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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu (quasi 

eksperimental research), dengan membandingkan antara kelas eksperimen, yaitu 

kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

permainan tarik tambang dengan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan video pembelajaran. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2009:114) bentuk desain eksperimen ini merupakan 

pengembangan dari true experimental design. Desain ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka 

dikembangkan desain Quasi Eksperimental. 

3.1.2 Desain Eksperimen  

Penelitan quasi eksperimen ini menggunakan desain Non-Equivalent 

Control Group Design, karena menurut Sugiyono, (2009:116) penelitian ini hanya 

terdapat dua kelompok subjek yang tidak dipilih secara random. Bagan desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4 

DesainPenelitian 

Non-Equivalent Control Group Design. 

 

Grup Pretes Variabel Bebas Posttes 

Kelas Eksperimen O1 X1 O2 

Kelas Kontrol O3 X2 O4 
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Keterangan : 

X1 =Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan berbantuan 

permaian tarik tambang 

X2 = Penerapan model pembelajaran kooperatif tpe NHT dengan berbantuan 

video pembelajaran 

O1  = Hasil pretest kelas eksperimen 

O2:   = Hasil posttes kelas eksperimen 

O3 = Hasil pretest kelas kontrol 

O4 = Hasil posttes kelas kontrol 

 

Kedua kelas dalam penelitian ini yaitu (O1 dan O3) diberi pre-test untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Setelah kedua kelas itu sama, kemudian kelas eksperimen diberi 

treatmen/perlakuan (X1) dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan berbantuan permainan tarik tambang  sedangkan kelas kontrol 

diberi treatmen/perlakuan (X2) menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dengan berbantuan video pembelajaran. Setelah itu kelas eksperimen diberi 

posttest (O2) dan kelas kontrol juga diberi post test (O4). Nilai dari hasil posttest 

kedua kelas tersebut dapat di analisis untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan berbantuan permainan tarik tambang 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD. 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1  Variabel Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2009:38), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu : variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

a. Variabel Independen (bebas) (X) 

 Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 

2009:39). Variabel Independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan permainan tarik tambang. 
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b. Variabel dependen (terikat) (Y) 

Menurut Sugiyono (2011:61) varibel terikat adalah variabel yang 

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

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

3.2.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan cara untuk mendefinisikan variabel 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek 

atau fenomena (AlimulHidayat, 2007). Pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Numbered Heads Together (NHT) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional. Menurut Lie (2010) teknik ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagi-bagikan ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT juga merupakan cara yang sangat baik untuk 

menambah tanggung jawab individual terhadap diskusi kelompok. Dalam 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dapat dipastikan 

seluruh siswa akan terlibat total dan aktif dalam pembelajaran. Dalam penelitian 

ini model pembelajaran kooperatif tipe NHT akan diterapkan dengan berbantuan 

permainan tarik tambang. Metode ini akan dilakukan oleh siswa secara bersama-

sama untuk menciptakan sebuah keberhasilan kelompok dimana keberhasilan 

kelompok ini adalah hasil belajar. 

Hasil belajar IPA adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam belajar 

atau hasil belajar merupakan manifestasi dari keberhasilan setelah siswa melewati 

serangkaian tes pembelajaran IPA. Keberhasilan tersebut dapat diketahui melalui 
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daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan, yang didapat dari perbedaan 

hasil pretest dan posttest.  

3.3  Subjek Penelitian  

Subjek dari penelitian ini menggunakan dua SD yang berbeda. Yaitu 

adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NNT  berbantuan permainan 

tarik tambang pada mata pelajaran IPA. Jumlah siswa kelas 5 SD Negeri 1 

Kaloran  adalah 30 siswa, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 Siswa 

perempuan dan SD Negeri 3 Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung sebagai kelas kontrol yang diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan video 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Jumlah siswa kelas V SD Negeri 3 

Kaloran adalah 29 siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan.  

3.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data   

3.4.1  Teknik Penggumpulan Data  

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar  mata 

pelajaran IPA dalam materi gaya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengadakan pre-test pada 

masing-masing kelompok, memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

berbantuan permainan tarik tambang dalam pembelajaran IPA, memberi penilaian  

terhadap  kinerja  siswa proses pembelajaran yaitu dengan unjuk kerja, 

memberikan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

3.4.2  Instrumen Pengumpulan Data  

a. Tes  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat  yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Riduwan, 2010:30). Jenis tes yang 
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digunakan  tes sumatif berupa pilihan ganda yang terdiri dari pre-test dan post-

test. 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

5. Memahami 

hubungan antara 

gaya, gerak, dan 

energi, serta 

fungsinya 

5.1Mendeskripsi 

kan hubungan 

antara gaya, gerak 

dan energi 

melalui percobaan 

(gaya gravitasi, 

gaya gesek, gaya 

magnet). 

 Menunjuk 

kan kekuatan 

gaya magnet 

dalam 

menembus 

beberapa 

benda 

melalui 

percobaan. 

Pilihan 

Ganda 

1,2,3,4 

 Memberi 

contoh 

penggunaan 

gaya magnet 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Pilihan 

Ganda 

5,6,7,8 

 Menyimpul 

kan bahwa 

gaya 

gravitasi 

menyebab 

kan benda 

bergerak ke 

bawah.  

Pilihan 

Ganda 

9,10,11,1

2 
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 Membanding 

kan gerak 

benda pada 

permukaan 

yang 

berbeda-beda 

(kasar, 

halus). 

Pilihan 

Ganda 

13,14,15, 

16 

 Menjelaskan 

berbagai cara 

memperkecil 

atau 

memperbesar 

gaya 

gesekan. 

Pilihan 

Ganda 

17,18,19, 

20 

b. Observasi  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 272). Teknik Observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengamati kegiatan dan tingkah laku guru pada saat mengajar 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan berbantuan 

permainan tarik tambang, guru lain sebagai observer mengamati dan mengisi 

lembar observasi dari perlakuan yang diberikan.  

Tabel 6  

  Kisi-Kisi Observasi Kinerja Guru 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

1. Memberikan salam   
2. Mengabsensi   
3. Memberikan persepsi   
4. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 
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nomor minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

5. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
  

6. Memberikan apersepsi   

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

7. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

siswa. 

  

8. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
  

Elaborasi  

 

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya 

serta mengetahui 

jawabannya. 

9. Mendampingi siswa 

saat mengerjakan tugas 

dan memastikan semua 

anggota kelompok 

mengerjakan serta 

mengetahui jawaban. 

  

Konfirmasi Guru memanggil 

salah satu nomor 

siswa dan nomor 

yang dipanggil 

melaporkan hasil 

diskusi. 

10.  Memanggil salah satu 

siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi kelompoknya. 

  

Tanggapan dari 

siswa lain, 

kemudian guru 

menunjuk siswa 

yang lain. 

11. Memanggil siswa lain 

untuk memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi kelompok 

lain. 

  

12. Menunjuk siswa yang 

lain secara bergantian. 
  

Kegiatan 

Akhir  

Kesimpulan 13. Mengajak siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 
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Tabel 7 

  Kisi-Kisi Observasi Siswa 

 

No. Aspek yang diamati Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya Tidak 

1. Siswa duduk ditempat duduk masing-masing   

2. Siswa siap menerima pelajaran   

3. Siswa aktif menanggapi pertanyaan dari guru   

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru   

5. Siswa melaksanakan yang diperintahkan guru   

6. Siswa dibagi dalam kelompok   

7. Siswa menjalankan aturan kerja kelompok yang 

disampaikan oleh guru 
  

8. Siswa aktif saat melakukan tugas dalam kelompoknya   

9. Siswa aktif dalam kegiatan diskusi   

10. Siswa aktif saat bertanya tentang hal-hal yang belum 

diketahui 
  

11. Siswa aktif saat melakukan konfirmasi dengan guru   

12. Siswa aktif dalam kegiatan menyimpulkan materi    

 

3.5  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1  Uji Validitas 

Menurut Widiyoko (2012:141), validitas dapat dikatakan sahih, tepat, dan 

cermat. Menurut Sugiyono (2011:121), uji validitas adalah ketepatan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. 

Suatu instrumen yang valid merupakan instrumen yang dapat mengukur dengan 

tepat apa yang akan diukur, menunjukkan ketepatan mengenai data yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk menguji validitas 

instrumen dari variabel (Y) yang berupa tes meliputi pretest dan posttest dan 

instrumen non tes. Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0 dengan 

menggunakan Coreected Item – Total Correlation yang merupakan korelasi antar 

askor item dengan skor total item (nilai r hitung) di bandingkan dengan nilai r 

tabel. Kriteria soal dikatakan valid, jika nilai r hitung> 0,3 (Sugiyono, 2009:178). 
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Tabel 8 

Uji Validitas Soal 

Kisi-kisi Soal Nomor Soal Valid Nomor Soal Tidak 

Valid 

 Menunjukkan kekuatan 

gaya magnet dalam 

menembus beberapa benda 

melalui percobaan. 

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

 Memberi contoh 

penggunaan gaya magnet 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 

16 

14 

 Menyimpulkan bahwa gaya 

gravitasi menyebab kan 

benda bergerak ke bawah.  

21, 22, 23, 24 17, 18, 19, 20 

 Membandingkan gerak 

benda pada permukaan 

yang berbeda-beda (kasar, 

halus). 

25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32 

 Menjelaskan berbagai cara 

memperkecil atau 

memperbesar gaya gesekan. 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40 

33 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan 

ketepatan dan konsistensi. Instrumen dikatakan dapat dipercaya atau reliabel 

apabila memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten (Purwanto, 2007: 

161). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan berkali-kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2007:173). Uji relabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha dengan 

bantuan software SPSS 16 for windows, adapun rumus yang digunakan yaitu: 
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(Sumber: Purwanto, 2007: 181) 

Keterangan: 

r11 : koefisien reliabilitas alpha 

k : banyaknya butir soal 

Σ 𝑠𝑖² : jumlah variansi butir 

𝑠𝑡²  : variansi total 

Dengan rumus varian dapat di cari 𝑠𝑡² yaitu: 

      
∑     

 ∑   

 
 

 

Keterangan : 

X : Skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir 

N : Jumlah peserta tes 

Apabila koefisien Cronbach Alpha (r11) ≥ 0,7 maka dapat dikatakan 

instrumen tersebut reliabel (Johnson & Christensen, 2012). 

Adapun acuan tinggi rendahnya reliabilitas menurut Sutriyono (2004) 

sebagai berikut: 

0,00 – 0,20 : Reliabilitas rendah sekali 

0,21 – 0,40 : Reliabilitas rendah 

0,41 – 0,60 : Relibilitas cukup 

0,61 – 0,80 : Reliabilitas tinggi 

0,81 – 1,00 : Relibilitas sangat tinggi 
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Tabel 9 

Uji Reliabilitas Soal 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 40 

 

Berdasarkan pada tabel 10 uji reliabilitas instrumen soal pretest dapat 

dilihat pada kolom Cronbach's Alpha yang menunjukan 0,900, nilai pada kolom 

tersebut bernilai 0,900 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau instrumen 

penelitian termasuk dalam kriteria reliabilitas tinggi artinya soal instrumen pretest 

reliabel artinya dapat dilanjutkan untuk penelitian posttest. 

3.5.3 Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal 

tersebut mudah atau sukar. Indeks kesukaran (difficulty index) adalah bilangan 

yang menunjukkan sukar mudahnya suatu soal (Arikunto, 2006:207). Untuk 

menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan: 

  
 

 𝑠
 

Keterangan : 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

Js : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Contoh perhitungannya sebagai berikut. Misal untuk soal nomor 1. 

Diketahui banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar (B) adalah 27 

siswa. Jumlah seluruh siswa peserta tes (JS) adalah 30. Maka dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

  
 

  
=
  

  
=0,90 
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Berdasarkan perhitungan indeks kesukaran (P) diperoleh angka 0,90. Tingkat 

kesukaran soal dapat diketahui dengan melihat tabel 11 sebagai berikut ini 

(Arikunto, 2006:210): 

Tabel 10 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kategori Soal 

0,00 – 0,30 Soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 Soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 Soal kategori mudah 

Melihat tabel 11 maka soal nomor 1 dapat dikategorikan soal mudah. 

Tingkat kesukaran kesukaran pretest nomor 2 sampai 40 dilakukan dengan 

perhitungan yang sama sesuai proses tersebut. Hasil tingkat kesukaran pretest 

secara rinci terdapat pada tabel 12 berikut ini: 

Tabel 11 

Hasil tingkat kesukaran soal 

No  Indeks Kesukaran Indeks Tingkat Kesukaran 

Mudah Sedang Sukar 

1 0,90 √   

2 0,90 √   

3 0,83 √   

4 0,83 √   

5 0,86 √   

6 0,76 √   

8 0,83 √   

9 0,76 √   

10 0,76 √   

11 0,76 √   

12 0,80 √   
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13 0,83 √   

15 0,90 √   

16 0,90 √   

21 0,83 √   

22 0,70  √  

23 0,93 √   

24 0,86 √   

25 0,80 √   

26 0,86 √   

27 0,86 √   

28 0,63  √  

29 0,90 √   

30 0,80 √   

34 0,93 √   

35 0,93 √   

36 0,93 √   

37 0,90 √   

38 0,93 √   

39 0,86 √   

40 0,90 √   

Jumlah  29 2 - 

Tabel 12 menunjukkan banyaknya soal adalah 31. Butir soal yang 

termasuk kategori mudah berjumlah 29 butir soal dan butir soal yang termasuk 

kategori sedang berjumlah 2 butir. 

3.6 Teknik Analisis Data  

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah varibel-variabel dalam 

penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Untuk menghitung 

normalitas ini digunakan rumus chi kuadrat, menurut Sugiyono (2011:241) rumus 

chi kuadrat yaitu:  



47 
 

   ∑
        

 

  

 

   

 

Keterangan : 

X
2
 : chi kuadrat 

F0 : frekuensi yang diobservasi 

Fh : frekuensi yang diharapkan 

Dengan menggunakan rumus tersebut, data dikatakan berdistribusi normal 

jika chi kuadrat hitung <chi kuadrat tabel dan  > 0,05 (sig 5%), dan sebaliknya. 

Uji normalitas ini dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 dengan 

teknik One Sample Kolmogorov Smirnov. Syarat data dikatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi atau nilai  > 0,05. Data yang dianalis adalah hasil pretest 

dan posttest pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Kaloran sebagai kelas eksperimen 

maupun SD Negeri 03 Kaloran sebagai kelas kontrol. 

3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang 

dijadikan penelitian memiliki tingkat varians data yang sama atau tidak. Hal ini 

sangat penting dilakukan, karena kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol harus sama (homogen). Analisis homogenitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Langkah uji 

homogenitas yaitu Analyze >> Compare Means >> One-Way ANOVA (Duwi 

Priyatno, 2010:76). 

Tabel 12 

Hasil Uji Homogenitas Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.037 1 57 .313 
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Berdasarkan tabel 13 hasil uji homogenitas dari nilai posttest diperoleh 

Levene Statistic sebesar 1,037 dengan nilai signifikannya sebesar  0,313> 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai posttest pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol mempunyai varian data yang homogen. 

 

3.6.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Slameto (2015:285) analisis diskriptif merupakan sebuah 

penyajian data hasil analisis yang dapat berbentuk tabel, grafik, pictogram dan 

lainnya. analisis statistik deskriptif ini dapat dilakukan menggunakan program 

SPSS. Langkah analisis deskriptif yaitu: buka data file “Data Frekuensi” 

>>Analyze >>Descriptive Statistic >> 123 Frequencies >>masukkan data nilai 

sebelah kiri ke kolom sebelah kanan >> Central Tendencyes Mean, Median, 

Modus >> Menu Dispersion : Deviation, minimun, maximum.  

Tabel 13 

Analisis Statistik Deskriptif dan Hasil Uji TAnalisis Statistik Deskriptif 

 

3.6.4 Analasis Uji T 

Uji t-test digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata (mean) 

antar dua populasi yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

1.03

7 
.313 

3.16

6 
57 .002 

8.0850

6 

2.5535

5 

2.9716

6 

13.1984

6 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3.15

5 

53.9

14 
.003 

8.0850

6 

2.5626

2 

2.9471

3 

13.2229

8 
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(mean) yang diuji adalah dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berdasarkan hasil pretest dan posttest. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak begitu juga sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Adapaun hipotesis yang akan diuji menggunakan uji t-test adalah 

sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan efektifitas yang signifikan model  pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan berbantuan permainan tarik tambang di SD 

Negeri 01 Kaloran dengan model pembelajaran kooperatif tpe NHT 

dengan berbantuan video pembelajaran terhadap hasil belajar kelas V 

semester II tahun pelajaran 2015/2016. 

Ha :  Terdapat perbedaan efektifitas yang signifikan model  pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan berbantuan permainan tarik tambang di SD 

Negeri 01 Kaloran dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan berbantuan video pembelajaran terhadap hasil belajar kelas V 

semester II tahun pelajaran 2015/2016. 

3.6.5 Analisis Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

3.6.5.1 Distribusi Frekuensi dan Analisis Deskriptif Hasil Pretest Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol didapat nilai 

pretest terendah 36 dan nilai tertinggi 75.Untuk menentukan kategori dan interval 

kelompok digunakan rumus sebagai berikut: 

Banyaknya kategori : 1 + 3,3 log n 

   Kelas Kontrol = 1 + 3,3 log 30 = 5,87 = 6 

   Kelas Eksperimen = 1 + 3,3 log 29 = 5,76 = 6 

Interval (i) = 
                          

                  
 

Kelas eksperimen = i = 
     

 
  = 6,6 

Kelas kontrol = i = 
     

 
  = 6,6 

Hasil distribusi frekuensi Pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel 15 berikut: 
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Tabel 14 

Tabel Distribusi Frekuensi Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Interval Nilai Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi  Persentase Frekuensi  Persentase 

36 – 40 2 6,7% 2 6,8% 

41 – 45  2 6,7% 3 10,3% 

46 – 50 4 13,3% 5 17,2% 

51 – 56  2 6,7% 5 17,2% 

56 – 60 5 16,7% 3 10,3% 

61 – 65 7 23,3% 4 13,7% 

66 – 70 4 13,3% 3 10,3% 

71 – 75 2 6,7% 2 6,8% 

76 – 80  2 6,7% 2 6,8% 

Total  242 100% 30 100% 

 

Berdasarkan tabel 15 distribusi hasil pretest, dapat dilihat bahwa jumlah 

siswa pada kelas eksperimen pada interval nilai 61 - 65 sebanyak 7 siswa dengan 

persentase paling banyak yaitu 23,3%. Sedangkan jumlah siswa pada kelas 

kontrol pada interval nilai 51 – 56 sebanyak 5 siswa dengan persentase paling 

banyak yaitu 17,2%. 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi hasil pretest diatas, kemudian 

dilakukan analisis deskriptif pada hasil pretest yang dapat dilihat pada tabel 16 

berikut: 
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Tabel 15 

Statistik Deskriptif Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa pada kelas eksperimen dengan 

jumlah data (N) sebanyak 30 mempunyai skor maksimal 76 sedangkan skor 

minimal sebesar 36 dan standar deviasi 10.98740. Nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen adalah 63,00. Pada variabel kelas kontrol dengan jumlah data (N) 

sebanyak 29 mempunyai skor maksimal 76 sedangkan skor minimal sebesar 36 

dengan nilai rata-rata 53 dan standar deviasi 1.208. 

3.6.5.2 Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Berdasarkan data hasil Pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS for windows version 16,0. 

Suatu data dikatakan normal jika signifikan > 0,05. Berikut adalah data hasil uji 

normalitas dari hasil Pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

  Eksperimen Kontrol 

N Valid 30 29 

Missing 0 1 

Mean 58.6333 57.4828 

Median 61.5000 56.0000 

Mode 63.00 53.00 

Std. Deviation 10.98740 1.20878 

Minimum 36.00 36.00 

Maximum 76.00 76.00 
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Tabel 16 

Hasil Uji Normalitas Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Eksperimen .154 30 .066 .954 30 .210 

Kontrol .127 29 .200
*
 .947 29 .151 

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 17 dapat dilihat bahwa taraf 

signifikansi pada kelompok eksperimen sebesar 0,066 > 0,05 sedangkan pada  

kelompok kontrol sebesar 0,200 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki distribusi normal. 

Dibawah ini adalah histogram hasil uji normalitas pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

 
Gambar 2 

Histogram Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 
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Gambar 3 

Histogram Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol 

 

3.6.5.3 Uji Homogenitas Pretest kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui data dari masing masing 

variabel homogen. Data dikatakan homogen jika tingkat signifikan > 0,05. Uji 

homogenitas dilakukan berdasarkan nilai pretest dan posttest yang diperoleh. 

Berikut adalah data hasil uji homogenitas dari nilai pretest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol dengan menggunakan SPSS for windows version 16.0. 

 

Tabel 17 

Hasil Uji Homogenitas Pretest kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.818 1 57 .369 

 

Berdasarkan tabel 18 hasil uji homogenitas diperoleh nilai Levene Statistic 

sebesar 0,818 dengan taraf signifikansi sebesar 0.369 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data nilai pretest pada kelas eksperimen dan  kelas kontrol 

mempunyai varian data yang homogen. 


