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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Pelaksanaan Penelitian 

Langkah awal dari pelaksanaan penelitian di SD Negeri 1 Kaloran dan SD 

Negeri Kaloran 03 dengan melakukan izin kepada Kepala sekolah untuk 

melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin, maka dilanjutkan dengan 

menemui guru kelas 5 SD Negeri Kaloran 01 dan guru kelas 5 SD Negeri Kaloran 

03 sebagai guru kelas pada subjek penelitian. Pada saat pertama kali bertemu 

dengan guru kelas 5 baik SD Negeri Kaloran 01 maupun di SD Negeri Kaloran 

03, dimulai dengan perkenalan agar lebih akrab antara guru dengan peneliti. 

Setelah itu dilanjutkan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke 

sekolah serta bertukar pikiran mengenai model pembelajaran yang akan 

diterapkan. Guru menyambut dengan senang hati, karena sebelumnya memang 

belum pernah menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

permainan tarik tambang pada kelas eksperimen dan pembelajaran kooperatif 

NHT berbantuan video pembelajaran pada kelas kontrol.  

Pada kedua kelompok subjek penelitian dilakukan dengan pemberian 

perlakuan yang berbeda antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Kegian pembelajaran pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan 

selama 2 kali pertemuan dan 1 pertemuan digunakan untuk berkenalan dengan 

siswa kemudian dilanjutkan dengan member soal pretest pada siswa. Pertemuan 

pertama dilakukan pembelajaran dengan tentang gaya dengan menggunakan 

permainan tarik tambang. Pada pertemuan kedua dilakukan pembelajaran tentang 

gaya dan melanjutkan materi pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama dan 

kedua pada kelompok eksperimen menggunakan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan berbantuan permainan tarik tambang, 

sedangkan pertemuan pertama dan kedua pada kelompok kontrol dengan 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

video pembelajaran. 
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Pelaksanaan penelitian di SD Negeri Kaloran 01 sebagai kelompok 

eksperimen dan SD Negeri Kaloran 03 sebagai kelompok kontrol dapat dilihat 

pada tabel 19 dan tabel 20. 

Tabel 18 

Jadwal Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen pada SD Negeri 1 Kaloran 

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2015/2016 

 

No. Waktu Pelaksanaan Uraian kegiatan 

 

1.  

 

Senin, 18 April 2016 

 

a. Berkenalan dengan siswa  

b. Memberi soal pretest 

 

2. 

 

Selasa, 19 April 2016 

 

a. Kegiatan pembelajaran pertama pada 

pada SD Negeri 1 Kaloran materi gaya 

 

3. 

 

Rabu, 20 April 2016 

 

a. Kegiatan pembelajaran pertemuan 

kedua pada SD Negeri 1 Kaloran 

materi gaya 

 

Pelaksanaan penelitian di SD Negeri 3 Kaloran bisa dilihat pada tabel 20 

berikut: 

Tabel 19 

Jadwal Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol Pada SD Negeri 3 Kaloran 

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2015/2016 

 

No. Waktu Pelaksanaan Uraian kegiatan 

 

1.  

 

Rabu, 20 April 2016 

 

a. Berkenalan dengan siswa  

b. Memberi soal pretest 

 

2. 

 

Kamis, 21 April 2016 

 

a. Kegiatan pembelajaran pertama pada 

pada SD Negeri 3 Kaloran materi gaya 

 

3. 

 

Jumat, 22 April 2016 

 

b. Kegiatan pembelajaran pertemuan 

kedua pada SD Negeri 3 Kaloran 

materi gaya 

 Berdasarkan tabel 19 dan 20 kegiatan pelaksanaan penelitian yang pertama 

yaitu kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa yang berjalan 

dengan lancar. Tes pada kelompok eksperimen dilakukan pada hari Senin 18, 
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April 2016 dengan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal selama 30 

menit. Sedangkan pada kelompok kontrol dilakukan pada hari Rabu 20 April 2016 

dengan waktu yang sama dengan kelompok eksperimen yaitu 30 menit. Sola uji 

kemampuan awal berjumlah 30 soal yang telah valid dengan materi Gaya yang 

belum pernah diajarkan kepada siswa. Pada saat tes berlangsung, seluruh siswa 

kelas 5 SD Negeri Kaloran 01 dan SD Negeri Kaloran 03 mengikuti dengan baik. 

Kendalanya banyak siswa yang mengeluh soalnya sulit, hal itu sudah wajar karena 

memang materi Gaya belum pernah diajarkan pada kelas tersebut. 

 4.1.1 Hasil Pelaksanaan Penelitian Kelompok Eksperimen 

            Pencarian SD untuk penelitian di mulai pada bulan februari, setelah 

mendapatkan SD Negeri 1 Kaloran dan SD Negeri 3 Kaloran. Penelitan pertama 

dilakukan hari Senin, 18 April 2016 pukul. 07.00, peneliti datang ke sekolah 

langsung bertemu dengan Ibu kepala sekolah untuk menyampaikan tujuannya 

melakukakan penelitian. Setelah itu peneliti disuruh bertemu dengan guru kelas 5 

untuk mengenal situasi dan pribadi siswa. Peneliti berkenalan dengan siswa 

dengan ditemani guru kelas dan menyampaikan tujuan peneliti datang ke sekolah 

tersebut. Setelah perkenalan selesai peneliti membagikan lembar soal pretest 

kepada siswa untuk dikerjakan, setelah siswa selesai mengerjakan pretest peneliti 

berpamitan kepada siswa. 

          Berdasarkan tabel 19 dapat diuraian bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian 

tesebut dapat di ceritakan secara lebih rinci. Pelaksanaan penelitian dimulai pada 

hari Senin, 18 April 2016 dengan perkenalan dan mengemukakan maksud dari 

penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu siswa diberikan pretest sebagai awal 

dari penelitian. 

           Pada hari Selasa, 19 April 2016 pelaksanaan pembelajaran yang pertama 

dalam waktu 2 jam pelajaran dengan materi gaya gravitasi, gaya gesek. Dimana 

RPP dan alat peraga telah di persiapkan oleh peneliti, sehingga guru hanya 

melaksanakan proses pembelajaran dan peneliti membantu menyiapkan alat 

peraga serta lembar kerja pada siswa. 
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           Hari Rabu, 20 April 2016 pelaksanaan pembelajaran pertemuan yang 

kedua dengan waktu 2 jam pembelajaran dengan materi gaya magnet. 

Pembelajaran pada pertemuan kedua ini sama dengan pertemuan yang pertama 

lebih menekankan pada kerja kelompok. Peneliti hanya membantu guru 

menyiapkan materi dan alat peraga agar pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar. Pada pertemuan kedua diakhiri dengan pemberian posttest kepada siswa. 

Serta peneliti mengulas materi yang telah dipelajari, memberikan semangat dan 

motivasi agar siswa lebih giat belajar. 

Agar lebih rinci pertemuan pembelajaran pada kelas eksperimen diuraikan 

dibawah ini: 

1) Pertemuan Pertama 

            Proses pembelajaran yang pertama dilakukan pada hari Selasa, 19 April 

2016 pada jam yang pertama pukul 07.00. Peneliti berangkat pukul 06.30 setelah 

sampai disekolah peneliti bertemu dengan guru kelas 5 untuk menyerahkan RPP 

yang sudah direvisi serta sudah ditandatangan oleh guru kelas 5 dan kepala 

sekolah serta media pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai pukul 07.10. 

Guru memberikan salam kepada siswa dan siswa serentak menjawab dengan 

kompak. Guru bercerita bahwa pak guru tadi pagi mendorong motor karena 

motornya mogok, siswa dan guru mulai mengaitkan cerita tadi dengan 

pembelajaran hari ini. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru menulis materi yang akan dipelajari dipapan tulis. Kemudian guru 

menjelaskan sebentar tentang materi gaya. Siswa dan guru betanya jawab tentang 

cerita tadi, guru menjawab setiap pertanyaan dari siswa. Setelah itu guru 

membawa siswa keluar ruangan, diluar ruangan siswa diberi penjelasan kenapa 

diluar kelas, guru menunjukkan tambang yang telah dibawa. Siswa sudah 

mengerti bahwa akan bermain tarik tambang. Guru menjelaskan tata cara bermain 

tarik tambang secara baik dan benar. Guru membagi siswa laki-laki dengan laki-

laki siswa perempuan dengan perempuan. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. 

Setelah pembagian dan penjelasan selesai maka kegiatan tarik tambang dimulai, 

untuk pertama siswa laki-laki terlebih dahulu melakukan kegiatan tarik tambang  

tetapi didalam ruang kelas setelah itu kelompok laki-laki yang lain di luar kelas. 
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Semua kelompok lai-laki telah melakukan kegiatan tarik tambang maka 

selanjutnya kelompok perempuan yang melakukan kegiatan tarik tambang. 

Setelah semua selesai bermain tarik tambang siswa diajak kembali kedalam 

ruangan. Guru dan siswa bertanya jawab gaya apa saja yang terdapat pada 

permainan tarik tambang tadi. Kemudian siswa dibagi kedalam 6 kelompok 

setelah semua berkumpul dengan kelompoknya masing-masing guru menjelaskan 

tata cara berdiskusi didalam kelompok. Guru membagikan lembar kerja 

kelompok, soal didalam lembar kerja kelompok tersebut adalah berisi soal dalam 

permainan tarik tambang tadi. Siswa mulai berdiskusi didalam kelompok. Guru 

membimbing siswa yang belum paham. Setelah selesai siswa perwakilan 

kelompok kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 

yang lain memperhatikan sambil bertanya. Setelah semua kelompok 

mempresentasikan hasilnya. Kemudian lembar jawab dikumpulkan, guru 

menambahkan materi tentang gaya siswa mencatat. 

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran dengan mengajak siswa untuk 

bertanya jawab tentang permainan tarik tambang dan kegiatan diskusi kelompok 

yang telah dilakukan. Guru juga mengajak siswa untuk mengaitkan permainan 

tarik tambang dengan teori gaya yang didefinisikan oleh para ahli yang ada pada 

buku cetak yang mereka bawa. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang 

pembelajaran yang dilakukan hari ini. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua pada hari Rabu, 20 April 2016. Pembelajaran dimulai 

pada pukul 07.00 siswa semua sudah masuk kedalam kelas. Guru dan peneliti 

masuk ruang kelas, ketua kelas menyiapkan semua dan memimpin berdoa. Setelah 

selesai guru bertanya tentang materi yang kemarin tentang gaya, semua anak 

masih ingat materi tersebut. Guru menulis materi pembelajaran dipapan tulis. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

magnet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari siswa bergantian 

mengemukakan pendapatnya.  

           Guru membagi siswa dalam 6 kelompok, setelah dibagi masing-masing 

ketua kelompok maju kedepan untuk mengambil mahkota dan alat peraga magnet, 



59 
 

 
 

benda-benda yang dapat ditarik magnet dan yang tidak dapat di tarik magnet dan 

juga lembar kerja kelompok. Setelah semua ketua kelompok maju kedepan untuk 

mengambil benda-benda yang akan diteliti, guru menjelaskan tata cara dan tugas 

didalam kelompok. Setelah semua kelompok paham  penjelasan dari guru siswa 

mulai mempraktekkan benda yang dapat ditarik dan  tidak dapat ditarik oleh 

magnet kemudian menuliskannya didalam lembar kerja kelompok. Guru 

membimbing siswa didalam kelompok dan membimbing siswa yang belum 

paham. Setelah semua kelompok selesai melakukan penelitian, salah satu anggota 

kelompok maju kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan 

siswa yang lain memperhatikan. Setelah itu praktek kedua yaitu magnet dapat 

menembus benda, guru membagi siswa lagi dalam kelompok yang berbeda, guru 

dan peneliti membagikan benda-benda yang akan digunakan dalam praktek yang 

kedua seperti, kaca, mika, kertas, buku. Setelah semua kelompok mendapatkan 

benda-benda tersebut guru menjelaskan praktek yang kedua itu. Semua siswa 

mendengarkan dan bertanya, dan praktek yang kedua dimulai. Siswa didalam 

kelompok mulai sibuk melakukan praktek dengan menaruh magnet diatas kaca 

dan yang satu dibawah kaca sampai semua terlaksana. Guru membantu siswa 

dalam kegiatan diskusi didalam kelompok. Setelah semua selesai perwakilan anak 

maju mengumpulkan lembar kerja kelompok. Guru dan siswa bertanya jawab 

tentang praktek yang baru saja mereka lakukan. 

           Guru bertanya kepada siswa apa ada yang belum paham tentang materi 

gaya, siswa dengan kompak menjawab sudah pak. Kemudian guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari tentang materi gaya. Guru dan peneliti membagikan 

lembar soal dan lembar jawab postest  untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah 

selesai merka maju kedepan untuk mengumpulkan. Peneliti menyampaikan rasa 

terima kasih kepada guru dan siswa karena telah berhasil melakukan proses 

pembelajaran dengan baik. Guru menutup pembelajaran dengan salam pada pukul 

08.20. 
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Berikut adalah hasil observasi tindakan guru dan siswa pada kelas 

eksperimen di SD Negeri 1 Kaloran: 

Tabel 20 

Hasil Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 1 Kaloran Pertemuan Pertama 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikan salam √  
2. Mengabsensi √  

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

 √ 

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
√  

5. Memberikan apersepsi  √ 

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

siswa. 

 

 

√ 

 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  

Elaborasi  

 

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya 

serta mengetahui 

jawabannya. 

8. Mendampingi siswa 

saat mengerjakan tugas 

dan memastikan semua 

anggota kelompok 

mengerjakan serta 

mengetahui jawaban. 

√  

Konfirmasi Guru memanggil 

salah satu nomor 
9.  Memanggil salah satu 

siswa untuk 
√  
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siswa dan nomor 

yang dipanggil 

melaporkan hasil 

diskusi. 

melaporkan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Tanggapan dari 

siswa lain, 

kemudian guru 

menunjuk siswa 

yang lain. 

10. Memanggil siswa lain 

untuk memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi kelompok 

lain. 

√  

11. Menunjuk siswa yang 

lain secara bergantian. 
 √ 

Kegiatan 

Akhir  

Kesimpulan 12. Mengajak siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

√  

Jumlah 9 3 

 Berdasarkan tabel 21 menjukkan bahwa pertemuan pertama pada 

kelompok eksperimen terdapat tiga aspek yang tidak terlaksana yaitu aspek guru 

tidak memberikan motivasi untuk membangkitkan minat siswa belajar tentang materi 

perubahan kenampakan bumi yang akan diajarkan, guru tidak memberikan apersepsi dan 

menunjukkan siswa yang lain secara bergantian. Namun aspek yang lain sudah 

dilaksakan dengan baik oleh guru. 

Tabel 21 

Hasil Observasi Tindakan Siswa Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 1 Kaloran Pertemuan Pertama 

  

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  √ 
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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  √  

Jumlah 9 3 

Berdasarkan tabel 22 masih ada aspek yang belum telaksana pada siswa 

yaitu siswa belum siap menerima pelajaran, siswa belum melaksanakan yang 

diperintahkan guru, siswa belum aktif dalam kegiatan diskusi. Selain aspek-aspek 

tersebut sintak langkah pembelajaran yang lain sudah terlaksana dengan baik. 

Maka peneliti bersama dengan guru kelas dan observer berdiskusi untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan pertama agar pada pertemuan 

kedua bisa terlaksana lebih baik. 

Tabel 22 

Hasil Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 1 Kaloran Pertemuan Kedua 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikan salam √  
2. Mengabsensi √  

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

√  

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
√  

5. Memberikan apersepsi √  

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

 

 

√ 
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siswa. 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  

Elaborasi  

 

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya 

serta mengetahui 

jawabannya. 

8. 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. 

9.  Memanggil salah satu 

siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi kelompoknya. 

√  

Tanggapan dari 

siswa lain, 

kemudian guru 

menunjuk siswa 

yang lain. 

10. Memanggil siswa lain 

untuk memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi kelompok 

lain. 

√  

11. Menunjuk siswa yang 

lain secara bergantian. 
√  

Kegiatan 

Akhir  

Kesimpulan 12. Mengajak siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

√  

Jumlah 12 - 

Berdasarkan tabel 23 menjukkan bahwa pertemuan kedua pada kelompok 

eksperimen semua sintaks sudah dilaksanakan dengan baik. 

Tabel 23 

Hasil Observasi Tindakan Siswa Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 1 Kaloran Pertemuan Kedua 

  

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 √  
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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  √  

Jumlah 12  

Berdasarkan tabel 24 pertemuan kedua pada kelas eksperimen siswa telah 

melaksanakan semua langkah pembelajaran dengan baik. Diharapkan dari 

ketercapaian semua langkah pembelajaran ini hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini akan meningkat.  

4.1.2 Hasil Pelaksanaan Penelitian Kelompok Kontrol 

           Sebagai pembanding dari kelompok eksperimen maka ada kelompok 

kontrol. Penelitian pada kelompok kontrol dilakukan setelah pertemuan pada 

kelompok eksperimen selesai jadwal pertemuan kelompok kontrol dapat dilihat 

pada tabel 20. 

           Kegiatan tersebut dapat diuraikan lebih rinci, pelaksanaan kegiatan di 

mulai pada hari Rabu, 20 April 2016 pukul 10.00. dengan agenda berkenalan 

dengan siswa untuk lebih dekat, setelah itu menyampaikan tujuan peneliti untuk 

melakukan penelitian. Setelah itu siswa diberikan soal sebelum pembelajaran atau 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

1) Pertemuan Pertama 

           Kegiatan pembelajaran yang pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 21 

April 2016 pembelajaran yang pertama. Dengan alokasi waktu 2x35 menit, 

kegiatan diawali dengan guru mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama. 

Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, setelah itu guru bertanya kepada siswa 

“apakah kalian tahu permainan tarik tambang?”. Setelah mendengar jawaban dari 

siswa guru mengaitkan dengan tujuan pembelajaran. 
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 Kegiatan inti guru mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran 

tentang tarik tambang dan gaya yang ada di sekitar kita. Setelah menonton video 

pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dan diberi 

mahkota kelompok. Siswa diberi lembar kerja siswa untuk dikerjakan, selama 

mengerjakan lembar kerja siswa guru membimbing dan mengawasi pekerjaan 

siswa. Setelah kerja kelompok selesai setiap perwakilan dipanggil oleh guru untuk 

menyampaikan hasil diskusi dan siswa yang lain diminta untuk menanggapi hasil 

kerja kelompok yang lain. Setelah memaparkan hasil diskusi dan memberikan 

tanggapan guru mengajak siswa untuk bertanya jawab tentang pembelajaran dan 

kerja kelompok yang baru saja dilakukan. 

 Kegiatan akhir guru mengajak siswa untuk merefleksi pembelajaran dan 

membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

Setelah melaksanakan pembelajaran pada pertemuan pertama maka penelitian 

dilanjutkan pada pertemuan kedua.  

2) Pertemuan Kedua 

Pembelajaran pertemuan kedua dilaksanakan pada hari jumat, 22 April 

2016. Alokasi waktu untuk pembelajaran yang kedua masih sama yaitu 2x35 

menit. Peneliti telah menyiapkan RPP, materi pelakajaran serta media sehingga 

guru kelas hanya fokus melaksanakan pembelajaran. 

Langkah pembelajaran pada pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

kegiatan awal pembelajaran diawali dengan guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama-sama, kemudian guru bertanya tentang materi yang dipelajari kemarin, 

setelah itu guru melakukan apersepsi dengan bertanya “Apakah kalian mengetahui 

kenapa buah yang sudah matang jatuh kebawah?”, “Mengapa hal tersebut bisa 

terjadi?”. Setelah siswa menjawab apersepsi dari guru, guru mengaitkan apersepsi 

dengan tujuan pembelajaran, guru melanjutkan pada kegiatan inti. 

Kegiatan inti dimulai dengan mengajak siswa menonton video tentang 

gaya magnet dan gaya gravitasi. Siswa diminta memperhatikan video yang 

diputar. Selama menyaksikan video pembelajaran siswa diminta untuk mencatat 

hal-hal penting. Setelah menyaksikan video pembelajaran siswa dibagi menjadi 6 

kelompok heterogen. Siswa dibagikan mahkota kelompok dan lembar kerja siswa 
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untuk dikerjakan, selama mengerjakan lembar kerja siswa guru membimbing dan 

mengawasi pekerjaan siswa. Setelah pekerjaan selesai siswa ditunjuk oleh guru 

untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya dan siswa yang lain diminta untuk 

memperhatikan kemudian diminta untuk memberikan tanggapan sesuai dengan 

apa yang dipaparkan oleh temannya. Setelah semua siswa telah memaparkan hasil 

diskusinya guru mengajak siswa untuk bertanya jawab tentang pembelajaran yang 

kerja kelompok dan video pembelajaran yang diputar. 

Kegiatan akhir guru mengajak siswa merefleksi pembelajaran dan 

mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang baru saja 

dilakukan. Setelah itu membagikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan. 

Berikut adalah hasil observasi tindakan guru dan siswa pada kelas Kontrol 

di SD Negeri 3 Kaloran: 

Tabel 24 

Hasil Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 3 Kaloran Pertemuan Pertama 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikan salam √  
2. Mengabsensi  √ 

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

 √ 

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
 √ 

5. Memberikan apersepsi √  

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

 

 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

 

 

√ 
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pada lembar kerja 

siswa. 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  

Elaborasi  

 

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya 

serta mengetahui 

jawabannya. 

8. 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. 

9.  Memanggil salah satu 

siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi kelompoknya. 

√  

Tanggapan dari 

siswa lain, 

kemudian guru 

menunjuk siswa 

yang lain. 

10. Memanggil siswa lain 

untuk memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi kelompok 

lain. 

√  

11. Menunjuk siswa yang 

lain secara bergantian. 
 √ 

Kegiatan 

Akhir  

Kesimpulan 12. Mengajak siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

√  

Jumlah 8 4 

Berdasarkan tabel 25 menjukkan bahwa pertemuan pertama pada 

kelompok kontrol terdapat empat aspek yang tidak terlaksana yaitu aspek guru 

tidak mengabsensi siswa, tidak memberikan motivasi untuk membangkitkan minat 

siswa belajar tentang materi perubahan kenampakan bumi yang akan diajarkan, guru 

tidak memberikan apersepsi dan menunjukkan siswa yang lain secara bergantian. Namun 

aspek yang lain sudah dilaksakan dengan baik oleh guru. 
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Tabel 25 

Hasil Observasi Tindakan Siswa Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 3 Kaloran Pertemuan Pertama 

  

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  √  

Jumlah  7 5 

Berdasarkan tabel 26 masih ada langkah pembelajaran yang belum 

dilakasanakan siswa yaitu siswa tidak duduk ditempat masing-masing, siswa 

belum siap menerima pelajaran, siswa tidak aktif menanggapi pertanyaan guru, 

siswa belum melaksanakan perintah guru dan siswa belum aktif dalan kegiatan 

diskusi. Maka peneliti bersama dengan guru kelas dan observer berdiskusi untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan pertama agar pada pertemuan 

kedua bisa terlaksana lebih baik. 

 

Tabel 26 

Hasil Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 3 Kaloran Pertemuan Kedua 

Tahapan Aspek yang diamati Langkah Pembelajaran Keterlaksanaan 

sintaks 

Ya  Tidak  



69 
 

 
 

Kegiatan 

Pendahuluan 
Siswa dibagi 

dalam kelompok, 

setiap siswa dalam 

kelompok 

mendapatkan 

nomor 

1. Memberikan salam √  
2. Mengabsensi √  

3. Memberikan motivasi 

untuk membangkitkan 

minat siswa belajar 

tentang materi 

perubahan kenampakan 

bumi yang akan 

diajarkan 

√  

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
√  

5. Memberikan apersepsi √  

Kegiatan 

inti 

Ekplorasi  

 

Guru membagi 

tugas dan masing-

masing kelompok 

mengerjakannya. 

6. Memberikan tugas 

kepada masing-masing 

kelompok untuk 

mengerjakan tugas 

pada lembar kerja 

siswa. 

 

 

√ 

 

7. Mengawasi siswa saat 

mengerjakan tugas. 
√  

Elaborasi  

 

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya 

serta mengetahui 

jawabannya. 

8. 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. 

9.  Memanggil salah satu 

siswa untuk 

melaporkan hasil 

diskusi kelompoknya. 

√  

Tanggapan dari 

siswa lain, 

kemudian guru 

menunjuk siswa 

yang lain. 

10. Memanggil siswa lain 

untuk memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi kelompok 

lain. 

√  

11. Menunjuk siswa yang 

lain secara bergantian. 
√  

Kegiatan Kesimpulan 12. Mengajak siswa untuk 

menyimpulkan hasil 
√  
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Akhir  pembelajaran. 

Jumlah 12 - 

Berdasarkan tabel 27 menjukkan bahwa pertemuan kedua pada kelompok 

kontrol semua sintaks sudah dilaksanakan dengan baik. 

Tabel 27 

Hasil Observasi Tindakan Siswa Dalam Pembelajaran 

Pada Kelas Eksperimen SD Negeri 3 Kaloran Pertemuan Kedua 

  

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  √  

Jumlah 12  

Berdasarkan tabel 28 pertemuan kedua pada kelas kontrol ini guru dan 

siswa telah melaksanakan semua langkah pembelajaran dengan baik. Diharapkan 

dari ketercapaian semua langkah pembelajaran ini hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini akan meningkat.  
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskriptif Data  

4.2.1.1 Analisis Deskriptif dan Distribusi Frekuensi Hasil Posttest Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

          Pada kelas eksprimen didapat nilai postest terendah 66 dan nilai tertinggi  

90. Untuk menentukan kategori dan interval kelompok digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Banyaknya kategori : 1 + 3,3 log n 

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

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

Interval (i) = 
                          

                  
 

 

  Kelas Eksperimen = i = 
     

 
  = 5 

  Kelas Kontrol = i = 
     

 
  = 7,1=7 

           Hasil distribusi frekuensi Postest kelompok eksperimen dapat dilihat pada 

tabel 30 berikut: 

Tabel 28 

 Tabel Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

 

 Berdasarkan tabel 30 distribusi hasil posttest, dapat dilihat bahwa 

jumlah siswa pada kelompok eksperimen pada interval nilai 89 – 94 sebanyak 7 

Interval 

Nilai 

Kelompok Eksperimen Interval 

Nilai 

Kelompok Kontrol 

Frekuensi  Persentase Frekuensi  Persentase 

65 – 70 4 12% 55 –62 3 % 

71 – 76  5 17% 63 – 70 6 % 

77 – 82 5 17% 71 – 78 7 % 

83 – 88 6 20% 79 – 86 8 % 

89 – 94 7 24% 87 – 94 5 % 

95 – 100 3 10% 95 – 100 - % 

Total  30 100% Total         29 100% 
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siswa dengan persentase paling banyak yaitu 24%. Sedangkan jumlah siswa pada 

kelompok kontrol pada interval nilai 79 – 86 sebanyak 8 siswa dengan persentase 

paling banyak yaitu %. 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi hasil prostest diatas, kemudian 

dilakukan analisis deskriptif pada hasil posttest yang dapat dilahat pada tabel 31 

berikut: 

Tabel 29 

Statistik Deskriptif Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Statistics 

  
Eksperimen Kontrol 

N Valid 30 29 

Missing 0 1 

Mean 83.53 75.44 

Median 83.00 76.00 

Mode 90 76 

Std. Deviation 8.756 1.078 

Minimum 65 56 

Maximum 96 93 

 

            Berdasarkan tabel 31 diatas dapat dilihat bahwa pada kelompok 

eksperimen dengan jumlah data (N) sebanyak 30 mempunyai skor maksimal 96 

sedangkan skor minimal sebesar 65 dan standar deviasi 8756. 

  Pada kelompok eksperimen diperoleh rata-rata nilai 83,53. Pada variabel 

kelompok kontrol dengan jumlah data (N) sebanyak 29 mempunyai skor 

maksimal 93 sedangkan skor minimal sebesar 56 dengan nilai rata-rata 75,44. 

4.2.1.2 Uji Normalitas Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

            Berikut adalah data hasil uji normalitas dari hasil Posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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Tabel 30 

Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

           Berdasarkan uji normalitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa taraf 

signifikansi pada kelompok eksperimen sebesar 0.106> 0,05 sedangkan pada  

kelompok kontrol sebesar 0,194> 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki distribusi 

normal. Dibawah ini adalah histogram hasil uji normalitas postest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

Gambar 4 

Histogram Uji Normalitas Posttest Kelompok Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .173 29 .026 .941 29 .106 

Kontrol .117 29 .200
*
 .951 29 .194 
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Gambar 5 

Histogram Uji Normalitas Posttest Kelompok Kontrol 

 

4.2.1.3 Hasil Uji Homogenitas Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

    Berikut adalah hasil uji homogenitas dari nilai posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tabel 31 

Hasil Uji Homogenitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan tabel 33 hasil uji homogenitas dari nilai posttest diperoleh 

Levene Statistic sebesar 1,037dengan 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. 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.037 1 57 .313 
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4.3 Uji Prasarat 

4.3.1 Analisis dan Hasil Uji T 

Tabel 32 

Analisis Statistik Deskriptif dan Hasil Uji TAnalisis Statistik Deskriptif 

 

  Berdasarkan tabel 34 diperoleh signifikansi dari nilai Sig 2 tailed  

0,002<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan model  pembelajaran 

Kooperatif berbantuan permainan tarik tambang dengan pembelajaran Kooperatif 

berbantuan video terhadap hasil belajar IPA materi gaya pada SD Negeri 1 

Kaloran (kelas ekperimen) dan SD  Negeri 3 Kaloran (kelas kontrol). 

4.3.2 Uji Hipotesis 

                      Uji hipotesis bertujuan untuk menguji Ho dan Ha dapat 

diterima atau ditolak. Dalam uji hipotesis digunakan uji beda rata-rata yaitu 

Independent Sampel T Test. Uji ini dilakukan pada hasil nilai posttest kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

signifikasi adalah apabila signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

dan sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hipotesis pada penelitian Ho ditolak dan Ha diterima jadi terdapat perbedaan 

efektifitas model  pembelajaran Kooperatif berbantuan permainan tarik tambang 

  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 

nila

i 

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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dengan pembelajaran Kooperatif berbantuan video terhadap hasil belajar IPA 

materi gaya pada SD Negeri 1 Kaloran. 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

           Model pembelajaran yang dipakai yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT berbantuan tarik tambang dan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

berbantuan video menunjukan hasil bahwa ada perbedaan hasil belajar pada 

pembelajaran IPA materi gaya, ditinjau dari perbedaan penggunaan model 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis yang menunjukan nilai 

probabilitas < 0,05. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan permainan tarik tambang mempunyai rata-rata 

yang lebih tinggi dari pada pembelajaran siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan video pembelajaran.  

           Perbedaan kedua media tersebut didukung pula dari keadaan yang terjadi di 

lapangan. Kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen adalah dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan permainan tarik 

tambang, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan video pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran dengan penggunaan model pembelajara kooperatif tipe NHT 

berbantuan permainan tarik tambang terlihat hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 

1 Kaloran pada mata pelajaran IPA materi gaya yang berjumlah 30 (kelas 

eksperimen) lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 3 

Kaloran pada mata pelajaran IPS yang berjumlah 29 (kelas kontrol). Rata-rata 

nilai untuk kelas eksperimen adalah 83,76, sedangkan untuk kelas kontrol rata-

rata nilainya 76,13. 

            Menurut Slavin (dalam Rusman 2011:205) bahwa : (1) penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, 

dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran kooperatif dapat 

memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman.  
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           Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan kooperatif tipe 

NHT berbantuan permainan tarik tambang lebih paham dalam penangkapan 

materi karena siswa di ajak terjun secara langsung untuk menemukkan sendiri 

materi pelajaran dalam permainan tarik tambang. Dengan begitu pengaruh 

terhadap siswa sangat signifikan seperti, hasil belajar meningkat, penagkapan 

materi lebih mudah, dan siswa lebih tertarik untuk mengikuti mata pelajaran.  


