

4.10 Indikator Kinerja 

Dengan melihat latar  belakang  permasalahan  serta  untuk  meningkatkan 

hasil belajar, maka dipergunakan indikator. Iindikator kinerja ada 2 yaitu indikator 

proses dan hasil sebagai berikut: 

1. Indikator Proses 
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Indikator proses dalam penelitian ini merupakan indikator ketercapaian 

dalam proses pembelajaran terhadap implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Kategori pencapaian indikator proses yaitu baik. 

Kategori baik dalam indikator proses ini apabila guru sudah melaksanakan 

semua tahapan kegiatan dan sesuai langkah - langkah dan tidak ada catatan-

catatan perbaikan dari observer. 

2. Indikator Hasil 

Indikator hasil dari penelitian ini dilihat dari dua aspek yaitu motivasi 

belajar dan hasil belajar IPA siswa.  

Secara rinci dapat drumuskan berikut ini. Penelitian berhasil jika 75% dari 

jumlah keseluruhan siswa memiliki kategori motivasi tinggi (dalam interval 

>75, dimana x skor total).  

Penelitian Untuk hasil belajar IPA, penulis juga memberikan patokan 75% 

siswa mencapai keetuntasan belajar dengan KKM yaitu  ≥ 70. 

 Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  peningkatan motivasi 

belajar siswa adalah:  

1. hasrat dan keinginan siswa selama dalam proses pembelajaran . 

2. dorongan yang bisa menumbuhkan rasa mempunyai tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

3. harapan dan cita-cita siswa selama dalam pembelajaran untuk mewujudkan 

keinginannya. 

4. penghargaan dalam belajar yang bisa membangkitkan siswa untuk belajar 

lebih giat lagi. 

5. semangat belajar selama KBM berlangsung. 

6. lingkungan yang kondusif untuk belajar. 
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   4.11 Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah 

sebagai berikut: 

1. motivasi siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat dilihat dari hasil observasi 

penyebaran angket. 

2. analisis hasil belajar siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan 

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat digunakan model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together yaitu dapat dilihat dari pengujian hipotesis. Hipotesis dari 

penelitian ini adalah: 

H0 : ῥ = 0 (penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT tidak dapat 

meningkatkan hasil belajar) 

H1 : ῥ ≠ 0 (penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar). 

 Dalam uji hipotesis terdapat taraf signifikan yaitu (α) = 5% = 0,05. 

3. pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa Kelas 5 SD pada pelajaran 

IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) yaitu dilihat dengan adanya nilai motivasi dan 

hasil belajar yang  akan diuji dengan menggunakan korelasi product 

moment. Setalah di uji dengan korelasi product moment akan diketahui 

hasil korelasi antara motivasi dan hasil belajar siswa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

4. cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA agar dapat meningkatkan motivasi 

siswa Kelas 5 SD yaitu dengan langkah pembelajaran pembentukan 

kelompok, yang dimana dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

ini siswa akan menjdai aktif dan guru bisa menilai motivasi belajar siswa. 
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5. cara penarapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas 5 SD diukur dari hasil kerja kelompok dengan langkah 

pembegian kelompok, yaitu: Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas 

terdiri dari 32 orang dan terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jumlah 

konsep yang dipelajari. Tiap-tiap siswa dalam kelompok diberi nomor dan 

mendapat soal dari guru untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya 

masing-masing. 
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