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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

peneliti menggunakan jenis penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

berkolaborasi dengan guru kelas. Penelitian ini menggunakan 2 siklus yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Dalam penelitian 

ini peneliti tidak berperan sebagai pengajar tetapi berperan sebagai peneliti dalam 

perencanaan dan observasi, sedangkan pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru 

kelas (Arikunto, 2007:17). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan oleh guru 

untuk memperbaiki keadaan yang kurang memuaskan dan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di kelas. 

3.2 Setting dan Karakteristik Subjek Pebelitian 

 Setting penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian 

dilaksanakan. Tempat dan waktu penelitian sebagai berikut. 

3.2.1 Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri 1 Pojok,  Kelurahan Pojok, 

Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013. Alasan mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan, relasi 

yang cukup baik dengan pihak sekolah, sehingga memudahkan dalam mencari 

data, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan 

yang diharapkan peneliti. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan di kelas 4 SD Negeri 1 Pojok, 

Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan pada semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang dimulai dari bulan Januari. Pada bulan Januari peneliti mulai 

melakukan persiapan penelitian, yaitu mulai menyusun proposal penelitian. Pada 

bulan Februari digunakan untuk melengkapi keperluan-keperluan dalam 

penelitian. Penelitian  dilakukan pada bulan Maret. Kemudian untuk bulan April 

sampai Mei peneliti membuat laporan hasil penelitian. 
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3.2.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok pada semester 

2 Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 31 siswa, terdiri dari 20 laki-laki 

dan 11  perempuan. Dalam pembelajaran, siswa kelas 4 kurang adanya interaksi 

dengan teman dan guru, mereka cenderung pasif dan mendengarkan apa yang 

dijelaskan oleh guru. Siswa kelas 4 ini prestasi belajarnya masih rendah dalam 

pembelajaran IPA. Dari 31 siswa hanya 17 siswa yang mencapai KKM (65), 

sedang 14 siswa lainnya belum mencapai KKM (65). Rata-rata nilai IPA kelas 4 

SD Negeri 1 Pojok hanya 58,71. Rata-rata tersebut juga belum mencapai KKM 

(65).  

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:3) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah 

suatu atribut  atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel menurut hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain maka macam variabel dalam penelitian 

dibedakan menjadi dua yaitu vaiabel bebas dan variabel terikat. 

3.3.1 Variabel Bebas  

 Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah model kooperatif tipe NHT (Number 

Heads Together) yang merupakan salah satu variasi dari model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada penomoran pada masing-masing anggota 

kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas bersama dan saat salah satu nomor 

dipanggil oleh guru, siswa yang sesuai dengan nomor tersebut harus 

menyampaikan hasil diskusinya dan siswa lain menanggapi atau bertanya 

sehingga tercipta diskusi kelas. Model kooperatif tipe NHT  (Numbered Heads 

Together) ini menuntut tanggung jawab individual siswa untuk menguasai materi 

agar dapat menjawab pertanyaan guru, secara tidak langsung melatih siswa untuk 

saling berinteraksi, berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat, saling 

membantu, diskusi dengan sungguh-sungguh, sehingga siswa siap menjawab 
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pertanyaan guru. Tahapan dalam pembelajan NHT (Numbered Heads Together) 

sebagai berikut: Penomoran, Pengajuan pertanyaan, Berfikir bersama, Pemberian 

jawaban. 

1.3.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat merupakan  variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variable bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah kerjasama dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 

2 tahun pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini kerjasama merupakan proses 

interaksi siswa dengan siswa lain untuk mengerjakan sesuatu tugas secara 

bersama-sama dengan cara saling membantu satu sama lainnya sebagai satu 

kelompok agar tercapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini kerjasama siswa 

diukur melalui observasi kerjasama dengan mengacu indikator keterampilan 

kooperatif sebagai keterampilan kerjasama yang demukakan oleh Lungdren 

(dalam Isjoni, 2009:65). Kerjasama siswa diamati pada saat proses pembelajaran 

IPA berlangsung dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT pada siswa kelas 

4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Sedangkan hasil 

belajar adalah perubahan perilaku atau kemampuan siswa setelah mengalami 

proses belajar. Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar yang diukur 

merupakan hasil belajar kognitif siswa, dengan menggunakan teknik tes tertulis 

dengan instrumen lembar tes hasil belajar siswa yang dilaksanakan setiap akhir 

siklus.  

3.4 Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan dengan dua siklus 

yang dipergunakan adalah model Kemmis & Mc Taggart dalam Arikunto  (2007: 

17). Dalam satu siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Berikut ini bagan dari perencanan 

tindakan PTK. 
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     Perencanaan 1 

 

 

           Refleksi 1         Siklus 1  Pelaksanaan 1 dan  

      Pengamatan 1  

      Selama 3 x pertemuan 

 

        

         

    

Perencanaan 2 

 

 

        Refleksi 2      Siklus 2  Pelaksanaan 2 dan 

      Pengamatan 2  

      Selama 3 x pertemuan 

 

    

Gambar 2 Skema Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

  

 Dalam penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 

1 Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 pada pokok bahasan Sumber Daya 

Alam, Lingkungan dan Teknologi. 

Standart Kompetensi  : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

Kompetensi Dasar : 11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

  dengan lingkungan. 

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

 dengan teknologi yang digunakan. 
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3.4.1 Siklus 1 

 Pada siklus 1 dijelaskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. 

I. Perencanaan 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru dan siswa. 

b. Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan kolabolator. 

c. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together) dalam 3 kali 

pertemuan. 

d. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran berupa materi pembelajaran, lembar 

kerja siswa, media pembelajaran, serta nomor yang digunakan untuk 

penerapan model kooperatif tipe NHT (Number Head Together). 

e. Menyusun lembar observasi guru pendamping peneliti sebagai observer 

terhadap aktifitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  

f. Menyusun lembar observasi respon siswa dan lembar observasi kerjasama 

siswa. 

g. Penyusunan asesmen yaitu untuk mengukur tes hasil belajar dan hasil 

observasi. 

II. Pelaksanaan 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu model PTK dengan 

tahapan pembelajaran yang telah didesain sebelumya yaitu dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together). Kemudian langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya yaitu sebagai berikut. 

A. Pertemuan 1 

1) Kegiatan Awal 

Guru mengucapkan salam, absensi, melakukan apersepsi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menjelasknan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together), memberikan 

motivasi. 
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2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 

4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / LKS yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 

b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta suasana 

diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling benar. 

c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 
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2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi dan menyampaikan menginformasikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

B. Pertemuan 2 

1) Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT,  

memberikan motivasi. 

2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 

4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / LKS yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 

b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 
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mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta suasana 

diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling benar. 

c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi dan menyampaikan menginformasikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

C. Pertemuan 3 

1) Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT,  

memberikan motivasi. 

2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 
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4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / LKS yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 

b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta suasana 

diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling benar. 

c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi, guru memberikan soal evaluasi siklus 1. 

III. Pengamatan  

 Pada saat proses pembelajaran berlangsung peneliti melakukan observasi 

sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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tindakan penelitian. Observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together). Observer menggunakan lembar observasi untuk mengumpulkan data 

aktifitas pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa serta 

kerjasama siswa dalam kelompok juga diamati saat proses pembelajaran 

berlangsung. Secara lebih rinci hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan observasi 

sebagai berikut. 

a. Peneliti mengamati proses perbaikan pembelajaran yang terutama difokuskan 

pada kegiatan guru dalam penggunaan model pembelajaran NHT (Number 

Head Together). 

b. Mengamati hambatan-hambatan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. 

c. Peneliti mencatat semua temuan pada saat proses pembelajaran. 

d. Untuk siswa yang diamati yaitu kerjasama siswa dalam kelompok serta 

respon siswa terhadap penerapan model kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together)  dalam pembelajaran IPA.  

e. Untuk guru yaitu kinerja guru terhadap penerapan model kooperatif tipe NHT 

(Number Head Together)  dalam pembelajaran IPA. 

 Selain mengamati saat proses pembelajaran berlangsung dan kerjasama 

siswa, setiap akhir siklus peneliti juga melakukan observasi yaitu mengamati hasil 

belajar siswa setelah melakukan pembelajaran. Apakah sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditentukan. Hasil observasi dari siklus 1 bisa digunakan peneliti 

untuk perbaikan di siklus berikutnya.  

IV. Refleksi 

 Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi dilakukan untuk untuk 

mengamati tingkat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran dan implementasi 

model pembelajaran NHT (Number Head Together) dengan membandingkan 

dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam kegiatan 

refleksi pada siklus 1 ditemukan adanya kekurangan-kekurangan serta hambatan-

hambatan sehingga bisa diperbaiki dalam siklus 2. Sedangkan kelebihan di siklus 

1 bisa dipertahankan dan dilanjutkan pada siklus 2. 
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3.4.2 Siklus 2 

 Pada siklus 2 rencana kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti 

pada siklus 1, pokok bahasan melanjutkan dari siklus 1. Siklus 2 merupakan 

penyempurnaan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan pada siklus 

sebelumnya. Adapun rangkaian kegiatan pada siklus 2 akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

I. Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan ini hal-hal yang dilakukan .oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut. 

a. Melakukan evaluasi terhadap hasil refleksi yang dilakukan pada siklus 1 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan meningkatkan kelebihan-

kelebihan yang telah dilaksanakan. 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together) dalam 3 kali 

pertemuan. 

c. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran berupa materi pembelajaran, lembar 

kerja siswa, media pembelajaran, serta nomor yang digunakan untuk 

penerapan model kooperatif tipe NHT (Number Head Together). 

d. Menyusun lembar observasi guru pendamping peneliti sebagai observer 

terhadap aktifitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  

e. Menyusun lembar observasi respon siswa dan lembar observasi kerjasama 

siswa. 

f. Penyusunan asesmen yaitu untuk menilai tes hasil belajar dan hasil 

observasi. 

II. Pelaksanaan 

A. Pertemuan 1 

1) Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT,  

memberikan motivasi. 
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2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together). 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 

4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / LKS yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 

b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta suasana 

diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling benar. 
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c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi, memberikan soal evaluasi siklus 1 dan menyampaikan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

B. Pertemuan 2 

1) Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Number Head Together),  memberikan motivasi. 

2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together). 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 

4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / LKS yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 
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b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta suasana 

diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling benar. 

c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi dan menyampaikan menginformasikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

C. Pertemuan 3 

1) Kegiatan Awal 

1. Guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe NHT,  memberikan motivasi. 

2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 
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2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together). 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 

4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / LKS yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 

b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta 

suasana diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling 

benar. 

c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 
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3) Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi, guru memberikan soal evaluasi siklus 2. 

III. Pengamatan 

 Pada saat proses pembelajaran berlangsung peneliti melakukan observasi 

sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tindakan penelitian. Observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together). Observer menggunakan lembar observasi untuk mengumpulkan data 

aktifitas pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa serta 

kerjasama siswa dalam kelompok juga diamati saat proses pembelajaran 

berlangsung. Secara lebih rinci hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan observasi 

sebagai berikut. 

a. Peneliti mengamati proses perbaikan pembelajaran yang terutama 

difokuskan pada kegiatan guru dalam penerapan model kooperatif tipe 

NHT (Number Head Together). 

b. Mengamati hambatan-hambatan yang terjadi saat pembelajaran 

berlangsung. 

c. Peneliti mencatat semua temuan pada saat proses pembelajaran. 

d. Untuk siswa yang diamati yaitu kerjasama siswa dalam kelompok serta 

respon siswa terhadap penerapan model kooperatif tipe NHT (Number 

Head Together) dalam pembelajaran IPA.  

e. Untuk guru yaitu kinerja guru terhadap penerapan model kooperatif tipe 

NHT (Number Head Together) dalam pembelajaran IPA. 

 Selain mengamati saat proses pembelajaran berlangsung dan kerjasama 

siswa, setiap akhir siklus peneliti juga melakukan observasi yaitu mengamati hasil 

belajar siswa setelah melakukan pembelajaran. Apakah sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditentukan.  

IV. Refleksi 

 Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi dilakukan untuk untuk 

mengamati tingkat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran dan implementasi 
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model kooperatif tipe NHT (Number Head Together). Peneliti juga akan 

melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian peneliti dapat 

mengetahui keefektifan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head 

Together). Peneliti melakukan refleksi pembelajaran mengenai kelebihan dan 

kelemahan serta hambatan selama proses pembelajaran. Hasil penelitian akan 

dibandingkan dengan indikator keberhasilan, jika indikator keberhasilan sudah 

tercapai maka siklus tindakan dapat dihentikan. Apabila indikator yang telah 

ditentukan belum tercapai pada siklus II, maka perlu dilaksanakan siklus 

selanjutnya. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian tindakan kelas, terdiri dari dua macam data yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka yaitu nilai 

siswa sedangkan data kualitatif berupa catatan-catatan guru dan observer tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran. Dari segi alatnya, 

penilaian hasil belajar dibedakan menjadi non tes dan tes (Sudjana, 2011:5). 

 Pada  penelitian ini, data dikumpulkan dengan melalui teknik non tes dan 

tes. Dalam teknik non tes yaitu observasi dengan menggunakan instrumen lembar 

observasi, dan dalam teknis tes yaitu tes tertulis dengan menggunakan instrumen 

lembar tes hasil belajar. Berikut penjelasan dari observasi dan tes serta instrumen 

pengumpulan data yang digunakan. 

3.5.1 Observasi 

 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati (Sudjana, 

2011:84). Dalam hal ini yang diamati dari siswa adalah kerjasama di  dalam 

kelompok dalam memecahkan masalah yaitu menyelesaikan tugas kelompok. 

Selain itu juga digunakan lembar observasi siswa  dan lembar observasi guru yang 

digunakan untuk mengamati kegiatan siswa dan kinerja guru saat pembelajaran 

IPA berlangsung disampaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Number Head Together). Berikut akan dijelaskan tentang kisi-kisi lembar 

observasi kerjasama siswa, kisi-kisi lembar observasi siswa dan kinerja guru 

terhadap model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together). 
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3.5.1.1 Observasi Kerjasama 

 Lembar Observasi kerjasama digunakan untuk mengamati dan mengukur 

kerjasama siswa dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini cara mengukur 

kerjasama siswa dengan menggunakan lembar observasi kerjasama. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur kerjasama menggunakan aspek kerjasama atau 

kooperatif yang dikemukakan oleh Lungdren (dalam Isjoni, 2009:65) antara lain: 

a. menggunakan kesepakatan 

b. menghargai kontribusi 

c. mengambil giliran dan berbagi tugas 

d. berada dalam kelompok 

e. berada dalam tugas 

f. mendorong partisipasi 

g. mengundang orang lain 

h. menyelesaikan tugas dalam waktunya 

i. menghormati perbedaan individu 

  Kemudian indikator kerjasama yang dikemukakan oleh Lungdren (dalam 

Isjoni, 2009:65) dikembangkan menjadi kisi-kisi observasi kerjasama siswa 

seperti dibawah ini. Kisi-kisi kerjasama dikembangkan menjadi lembar observasi 

kerjasama (terlampir). 
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Tabel 4 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4 

SD Negeri 1 Pojok Semester 2 dalam Pembelajaran IPA dengan Menerapkan 

Model Kooperatif tipe NHT (Number Head Together) 

 

No Indikator Deskriptor 
No. 

Item 

1. Menggunakan 

kesepakatan 

Menyamakan pendapat yang berguna untuk 

meningkatkan hubungan kerja kelompok. 
1 

2. Menghargai 

kontribusi 

Memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, 

harus selalu setuju dengan anggota lain. 
2 

3. Mengambil 

giliran dan 

berbagi tugas 

Setiap anggota kelompok bersedia menggantikan 

dan mengemban tugas/tanggung jawab tertentu 

dalam kelompok. 

3 

4. Berada dalam 

kelompok 

Setiap anggota kelompok tetap dalam kelompok 

kerja selama kegiatan berlangsung. 
4 

5. Berada dalam 

tugas 

Meneruskan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya, agar selesai tepat waktu. 
5 

6. Mendorong 

partisipasi 

Mendorong semua anggota kelompok untuk 

memberikan kontribusi terhadap tugas. 
6 

7. Mengundang 

orang lain 

Meminta orang lain untuk berbicara dan 

berpartisipasi dalam tugas. 
7 

8. Menyelesaikan 

tugas dalam 

waktunya 

Menyelesaikan semua tugas yang diberikan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 8 

9. Menghormati 

perbedaan  

Menghormati terhadap perbedaan budaya, suku, 

rasa ingin tahu pengalaman dari semua siswa. 
9 

Jumlah 9 

 

3.5.1.2 Observasi Respon Siswa dan Kinerja Guru dalam Penerapan Model 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) 

Observasi siswa digunakan untuk mengamati tingkah laku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan observasi kinerja guru digunakan 

untuk mengamati kinerja guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Indikator 

observasi siswa dan kinerja guru berdasarkan 5 aspek model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Head Together) sebagai berikut. 
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1. Sintakmatik 

Sintak dari model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) yaitu 

Penomoran (Numbering), Pengajuan Pertanyaan (Questioning), Berpikir 

bersama (Head Together), Pemberian Jawaban (Answering). 

2. Sistem sosial 

Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa  untuk saling 

membagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Siswa 

berinteraksi dengan anggota kelompok dalam diskusi kelompok dan 

berinteraksi dengan anggota kelompok lain dalam diskusi kelas (Lie, 

2005:59). 

3. Prinsip reaksi 

Salah satu siswa dalam kelmpok yang ditunjuk nomornya, harus 

menyampaikan hasil diskusi, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab 

bagi setiap anggota kelompok untuk menguasai hasil diskusi (Suprijono, 

2009:92). 

4. Sistem pendukung 

Sistem pendukung atau sarana yang digunakan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Head Together) yaitu digunakannya nomor 

bagi setiap siswa dan pertanyaan atau soal untuk diskusi kelompok 

(Suprijono, 2009:92). 

5. Dampak instruksional dan dampak pengiring 

Dampak instruksional model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number 

Head Together). 

Menurut Ibrahim (2008:27) salah satu tujuan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Number Head Together) adalah meningkatkan prestasi belajar  

akademik, artinya pembelajaran model NHT (Number Head Together)  

bertujuan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

Sedangkan dampak pengiring dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Number Head Together)  yaitu dapat mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka (Lie, 2005:59).  
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  Kemudian indikator respon siswa dan kinerja guru terhadap model 

kooperatif tipe NHT (Number Head Together)  dikembangkan menjadi kisi-kisi 

observasi respon siswa dan kisi-kisi observasi kinerja guru seperti dibawah ini.  

Tabel 5 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Respon Siswa 

Terhadap Model Kooperatif Tipe NHT dalam IPA  

Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Aspek Indikator 
No. 

Item 

1. Sintakmatik Siswa melaksanakan sintak dengan baik. 

Penomoran (Numbering), Pengajuan Pertanyaan 

(Questioning), Berpikir bersama (Head 

Together), Pemberian Jawaban (Answering). 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

2 Sistem Sosial Siswa saling membagikan ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Siswa berinteraksi dengan anggota kelompok 

dalam diskusi kelompok dan berinteraksi 

dengan anggota kelompok lain dalam diskusi 

kelas. 

8, 9 

3 Prinsip 

Reaksi 

Salah satu siswa dalam kelmpok yang ditunjuk 

nomornya, harus menyampaikan hasil diskusi, 

sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab 

bagi setiap anggota kelompok untuk menguasai 

hasil diskusi. 

10, 11 

4 Sistem 

pendukung 

Setiap siswa menggunakan nomor dan setiap 

kelompok mendapatkan lembar kerja atau 

pertanyaan untuk diskusi kelompok. 

12, 13 

5 Dampak 

Instruksional 

dan 

Pengiring 

Dampak instruksional model koopertaif tipe 

NHT yaitu siswa mengalami peningkatan 

prestasi belajar  akademik. Sedangkan dampak 

pengiring dari model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT yaitu meningkatkan semangat 

kerjasama siswa. 

14, 15 
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Tabel 6 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Kinerja Guru 

Terhadap Model Kooperatif Tipe NHT dalam IPA  

Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Aspek Indikator 
No. 

Item 

1. Sintakmatik Kegiatan Awal  

1. Guru melakukan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

3. Guru menjelasknan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

4. Guru menyampaikan materi 

Penomoran (Numbering) 

5. Guru membagi kelompok 3-5 orang. 

 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

6. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas / 

LKS yang terkait dengan materi yang akan 

disampaikan. 

Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

7. Guru membimbing siswa berfikir bersama, 

mempertimbangkan berbagai pendapat dari 

anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

Semua anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan soal dan mengetahui 

jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

8. Guru memanggil siswa dengan nomor 

tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

telah dipanggil berdiri dan mencoba 

menjawab pertanyaan atau 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

untuk seluruh kelas. 

9. Kelompok lain diberi kesempatan untuk 

berpendapat dan bertanya mengenai hasil 

diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta 

suasana diskusi kelas untuk menemukan 

jawaban yang paling benar. 

Konfirmasi 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 
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10. Guru meluruskan kesalahpahaman dan 

memberikan penguatan. 

Kegiatan Akhir 

11. Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan melakukan 

refleksi,  

12. Guru memberikan soal evaluasi siklus 1. 

 

10 

 

11 

 

12 

2 Sistem Sosial Guru membimbinga siswa untuk saling 

membagikan ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Siswa berinteraksi 

dengan anggota kelompok dalam diskusi 

kelompok dan berinteraksi dengan anggota 

kelompok lain dalam diskusi kelas. 

13, 14 

3 Prinsip 

Reaksi 

Guru memanggil nomor, untuk menyampaikan 

hasil diskusi, sehingga menumbuhkan rasa 

tanggung jawab bagi setiap anggota kelompok 

untuk menguasai hasil diskusi. 

15 

4 Sistem 

pendukung 

Guru menggunakan nomor, media, dan lembar 

kerja atau pertanyaan untuk diskusi kelompok. 
16, 

17, 18 

5 Dampak 

Instruksional 

dan 

Pengiring 

Dampak instruksional model koopertaif tipe 

NHT yaitu guru mengetahui peningkatan 

prestasi belajar  akademik. Sedangkan dampak 

pengiring dari model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT yaitu guru meningkatkan semangat 

kerjasama siswa. 

19, 20 

 

3.5.2 Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam menerima bahan ajar dan tingkat pemahaman dalam pembelajaran IPA 

melalui model pembelajaraan kooperatif tipe NHT (Number Head Together). 

Objektivitas hasil penilaian sangat bergantung pada kualitas alat penilaiannya. 

Suatu alat penilaian dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila instrument 

tersebut memiliki ketepatan dan keajegan atau dikatakan valid dan reliabel 

(Sudjana, 2011:12). Untuk menguji ketepatan dan keajegan suatu instrumen maka 

dilakukan uji validitas dan reabilitas. Selain itu juga perlu dilakukan analisis 

tingkat kesukaran untuk mengkaji soal-soal apakah termasuk mudah, sedang, dan 

sukar. Berikut ini adalah kisi-kisi soal evaluasi siklus 1 dan siklus 2. 
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Tabel 7 

 Kisi-Kisi Instrumen Evalusi Hasil Belajar IPA Siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok 

Semester 2 Sebelum Dilakukan Uji Validitas Reabilitas dan Taraf Kesukaran  

Pada Siklus 1 

 

Standart 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Item 

11.Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

tehnologi, 

dan 

masyarakat 

11.1Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan. 

1. Menjelaskan pengertian 

sumber daya alam. 

1, 2, 3 

2. Mengelompokkan benda 

menurut bahan dasarnya 

4, 5, 6, 

7 

3. Menyebutkan hasil sumber 

daya alam dari berbagai 

lingkungan, misalnya laut, 

sungai, hutan, dan tambang. 

8, 9, 

10, 11, 

12 

4. Mengelompokkan sumber 

daya alam kekal, sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui 

dan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui. 

13, 14,  

15, 16, 

17, 18, 

19, 20 

5. Mendeskripsikan akibat 

kerusakan lingkungan 

terhadap sumber daya alam 

21, 22, 

23 

6. Menyebutkan contoh 

kerusakan lingkungan yang 

berpengaruh terhadap 

kerusakan lingkungan 

24, 25 
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Tabel 8 

Kisi-Kisi Instrumen Evalusi Hasil Belajar IPA Siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok 

Semester 2 Sebelum Dilakukan Uji Validitas Reabilitas dan Taraf Kesukaran  

Pada Siklus 2 

 

Standart 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Item 

11.Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

tehnologi, 

dan 

masyarakat 

11.2 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

 

1. Membedakan cara yang 

digunakan dalam pemanfaatan 

sumber daya alam. 

1, 2, 

3 

2. Menjelaskan manfaat teknologi 

dalam pengolahan sumber daya 

alam. 

4, 5  

3. Mengidentifikasi hasil 

pengolahan sumber daya alam 

menggunakan teknologi 

misalnya kertas dari kayu, 

pakaian dari kapas. 

6, 7, 

8, 9, 

10, 

11, 

12, 

13 

4. Menyebutkan contoh 

pengolahan sumber daya alam 

dengan menggunakan teknologi 

sederhana. 

14, 

15, 

16 

5. Menyebutkan contoh 

pengolahan sumber daya alam 

dengan menggunakan teknologi 

modern. 

17, 

18 

6. Menjelaskan keuntungan 

pengelolaan sumber daya alam 

dengan teknologi yang 

digunakan. 

19, 

20, 

21 

7. Menjelaskan kerugian 

pengelolaan sumber daya alam 

dengan teknologi yang 

digunakan. 

22, 

23, 

24, 

25 

 

 Untuk menguji ketepatan dan keajegan suatu instrumen maka dilakukan uji 

reabilitas dan validitas pada kisi-kisi soal pada siklus 1 dan siklus 2. 

1. Uji Reabilitas 

Reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 
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sudah dianggap baik. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen dengan meggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha dengan memakai program SPSS 16.0 for windows dengan langkah Analyze 

– Scale – Reliability Analize (Priyatno, 2010:98). Menurut Sekaran (2006:182) 

manyatakan batasan pengujian reabilitas sebagai berikut.  

< 0,6   : Reliabilitas kurang baik 

0,7 - 0,8   : Reliabilitas dapat diterima 

> 0,8  : Reliabilitas baik 

Berdasarkan batasan reliabilitas menurut Sekaran, reliabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu > 0,7 yaitu reliabilitas dapat diterima dan > 

0,8 yaitu reliabilitas baik. 

2. Uji Validitas 

Sebelum dibagikan kepada peserta didik, terlebih dahulu soal evaluasi 

tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Validitas 

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

Instrumen dikatakan valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Pengambilan keputusan pada uji validitas 

biasanya dilakukan dengan membandingkan correted item to total correlation 

dengan batasan r tabel dengan signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (Priyatno, 

2010:97). 

Peneliti melakukan uji validitas di kelas 5 SD Negeri 1 Pojok semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah responden 30 siswa dan jumlah soal 25 

butir soal. Untuk batasan r tabel maka dengan N = 30 maka didapat r tabel sebesar 

0,36. Artinya jika nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item 

dianggap valid, sedang jika kurang dari batasan yang ditentukan maka item 

dianggap tidak valid. Validitas dihitung menggunakan SPSS  16  for windows 

dengan langkah Analyze – Scale – Reliability Analize (Priyatno, 2010:98).  

Hasil uji reabilitas dan validitas instrumen pada siklus 1 dan siklus 2 dapat 

dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 9 

Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Instumen Soal Evaluasi Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Pada Siklus 1 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.930 16 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

soal_1 6.97 24.654 .888 .919 Valid 

soal_3 6.93 24.685 .874 .920 Valid 

soal_5 6.87 25.430 .716 .924 Valid 

soal_7 6.97 24.999 .813 .922 Valid 

soal_9 7.03 25.344 .764 .923 Valid 

soal_10 7.00 24.759 .876 .920 Valid 

soal_12 7.10 26.783 .487 .930 Valid 

soal_14 6.93 26.064 .585 .928 Valid 

soal_15 6.93 26.340 .529 .929 Valid 

soal_16 7.00 26.690 .469 .931 Valid 

soal_19 6.87 25.223 .760 .923 Valid 

soal_20 6.53 27.775 .400 .931 Valid 

soal_22 6.87 26.395 .518 .930 Valid 

soal_23 6.80 27.131 .380 .933 Valid 

soal_24 7.27 27.513 .474 .930 Valid 

soal_25 6.93 24.892 .830 .921 Valid 

 

Berdasarkan hasil uji reabilitas di atas Cronbach's Alpha dari instrumen soal 

siklus 1 yaitu 0,930 sehingga termasuk ke dalam kategori reliabilitas baik. Karena 

menentukan tingkat reabilitas instrument digunakan pedoman yang dikemukakan 

oleh Sekaran (dalam Priyanto, 2012:98)  yaitu Cronbach's Alpha > 0,8, termasuk 

dalam kategori reabilitas baik. 
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 Sedangkan hasil uji validitas item soal nomor 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 

16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 termasuk soal valid karena correted item to total 

correlation lebih dari r tabel yaitu 0,36.  

 

Tabel 10 

Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Instumen Soal Evaluasi Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Pada Siklus 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.934 18 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

soal_1 9.13 31.982 .776 .928 Valid 

soal_3 9.13 32.671 .647 .931 Valid 

soal_5 9.00 32.000 .757 .928 Valid 

soal_6 9.03 32.447 .673 .930 Valid 

soal_8 8.73 33.857 .545 .933 Valid 

soal_9 8.80 33.683 .520 .933 Valid 

soal_10 9.00 32.483 .668 .930 Valid 

soal_15 9.33 33.471 .630 .931 Valid 

soal_16 8.93 33.030 .580 .932 Valid 

soal_17 9.10 31.955 .771 .928 Valid 

soal_18 9.00 33.310 .518 .934 Valid 

soal_19 9.07 33.099 .556 .933 Valid 

soal_20 9.00 32.345 .693 .930 Valid 

soal_21 8.87 32.671 .675 .930 Valid 

soal_22 9.07 32.961 .581 .932 Valid 

soal_23 9.07 32.409 .681 .930 Valid 

soal_24 8.93 32.340 .708 .929 Valid 

soal_25 8.87 33.223 .570 .932 Valid 
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 Berdasarkan hasil uji reabilitas Cronbach's Alpha dari instrumen soal 

siklus 2 yaitu 0,934 sehingga termasuk ke dalam kategori reliabilitas baik. Karena 

menentukan tingkat reabilitas instrumen digunakan pedoman yang dikemukakan 

oleh Sekaran, yaitu Cronbach's Alpha > 0,8, termasuk dalam kategori reabilitas 

baik. 

Sedangkan hasil uji validitas pada siklus 2, item soal nomor 1, 3, 5, 6, 8, 9, 

10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 termasuk soal valid karena correted 

item to total correlation lebih dari r tabel yaitu 0,36.  

3. Uji Taraf Kesukaran 

 Menurut Sudjana (2011:135), untuk memeperoleh kualitas soal yang baik, 

disamping memenuhi validitas dan reabilitas, adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 

soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat 

kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam 

menjawabnya. Bilangan yang menunjukan sukar mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. 

Indeks kesukaran ini menunjukan taraf kesukaran soal.  Menurut Sudjana 

(2011:137) rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah: 

I = B / N 

Keterangan rumus: 

I = indeks 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  

 Uji tingkat kesukaran dilakukan setelah instrumen dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas instrument. Sudjana (2011:137) mengemukakan 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.  

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  
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Tabel 11 

Hasil Uji Taraf Kesukaran Instrumen Evaluasi Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 

SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Pada Siklus 1 

 

Kriteria Taraf Kesukaran Nomor Soal 

Sukar 12, 24 

Sedang 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 25 

Mudah 6 

 

  Berdasarkan uji taraf kesukaran pada siklus 1 terdapat 2 soal dalam kriteria 

sukar, 12 soal dalam kriteria sedang dan 1 soal dalam kriteria mudah. Hasil uji 

taraf kesukaran siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12 

Hasil Uji Taraf Kesukaran Instrumen Evaluasi Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 

SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Pada Siklus 2 

 

Kriteria Taraf Kesukaran Nomor Soal 

Sukar 14,  

Sedang 1, 3, 4, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 

Mudah 9,  

  

 Berdasarkan uji taraf kesukaran pada siklus 1 terdapat 2 soal dalam kriteria 

sukar, 12 soal dalam kriteria sedang dan 1 soal dalam kriteria mudah. Setelah 

dilakukan uji vliditas, reabilitas dan taraf kesukaran maka didapat 15 item soal 

yang sudah memenuhi uji kelayakan instrumen, sehingga didapat kisi-kisi 

instrumen soal evaluasi setelah dilakukan uji kelayakan soal sebagai berikut. 
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Tabel 13 

 Kisi-Kisi Instrumen Evalusi Setelah Dilakukan Uji Validitas Reabilitas dan Taraf 

Kesukaran Pada Siklus 1 

 

Standart 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Item 

11.Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

tehnologi, 

dan 

masyarakat 

11.1Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan. 

1. Menjelaskan pengertian 

sumber daya alam. 

1, 2 

2.Mengelompokkan benda 

menurut bahan dasarnya 

3, 4 

3.Menyebutkan hasil sumber 

daya alam dari berbagai 

lingkungan, misalnya laut, 

sungai, hutan, dan tambang. 

5, 6, 7 

4. Mengelompokkan sumber 

daya alam kekal, sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui 

dan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui. 

8, 9, 

10, 11 

5. Mendeskripsikan akibat 

kerusakan lingkungan terhadap 

sumber daya alam 

12, 13 

6. Menyebutkan contoh 

kerusakan lingkungan yang 

berpengaruh terhadap 

kerusakan lingkungan 

14, 15 
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Tabel 14 

 Kisi-Kisi Soal Evalusi Setelah Dilakukan Uji Validitas Reabilitas dan Taraf 

Kesukaran Pada Siklus 2 

 

Standart 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator No. 

Item 

11.Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

tehnologi, 

dan 

masyarakat 

11.2 Menjelaskan 

hubungan 

antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi 

yang 

digunakan 

 

1. Membedakan cara yang 

digunakan dalam pemanfaatan 

sumber daya alam. 

1, 2 

2. Menjelaskan manfaat teknologi 

dalam pengolahan sumber daya 

alam. 

3  

3. Mengidentifikasi hasil 

pengolahan sumber daya alam 

menggunakan teknologi 

misalnya kertas dari kayu, 

pakaian dari kapas. 

4, 5, 

6, 7 

4. Menyebutkan contoh 

pengolahan sumber daya alam 

dengan menggunakan teknologi 

sederhana. 

8, 9 

5. Menyebutkan contoh 

pengolahan sumber daya alam 

dengan menggunakan teknologi 

modern. 

10, 

11 

6. Menjelaskan keuntungan 

pengelolaan sumber daya alam 

dengan teknologi yang 

digunakan. 

12, 

13, 

14 

7. Menjelaskan kerugian 

pengelolaan sumber daya alam 

dengan teknologi yang 

digunakan. 

15 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

 Dengan melihat latar belakang permasalahan dan untuk meningkatkan hasil 

belajar, maka dipergunakan indikator sebagai berikut. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa adalah peningkatan hasil belajar 

siswa baik secara individu maupun klasikal serta ketuntasan belajar. Siswa 

dinyatakan tuntas ditunjukkan dengan perolehan nilai formatif 65 atau lebih 

(sesuai KKM). 
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 Sedangkan indikator  yang digunakan untuk mengukur peningkatan kerjasama 

belajar adalah : 

a. menggunakan kesepakatan 

b. menghargai kontribusi 

c. mengambil giliran dan berbagi tugas 

d. berada dalam kelompok 

e. berada dalam tugas 

f. mendorong partisipasi 

g. mengundang orang lain 

h. menyelesaikan tugas dalam waktunya 

i. menghormati perbedaan individu 

Penilaian kerjasama dilakukan berdasarkan Skala Linkert (dalam Sugiyono, 

2009:135) sebagai berikut. 

Skor 1 = Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori tidak 

pernah.  

Skor 2 = Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori kadang-

kadang. 

Skor 3 = Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori sering. 

Skor 4 = Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh siswa dalam kategori selalu. 

Sehingga didapat : Skor tertinggi yaitu 36 dengan nilai 
  

  
 x 100 = 100 

Skor terendah yaitu 9 dengan nilai 
 

  
 x 100 = 25 

Kemudian dibuat interval dengan mengacu pendapat dari Usman dan Akbar 

(2008:71) yaitu didapat hasil sebagai berikut. 

Interval = 
                              

                  
    

  = 
      

 
 = 25 

Berdasarkan interval di atas, didapatkan kriteria kerjasama sebagai berikut. 

Nilai 76 – 100 = kerjasama tinggi 

Nilai 51 – 75 = kerjasama sedang 

Nilai 25 – 50 = kerjasama rendah 
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Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya peningkatan pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kesesuaian antara langkah pebelajaran dengan urutan penyajian 

materi dengan alokasi waktu. 

2. Kerjasama siswa dalam pembelajaran dinyatakan berhasil meningkat, apabila 

70% dari keseluruhan siswa telah berhasil mencapai kategori kerjasama  

tinggi. 

3. Hasil belajar siswa dinyatakan dikatakan berhasil meningkat, apabila 85% 

dari 31 keseluruhan siswa  telah berhasil mencapai standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu > 65. 

4. Kerjasama dinyatakan dapat mempengaruhi hasil belajar apabila hasil uji 

korelasi rho spearman menggunakan SPSS 16 for windows dengan 

signifikansi 0,05 menyatakan adanya hubungan yang kuat. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan data berupa nilai tes yang dianalisis dengan analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu berbentuk angka-angka yang diperoleh dari tes tertulis dan 

deskriptif kualitatif yaitu berupa kata-kata atau penjelasan yang diperoleh dari 

lembar observasi. Kemudian hasilnya dianalisis dengan deskriptif komparatif, 

yaitu menbandingkan nilai pra siklus, siklus 1 dan nilai siklus 2. Kemudian 

membuat kesimpulan berdasarkan hasil deskripsi data. Hubungan antara 

kerjasama dan hasil belajar dianalisis dengan uji korelasi rank spearman. 

a. Kerjasama 

 Setelah dilakukakn observasi untuk mengetahui hasil observasi kerjasama 

dilakukan penskoran yang mengacu pada pendapat Sudjana (2011:133) sebagai 

berikut. 

Skor kerjasama  = 
                      

             
 x 100   
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b. Hasil Belajar 

 Untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa, dengan menilai hasil tes evaluasi 

siswa dengan teknik berikut. 

Nilai hasil belajar = 
           

                    
 x 100 

 Kemudian data dipaparkan menggunakan tabel destribusi frekuensi. 

Langkah-langkah membuat tabel destribusi frekuensi menurut Usman & Akbar 

(2006:70-71) sebagai berikut. 

1. Urutkan data dari yang terkecil samapi terbesar. 

2. Hitung rentang data tertinggi dikurang data terendah 

R = data tertinggi – data terendah 

3. Hitung banyak kelas dengan rumus Sturges yaitu: 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n   

n = banyaknya data 

4. Hitung panjang kelas interval dengan rumus:  

p = 
       

            
    

p = panjang kelas interval 

5. Tentukan ujung bawah kelas interval, biasanya diambil dari data terkecil. 

6. Kelas interval pertama dihiting dengan cara menjumlahkan ujung bawah 

kelas dengan p dikurang 1, demikian seterusnya. 

  

 Kemudian dihitung persentase ketuntasan belajar siswa dengan rumus 

sebagai berikut. 

Persentase ketuntasan belajar = 
                                

            
 X 100 % 

c. Hubungan Kerjasama dapat mempengaruhi Hasil Belajar 

 Untuk mengetahui hubungan kerjasama terhadap hasil belajar dapat 

dilakukan dengan uji non parametrik yaitu uji korelasi rank spearman dengan 

bantuan SPSS 16 for windows dengan langkah Analize – Correlate – Bivariate – 

Spearman – Correlations Coofecients – Flag significant correlations – OK 

(Sulaiman, 2003:142).  
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 Menurut Sugiyono (2011:231), pedoman untuk memberikan inteprestasi 

terhadap koefesien korelasi sebagai berikut. 

Tabel 15 

Pedoman Koefesien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 

 Menurut Santoso (2001:299) ada dua hal dalam penafsiran korelasi sebagai 

berikut. 

1.  Angka korelasi berkisar pada 0 (tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 

(korelasi sempurna). Sebagai pedoman angka korelasi di atas 0,5 

menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedang di bawah 0,5 korelasi 

lemah. 

2. Tanda korelasi juga berpengaruh yaitu tanda – (negatif) pada output 

menunjukkan adanya arah yang berlawanan (hubungan negatif) sedangkan 

tanta + (positif) manunjukkan arah yang sama (hubungan positif). 
 


