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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

semu (quasi experimental research) yang merupakan pengembangan dari 

penelitian true experimental research yang sulit untuk dilakukan. Desain 

penelitian eksperimen semu memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

sepenuhnya berfungsi untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011 : 114) 

3.1.2 Desain Eksperimen 

Pada penelitian ini desain eksperiman yang digunakan adalah 

Nonequivalent Control Group Design, karena dalam penelitian ini pemilihan 

kelompok tidak dilaksanakan secara random. Dalam desain ini peneliti harus 

menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang homogen 

(setara). 

Untuk memperjelas gambaran mengenai desain penelitian ini, maka dapat 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Grup Pretest Variabel Bebas Posttest 

Kelompok Eksperimen          

Kelompok Kontrol          

Gambar 2 Nonequivalent Control Group Design 

Terdapat empat data dalam penelitian ini, yaitu pretest kelompok 

eksperimen     , posttest kelompok eksperimen    , pretest kelompok kontrol 

    , dan posttest kelompok kontrol     . Desain penelitian eksperimen semu 

Nonequivalent Control Group Design di atas dapat diperjelas melalui keterangan 

berikut: 
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X₁ : Perlakuan 1 (Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT) 

X₂ : Perlakuan 2 (Pembelajaran menggunakan model Jigsaw) 

     : Hasil pretest kelompok eksperimen 

     : Hasil posttest kelompok eksperimen 

     : Hasil pretest kelompok kontrol 

     : Hasil posttest kelompok kontrol 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya tentang informasi yang terkumpul. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada dua jenis yaitu variabel bebas 

dan terikat. 

Untuk memudahkan dan membedakan antara kedua variabel dalam 

penelitian ini variabel bebas dilambangkan dengan huruf X dan untuk variabel 

terikat adalah Y dimana untuk model NHT di lambangkan X ( variabel bebas ) 

dan untuk Y adalah hasil belajar siswa secara kognitif. 

3.2.2  Definisi Operasional 

3.2.2.1 Definisi NHT 

NHT adalah suatu  model pembelajaran berkelompok dimana masing-

masing anggotanya memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, yang menekankan 

pada suatu struktur untuk mempengaruhi pola interaksi sehingga tingkat 

penguasaan akademik akan meningkat. Dengan model pembelajaran NHT siswa 

menjadi siap dan bersungguh-sungguh dalam diskusi, interaksi antara murid yang 

pandai dan murid yang kurang pandai menjadi intens dan tidak ada murid yang 

mendominasi, serta dapat memupuk rasa kebersamaan. 

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 3.2.1 penelitian ini 

menggunakan model yang digunakan untuk treatment atau perlakuan kepada 

kelompok eksperimen adalah dengan pemberian model NHT yang diterapkan 
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pada kelas 5 SD Negeri Mojoagung 1 pada mata pelajaran IPA dengan materi 

energi, dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengharapkan bahwa model 

NHT  akan bermanfaat untuk membantu proses belajar mengajar dan 

meningkatkan hasil prestasi siswa. 

3.2.2.2 Definisi Jigsaw 

Model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran secara 

berkelompok dengan setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab masing-

masing atas keberhasilan kelompoknya, dan menyampaikannya kepada anggota 

kelompok yang lain. Model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan keaktifan, 

kreatifitas, kemampuan siswa, dan penguasaan materi yang singkat dalam 

pembelajaran serta memotifasi guru untuk lebih aktif dan kreatif dalam 

mempermudah pekerjaannya dalam pembelajaran. 

3.2.2.3 Definisi Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar IPA adalah perubahan yang dicapai siswa setelah mengikuti 

pembelajaran IPA dari kemampuan kognitifnya. Dari hasil belajar yang diperoleh 

setelah mengikuti pembelajaran IPA, perubahan akan terlihat dari hasil belajar 

yang di dapatkan. 

3.3 Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Karangrayung Kabupaten 

Grobogan tepatnya di SD Negeri 1 Mojoagung dan pada SD Negeri 1 

Putatnganten pada Semester I tahun pelajaran 2015/2016.  Alasan dipilihnya 

kedua SD tersebut yaitu pada kedua sekolah itu setara dalam tingkat akademisnya, 

khususnya di kelas 5 dan dilihat pada uji homogenitasnya dengan soal uji 

kesetaraan. Kemudian untuk penelitian menggunakan model NHT belum pernah 

dilaksanakan sehingga peneliti ingin mencoba menggunakan model NHT. karena 

alasan tersebut peneliti menetapkan kedua SD tersebut sebagai subyek penelitian. 

Adapun perincian data mengenai siswa pada kedua sekolah yang digunakan 

sebagai subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5 

Data Siswa Pada SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten 

Sekolah Kelompok Jenis Kelamin  Jumlah 

Siswa Laki-laki Perempuan 

SD Negeri 1 Mojoagung Eksperimen 19 11 30 

SD Negeri 1 Putatnganten Kontrol  13 15 28 

 

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa pada 

kedua sekolah berjumlah 58 siswa dimana pada SD Negeri 1 Mojoagung terdapat 

30 siswa yang terbagi atas siswa laki-laki yang berjumlah 19 dan siswa 

perempuan berjumlah 11 siswa. Kemudian untuk SD Negeri 1 Putatnganten 

terdapat 28 siswa yang terbagi atas 13 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  
 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1.1 Tes 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil belajar IPA SD 

kelas 5. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan teknik tes sebagai 

metode pengumpulan data. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban atau sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan 

mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk mengungkap aspek tertentu dari 

orang yang dikenai tes. Bentuk tes yang digunakan adalah pilihan ganda yang 

terdiri dari pretest dan posttest. 

3.4.1.2 Observasi 

Observasi menurut Nana Sudjana ( 2009 : 82 ) adalah alat penilaian yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu 

kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

yang sebenarnya. Dalam observasi penelitian ini menggunakan pengamatan untuk 

melihat hasil belajar IPA dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan 

model pembelajaran jigsaw. 
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3.4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2010 : 329) adalah catatan peristiwa 

yang berlalu, meliputi dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui daftar nama siswa dan nilai awal IPA siswa sebelum 

dilakukannya penelitian. Dari data tersebut dapat dilihat kemampuan awal siswa, 

sehingga dapat digunakan untuk perbandingan setelah penelitian dilakukan. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah lembar soal pretest dan posttest berupa tes pilihan ganda. Guna menjamin 

bahwa instrumen tes berupa pilihan ganda ini layak digunakan dalam penelitian, 

maka terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap instrumen yang digunakan 

melalui tahapan: 1) penyusunan kisi-kisi soal, 2) uji coba instrumen soal, 3) uji 

validitas dan 4) uji reliabilitas. Untuk menguji validitas soal tidak dilakukan di SD 

yang menjadi subjek penelitian, tetapi diujikan di SD luar subjek penelitian.  

Penyusunan kisi-kisi soal uji coba yang nantinya digunakan sebagai pretest dan 

posttest berdasarkan pada Standar Kompetensi yang telah dipilih yaitu memahami 

perubahan yang terjadi didalam dan hubungannya dengan penggunaan sumber 

energi. Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah memahami mengidentifikasi 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. Kisi-kisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Tes 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Nomor  

Soal 

Jumlah 

Soal 

7. Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

didalam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber energi 

7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

1. Menyebutkan 

jenis-jenis 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

1, 7, 8, 

11, 23, 

36, 38, 

39 

 

 

 

 

8 
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  2. Menjelaskan 

proses 

terjadinya 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

12, 13, 

14, 28, 

29, 30, 

37, 40 

 

8 

3. Menyebutkan 

penyebab 

terjadinya 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

2, 3, 5, 

6, 20, 

18, 24 

26, 27, 

32, 35 

 

11 

4. Menyebutkan 

dampak 

terjadinya 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia 

15, 16, 

21, 22, 

25, 33, 

34 

 

7 

5. Menyebutkan 

solusi yang 

dapat 

dilakukan 

untuk 

mencegah 

terjadinya 

peristiwa alam 

yang 

disebabkan 

manusia. 

4, 9, 10, 

17, 

19, 31, 

37 

7 

3.4.2.1 Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru Dalam Melaksanakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Lembar observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian 

pengajar dalam pemberian treatment didalam kelas, sehingga didalam 

pelaksanaan pembelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi dan proses 

pembelajaran. Untuk melakukan observasi, konsep dasar penyusunan yang 

digunakan dalam pembuatan  instrumen observasi ini adalah dari teori dan 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Data disajikan pada 

tabel berikut ini: 



 
 
 

34 
 

 
 

Tabel 7 

Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru dalam melaksanakan  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

secara singkat 

  

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

5. Membentuk kelompok @ 6 siswa. 

6. Guru memberikan nomor pada masing-masing 

anggota kelompok 

7. Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

8. Guru membagikan materi dan lembar diskusi. 

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

10. Guru membimbing setiap anggota kelompok 

melakukan lempar pertanyaan untuk 

memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban dari soal diskusi.  

Elaborasi 

11. Guru menunjuk nomor dalam kelompok untuk 

menyampaikan jawaban dalam diskusi 

kelompok. 

12. Guru membimbing siswa dari kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan 

13. Guru mengumpulkan hasil diskusi kelompok 

Konfirmasi 

14. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang 

belum dipahami 

15. Guru mengoreksi hasil diskusi dalam 

pembelajaran 

Penutup 16. Guru bersama siswa melakukan refleksi dari 

hasil pembelajaran 

17. Guru membimbing siswa dalam membuat 

rangkuman dari materi pembelajaran 

18. Guru memberikan tes formatif 

19. Guru memberikan tindak lanjut dalam bentuk 

pekerjaan rumah 

3.4.2.2 Kisi-kisi Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 Observasi ini dilakukan pada kelompok eksperimen yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT kelas 5 SD Negeri 1 

Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah observasi 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini disajikan tabel 8 Kisi-

kisi observasi untuk aktifitas siswa : 

Tabel 8 

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Langkah 

Kegiatan 
Aspek Yang Diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan 

pembelajaran dan alat tulis  

2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran 

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi yang 

akan dicapai. 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran 
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Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok masing-

masing. 

6. Siswa menerima dan memakai nomor dalam 

setiap kelompok yang diberikan oleh guru. 

7. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe NHT 

8. Siswa menerima materi dan lembar diskusi dari 

guru 

9. Kelompok mendiskusikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru 

10. Setiap anggota kelompok melakukan lempar 

pertanyaan untuk memastikan semua anggota 

mengetahui jawaban dari soal diskusi. 

Elaborasi  

11. Siswa / nomor yang dipanggil dalam setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

12. Siswa dari anggota kelompok lain menanggapi 

hasil diskusi yang dipresentasikan. 

13. Siswa mengumpulkan hasil diskusinya kepada 

guru. 

Konfirmasi  

14. Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui dan belum di mengerti dari materi 

yang sudah dipelajari. 

15. Mengoreksi hasil diskusi dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 16. Siswa bersama guru melakukan refleksi dari 

hasil pembelajaran 

17. Siswa aktif  membuat rangkuman dalam materi 

pembelajaran yang telah diberikan. 

18. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

19. Siswa menerima tindak lanjut yang diberikan. 
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3.4.2.3 Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru Dalam Melaksanakan Model 

Pembelajaran Jigsaw 

Untuk mendapatkan data tentang pencapaian guru dalam pemberian 

treatment didalam kelas, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 

dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw benar-benar sesuai dengan 

kondisi dan proses yang diharapkan. Berikut disajikan tabel kisi-kisi lembar 

observasi kinerja guru dibawah ini: 

Tabel 9 

Kisi-kisi Observasi Kinerja Guru Dalam Melaksanakan  

Model Pembelajaran Jigsaw 

Indikator Aspek yang diamati 
Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi untuk memulai 

pembelajaran 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

singkat 

  

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

@ 4 siswa 

6. Guru membagikan tugas kepada setiap kelompok 

masing-masing anggota mendapat 1 tugas 

7. Guru menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

8. Guru menyampaikan tata cara pembentukan 

kelompok ahli. 

9. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

Elaborasi  

10. Guru membimbing siswa dalam pengembalian 

kelompok awal 
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11. Guru mendampingi dalam penyampaian hasil 

diskusi 

Konfirmasi  

12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang 

belum dipahami 

13. Guru mengoreksi hasil diskusi dalam 

pembelajaran 

Penutup Refleksi. 

14. Guru bersama siswa melakukan refleksi dari 

hasil pembelajaran 

15. Guru membimbing siswa dalam membuat 

rangkuman dari materi pembelajaran 

16. Guru memberikan tes formatif 

17. Guru memberikan tindak lanjut dalam bentuk 

pekerjaan rumah 

  

3.4.2.4 Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Jigsaw 

Pemberian teatment diperoleh berdasarkan teori dan langkah model 

pembelajaran yang digunakan didalam proses belajar mengajar berlangsung. 

Sebagai acuan pencapaian data yang dibutuhkan, apakah sesuai dengan kondisi 

dan proses yang diharapkan. Berikut ini tersaji kisi-kisi model pembelajaran 

jigsaw untuk penilaian siswa: 

Tabel 10 

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan 

Model Pembelajaran Jigsaw 

Indikator Aspek yang diamati 

Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa mempersiapkan buku catatan pembelajaran 

dan alat tulis 
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 2. Siswa antusias mengikuti pembelajaran 

3. Siswa mencatat kompetensi-kompetensi yang 

akan dicapai 

4. Siswa menyimak materi pembelajaran 

Kegiatan 

Inti 

 

Eksplorasi  

5. Siswa duduk sesuai dengan kelompok 

6. Siswa menerima tugas diskusi yang diberikan 

oleh guru 

7. Siswa menyimak penjelasan dari guru mengenai 

langkah-langkah pembelajaran 

8. Anggota kelompok yang memiliki tugas sama 

menjadi satu kelompok (kelompok ahli/baru) 

9. Siswa berdiskusi sesuai dengan tugasnya masing-

masing 

Elaborasi  

10. Siswa kembali ke kelompok awal 

11. Siswa menyampaikan hasil diskusi pada 

kelompok awal 

Konfirmasi  

12. Siswa menanyakan hal-hal yang belum diketahui 

dan belum di mengerti dari materi yang sudah 

dipelajari. 

13. Mengoreksi hasil diskusi dalam pembelajaran. 

  

Penutup 14. Siswa bersama guru melakukan refleksi dari hasil 

pembelajaran 

15. Siswa aktif  membuat rangkuman dalam materi 

pembelajaran yang telah diberikan 

16. Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru 

17. Siswa menerima tindak lanjut yang diberikan oleh 

guru. 
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3.5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

3.5.1 Uji Validitas Tes  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat (Arikunto, 2011:34). Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran 

adalah teknik korelasi product moment yang dikemukakan Pearson (Arikunto, 

2011:34). Rumus korelasi product moment dengan angka kasar. 

Rumus Product Moment  

    
             

√                                     
 

Keterangan:   

rxy = Koefisien korelasi pearson 

∑x = Jumlah skor butir 

∑y = Jumlah skor total 

n = Jumlah data 

 Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS for window’s version 16.0. 

Dasar pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan kriteria 

Naniek Sulistya Wardani (2009:8.12) bahwa suatu item instrument penelitian 

dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item to total correlation ≥ 

0,20 dengan klasifikasi indeks validitas. 

Instrumen soal tes yang akan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan uji coba terlebih dahulu. Instrumen dilakukan di kelas 6 SD 

Negeri 1 Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan 

jumlah 30 siswa, instrumen soal yang akan diujikan terbagi menjadi 40 item soal 

untuk soal prettest. Setelah dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan 

SPSS 22.0. Diketahui dari 40 item soal pilihan ganda prettest terdapat 14 soal 

yang tidak valid terdapat pada item soal nomor 7, 10, 11, 15, 19, 20, 24, 26, 28, 

30, 37, 38, 39, dan 40. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini: 



 
 
 

41 
 

 
 

 Tabel 11  

Hasil Uji validitas Butir Soal 

Jumlah Soal Soal Valid Soal Tidak Valid 

40 26 14 

3.5.2 Reliabilitas Soal Tes 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang akan dinilainya. Istrumen yang reliabel berarti instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011:348). Uji reliabilitas dimaksudkan 

untuk melihat konsistensi instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

pengukuran uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Croncbrach Alpha.  

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS for 

window’s version 16.0. Dan kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrumen digunakan pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery 

dalam Naniek Sulistya Wardani (2010:35)  

Tabel 12 

Klasifikasi Indeks Reliabilitas 

Indeks 

 

Interprestasi 

 0.80-1.00 

 

Sangat reliabel 

 0.60-0.80 

 

Reliabel 

 0.40-0.60 

 

Cukup Reliabel 

 0.20-0.40 

 

Agak reliabel 

 
0.00-0.20 

 

Kurang Reliabel 

Hasil uji reliabilitas soal prettest dan posttest data tabel yang dapat 

disajikan dibawah ini: 

Tabel 13 

Uji Reliabilitas Instrumen 

Cronbach's Alpha N of Items 

821 26 

Item-Total Statistics 
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Berdasarkan tabel 13 terlihat bahwa hasil uji reliabilitas instrumen butir 

soal pilihan ganda, yang telah dilakukan terbukti dengan nilai soal pilihan ganda 

sangat reliabel 0.821 karena lebih dari Croncbach Alpha 0,80. Dilihat dari nilai 

Soal pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar IPA untuk 

materi pembelajaran peristiwa alam dan dampaknya bagi makhluk hidup, karena 

instrumen valid dan reliabel maka layak digunakan dalam penelitian. 

3.5.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal  

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian tingkat kesukaran instrumen pada 

instrumen prettest dan posttest. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 

tingkat kesukaran instrumen menurut Nana Sudjana (2012:135) menganalisis 

tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya 

sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan 

sukar.  Untuk menentukan indeks kesukaran digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

I  = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B  = Banyaknya peserta didik yang menjawab benar setiap butir soal 

N  = Jumlah peserta didik 

Berikut ini adalah indeks tingkat kesukaran instrumen yang terdapat dalam 

Tampubolon (2014: 54) sebagai berikut: 

1) 0,00 – 0,30 = instrumen sukar 

2) 0,31 – 0,70 = instrumen sedang 

3) 0,71 – 1,00 = instrumen mudah 

Tabel 14 

Hasil Tingkat Kesukaran Soal Pretest dan Postest 

No Indeks Kesukaran Indeks Tingkat Kesukaran 

Mudah Sedang Sukar 

1.  0,96 √   

2.  0,67  √  
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3.  0,5  √  

4.  0,67  √  

5.  0,8 √   

6.  0,83 √   

7.  0,83 √   

8.  0,8 √   

9.  0,2   √ 

10.  0,93 √   

11.  0,76 √   

12.  0,67  √  

13.  0,6  √  

14.  0,56  √  

15.  0,53  √  

16.  0,9 √   

17.  0,96 √   

18.  0,76 √   

19.  0,73 √   

20.  0,46  √  

21.  0,2   √ 

22.  0,63  √  

23.  0,3   √ 

24.  0,4  √  

25.  0,73 √   

26.  0,56  √  

27.  0,93 √   

28.  0,56  √  

29.  0,8 √   

30.  0,33  √  

31.  0,96 √   

32.  0,7  √  

33.  0,3   √ 

34.  0,8 √   

35.  0,93 √   

36.  0,9 √   

37.  0,9 √   

38.  0,6  √  

39.  0,67  √  

40.  0,8 √   

Jumlah 20 16 4 

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui terdapat 20 soal dengan indeks 

kesukaran mudah, 16 soal dengan indeks kesukaran sedang, dan 4 soal dengan 

indeks kesukaran sukar. 
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3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data terdiri atas Uji Prasyarat dan Uji Hipotesis. Uji 

Prasyarat terdiri atas uji normalitas untuk menentukan apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak dan uji homogenitas untuk mengetahui tingkat 

kesetaraan subjek yang akan diteliti. Setelah dilakukan uji asumsi/uji prasyarat 

kemudian dapat dilaksanakan uji t (beda rata-rata) sebagai acuan untuk menguji 

hipotesis. 

 3.6.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 

data yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan kelompok data 

berasal dari varian yang homogen. Kriterianya adalah signifikansi hasil 

perhitungan lebih besar dari > 0.05 dengan bantuan program SPSS 16.0 for 

version window.Uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Sminov. 

3.6.2 Uji Homogenitas  

  Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

data sama atau tidak. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 

0,05 maka dapat dikatakan varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. 

3.6.3 Uji Beda Rata-rata  

Uji t (uji beda rata-rata) dapat dilakukan jika uji asumsi/prasyarat berupa 

normalitas dan homogenitas terpenuhi. Setelah dilakukan uji homogen, jika 

diperoleh hasil bahwa varian sama maka uji t menggunakan Equal Variances 

Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal 

Variances Not Assumed (diasumsikan varian berbeda).  

3.6.4 Uji Hipotesis  

Pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan signifikasi adalah sebagai 

berikut: Apabila sig. > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran NHT (kelas eksperimen) 

dan model jigsaw (kelas kontrol) pada hasil belajar IPA. Apabila sig < 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima dengan demikian terdapat perbedaan signifikan antara 
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hasil belajar IPA siswa kelas 5 dengan model pembelajaran tipe NHT (kelas 

eksperimen) dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model jigsaw (kelas 

kontrol).  

H0 : Artinya tidak ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran NHT 

(kelas eksperimen) dan model pembelajaran jigsaw (kelas kontrol) terhadap 

hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 

Putatnganten Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Semester 2 

Tahun 2015/2016 

Ha  : Artinya terdapat perbedaan efektifitas antara model pembelajaran NHT dan 

model pembelajaran metode jigsaw terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD 

Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun 2015/2016 


