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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Latar dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Cebongan 03 Salatiga 

Semester I tahun pelajaran 2014/2015. Berada di dekat pemukiman warga, dekat 

dengan jalan raya. Jarak lokasi SD Negeri Cebongan 03 Salatiga ke pusat 

Kecamatan 2 km serta ke pusat kota berjarak 5 km membuat lokasi ini strategis, 

selain itu berdekatan juga dengan puskesmas cebongan dan kantor kelurahan 

cebongan. Kondisi fisik SD masih tergolong baik. Jumlah kelas di SD Negeri 

Cebongan 03 Salatiga ada 6 kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, terdapat pula 1 

perpustakaan,1 lab komputer, 1 kantor guru dan kepala sekolah dan 1 ruang uks. 

Jumlah guru di SD Negeri Cebongan 03 Salatiga ada 10 guru , yaitu 6 guru kelas 

dari kelas 1 sampai kelas 6, 1 guru agama islam, 2 guru olah raga dan 1 guru 

komputer.  

Subjek penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 5 yang berjumlah 21 siswa 

yang terdiri 12 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Latar belakang sosial dan 

ekonomi orangtua siswa sebagian besar sebagai wiraswasta dan pegawai negeri. 

Akibat kesibukan orang tua, banyak siswa yang kegiatan belajarnya kurang 

terpantau. Sehingga siswa menjadi kurang bersemangat untuk belajar. 

Berdasarkan hasil observasi sebelum dilakukan tindakan jumlah siswa yang 

belum mencapai KKM (≥65) mencapai 13 siswa, sedangkan yang sudah mencapai 

KKM hanya 8 siswa. Menurut John Piaget (Susanto, 2013: 184), anak usia 7–12 

tahun berada dalam tahap berpikir konkret. Berdasarkan perkembangan kognitif 

ini, maka anak usia sekolah dasar pada umumnya mengalami kesulitan dalam 

memahami matematika yang bersifat abstrak.  

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan hasil belajar matematika.Pembelajaran kooperatif tipe 
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NHT merupakan variabel bebas (independent), sedangkan hasil belajar 

matematika merupakan variabel terikat (dependent). 

3.2.2 Definisi Operasional 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu pembelajaran dimana 

siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kemudian setiap anggota dalam 

kelompok diberikan nomor. Siswa diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh guru. Setiap siswa berpartisipasi dalam mempertimbangkan 

jawaban yang tepat dari soal yang diberikan oleh guru. Kemudian secara acak 

guru memanggil siswa dengan nomor tertentu untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

Hasil belajar yang diteliti merupakan hasil belajar kognitif yang dapat 

diketahui hasilnya dengan tes tertulis setelah proses pembelajaran selesai.Hasil 

belajar matematika dalam bentuk besar skor yang di dapat siswa dari hasil 

tesformatif yang diberikan oleh guru.Tes ini digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT). Soal tes yang diberikan berbentuk pilihan ganda. Pemberian tes 

dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga dalam setiap siklus. 

3.3 Rencana Tindakan  

Menurut Kemmis dan Mc Taggart (Arikunto, 2008:16), model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model spiral dengan melalui beberapa 

siklus tindakan dan terdiri dari tiga komponen yaitu yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (action) dan observasi (observation), dan refleksi 

(reflection). Model spiral ini merupakan model siklus berulang berkelanjutan, 

dengan harapan pada setiap tindakan menunjukkan peningkatan sesuai perubahan 

dan perbaikan yang ingin dicapai. 
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                              Gambar 2 

Skema Rencana TindakanModel Spiral dari Kemmis dan Taggrat 

 

Tahap-tahap penelitian dapat dijabarkan dalam uraian di bawah ini: 

1) Perencanaan  

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti menyusun suatu perencanaan 

mengenai halapa yang akandiperlukan dan dilaksanakan di dalam pelaksanaan 

tindakan. Sebelum menyusun perencanaan, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap kelas yang akan diteliti terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi kelas yang sebenarnya. Setelah melakukan pengamatan, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah yang ditemukan dalam pembelajaran. 

Kemudian peneliti dapat menyusun suatu perencanaan yang mencakup tindakan 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran yang 

sudah ada. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran peneliti 

dapat menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT). 
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2) Pelaksanaan tindakan dan observasi 

Pelaksanaan tindakan adalah mengimplementasikan tindakan 

pembelajaran yang sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun.Dalam 

pelaksanaan pembeljaran ini peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT). Dalam 1 siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. 

Dalam setiap pertemuan, dilakukan observasi (pengamatan) terhadap proses 

pelaksanaan pembelajaran NHT. Pertemuan ketiga pada setiap siklus akan 

diadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran NHT. 

3) Refleksi 

Dalam tahap ini, peneliti mengkaji hasil tindakan yang telah dilakukan. 

Refleksi digunakan untuk menemukan kekurangan atau kelemahan yang terjadi 

pada tindakan siklus I. Kekurangan atau kelemahan yang ada kemudian di 

perbaiki pada siklus berikutnya. 

3.3.1 Tindakan Siklus I  

3.3.1.1 Perencanaan  

Dalam tahap ini dilakukan 2 kali pertemuan. Setelah meminta dan 

mendapatkan ijin dari pihak sekolah, peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk 1 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan untuk 

pembahasan dan evaluasi hasil belajar. Selain itu, peneliti juga menyiapkan alat 

peraga yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, lembar observasi, kegiatan 

siswa, dan soal evaluasi berbentuk pilihan ganda. Lembar observasi disusun 

berdasarkan sintak pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Peneliti juga 

menyiapkan nomor. Nomor adalah hal paling penting dalam pembelajaran NHT, 

karena setelah siswa melakukan diskusi, guru akan memanggil siswa dengan 

nomor tertentu secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Tahap pelaksanaan tindakan adalah kegiatan melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Dalam penelitian ini 

pelaksanaan tindakan dilakukan dengan menerapkan pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT). Pembelajaran dilaksanakan selama tiga kali pertemuan 
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atau 6 x 35 menit.Pertemuan pertama materi yang diajarkan adalah sifat-sifat 

bangun ruang kubus dan balok.Pertemuan kedua materi yang diajarkan adalah 

sifat-sifat bangun ruang tabung dan bola.Pertemuan ketiga peneliti melakukan 

evaluasi setelah melaksanakan pembelajaran NHT pada pertemuan sebelumnya. 

Selama pelaksanaan tindakan berlangsung, dilakukan kegiatan observasi. Dalam 

tahap observasi, penulis menghimpun temuan dan masukan yang diperoleh selama 

proses kegiatan, baik temuan dari penelitimaupun temuan dari guru yang 

diperoleh melalui lembar observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan 

dengan mengamati kegiatan guru dan siswa ketika melaksanakan pembelajaran 

NHT. Kemudian observer menilai apakah sintak pembelajaran NHT sudah 

terlaksana dengan baik atau belum. 

Langkah-langkah pembelajaran dari pertemuan 1 dan 2 adalah langkah-

langkah yang sama pada setiap pertemuannya. Langkah-langkah pembelajaran 

terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa 

b. Melakukan absensi kelas 

c. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberikan 

motivasi 

d. Apersepsi 

e. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 

f. Guru menjelaskan langkah-langkah NHT 

2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa mengamati gambar/alat peraga yang ditunjukkan oleh guru  

2) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

3) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi yang dijelaskan 

b. Elaborasi 

1) Siswa membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

2) Siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing kemudian 

setiap siswa dalam kelompok diberi nomor. 
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3) Siswa diberikan alat peraga untuk diamati serta lembar kerja siswa. 

4) Siswa mengamati alat peraga dan berdiskusi tentang soal yang 

diberikan oleh guru. 

5) Siswa dipanggil guru dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mencoba menjawab pertanyaan atau 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

6) Siswa kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan pendapat pada siswa yang presentasi. 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang kurang jelas atau 

belum diketahui siswa. 

2) Siswa dibimbing guru meluruskan kesalah pahaman dan diberi 

penguatan. 

3) Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari. 

b. Refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan beberapa 

pertanyaan. 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai observer mengamati 

keterlaksanaan sintak pembelajaran NHT. Pengamatan dilakukan untuk 

mengetahui apakah sintak pembelajaran NHT sudah terlaksana dengan baik atau 

belum. Observer melakukan pengamatan dengan mengisi lembar observasi 

keterlaksanaan sintak NHT yang sudah disediakan. 

3.3.1.3 Refleksi 

Tahap ini dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi siklus I. 

Refleksi dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi semua informasi dan 

data yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Hasil analisis itu kemudian 

dijadikan sebagai bahan refleksi. Apabila masih ada kekurangan atau kelemahan 

pada tindakan siklus I, maka dilakukan perbaikan pada siklus II dan selanjutnya. 

3.3.2 Tindakan Siklus II  

Pembelajaran siklus II dibuat jika siklus I belum berhasil mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan pada siklus II ini merupakan 
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perbaikan dari siklus I. Pada siklus II kegiatan pembelajarannya sama dengan 

siklus I hanya saja pada siklus II merupakan penyempurnaan dari kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada siklus I. 

3.3.2.1 Perencanaan 

Kegiatan pada siklus II yaitu mengidentifikasi masalah, mendiagnosis 

masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah pada siklus I. Setelah itu 

menyusun rencana pembelajaran (RPP) sesuai materi pada pelaksanaan siklus II 

dan dilanjutkan merancang alat peraga, lembar observasi keterlaksanaan sintak 

NHT, kegiatan siswa, nomor, dan soal evaluasi berbentuk pilihan ganda. 

3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi  

Kegiatan yang dilaksanakan adalah menerapkan RPP yang telah dibuat. 

Dalam pelaksanaan tindakan pada siklus II ini terdapat tiga kali pertemuan atau 6 

x 35 menit.Pada pertemuan pertama, materi yang diajarkan adalah jaring-jaring 

balok.Pertemuan kedua materi yang diajarkan adalah jaring-jaring 

kubus.Sedangkan pada pertemuan ketiga peneliti melakukan evaluasi dengan 

memberikan soal berbentuk pilihan ganda kepada siswa.Selama proses 

pembelajaran, perlu dilakukan kegiatan observasi untuk sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. 

Langkah-langkah pembelajaran pertemuan 1 dan 2 pada siklus II ini 

adalah langkah-langkah yang sama pada setiap pertemuannya. Langkah-langkah 

pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa 

b. Melakukan absensi kelas 

c. Mengkondisikan siswa supaya siap dalam belajar serta memberikan 

motivasi 

d. Apersepsi 

e. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 

f. Guru menjelaskan langkah-langkah NHT 
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2) Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa mengamati gambar/alat peraga yang ditunjukkan oleh guru  

2) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

3) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi yang dijelaskan 

b. Elaborasi 

1) Siswa membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

2) Siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing kemudian 

setiap siswa dalam kelompok diberi nomor. 

3) Siswa diberikan alat peraga untuk diamati serta lembar kerja siswa. 

4) Siswa mengamati alat peraga dan berdiskusi tentang soal yang 

diberikan oleh guru. 

5) Siswa dipanggil guru dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mencoba menjawab pertanyaan atau 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

6) Siswa kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan pendapat pada siswa yang presentasi. 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang kurang jelas atau 

belum diketahui siswa. 

2) Siswa dibimbing guru meluruskan kesalah pahaman dan diberi 

penguatan. 

3) Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari. 

b. Refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan beberapa 

pertanyaan. 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai observer mengamati 

keterlaksanaan sintak pembelajaran NHT. Pengamatan dilakukan untuk 

mengetahui apakah sintak pembelajaran NHT sudah terlaksana dengan baik atau 

belum.Observer melakukan pengamatan dengan mengisi lembar observasi 

keterlaksanaan sintak NHT yang sudah disediakan. 
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3.3.2.3 Refleksi 

 Tahap ini dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi siklus II. 

Refleksi dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi semua informasi dan 

data yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Hasil analisis itu kemudian 

dijadikan sebagai bahan refleksi.Apabila masih ada kekurangan atau kelemahan 

pada tindakan siklus II, maka dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes 

dan non tes (observasi). Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah mengikuti pembelajaran NHT. Tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran dan tingkat pemahaman 

dalam pembelajaran matematikayang dilakukan oleh guru dalam menerapkan 

Numbered Heads Together.Teknik tes dilakukan pada pertemuan ketiga dalam 

setiap siklus. Sedangkan teknik non tes (observasi) dilakukan untuk mengetahui 

keterlaksanaan sintak pembelajaran NHT yang dilakukan oleh guru. Observasi 

dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data keterlaksanaan 

sintak pembelajaran NHT adalah lembar observasi. Lembar observasi disusun 

berdasarkan kisi-kisi sintak pembelajaran NHT. Sedangkan untuk mengumpulkan 

data hasil belajar siswa,instrumen yang digunakan adalah lembartes evaluasi 

berbentuk pilihan ganda.Lembar tes evaluasi disusun berdasarkan kisi-kisi soal 

yang telah ditentukan. 

3.4.2.1 Lembar Observasi Guru dalam Menerapkan Pembelajaran NHT 

Lembar observasi dibuat berdasarkan kisi-kisi observasi guru dalam 

menerapkan pembelajaran NHT. Lembar observasi guru dalam menerapkan 

pembelajaran NHT berisi item-item tentang langkah-langkah pembelajaran NHT. 

Berikut ini adalah kisi-kisi observasi guru dalam menerapkan pembelajaran NHT: 
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Tabel 3 

Kisi-Kisi Observasi Guru dalam Menerapkan Pembelajaran NHT 

 

No. Kegiatan Indikator 

1. Awal a. Guru menyiapkan siswa agar siap mengikuti pembelajaran 

b. Guru memberi apersepsi yang terkait dengan materi yang 

akan diajarkan 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

d. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran NHT 

kepada siswa 

2. Inti Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan materi kepada siswa yang didukung 

dengan penggunaan alat peraga bangun ruang. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Elaborasi 

c. Guru membagi siswa dalam satu kelas menjadi beberapa 

kelompok 

d. Guru memberikan nomor kepada setiap anggota dalam 

kelompok 

e. Guru membagikan lembar kerja siswa kepada setiap 

kelompok 

f. Guru mengarahkandan membimbing siswa untuk saling 

bekerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok 

g. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari 

kelompok lain untuk bertanya atau mengomentari tentang 

jawaban yang disampaikan oleh siswa yang presentasi 

Konfirmasi 
i. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberi 

penguatan 

3. Akhir a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dan 

melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan 

b. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 
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3.4.2.2 Lembar Tes Hasil Belajar  

Untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran NHT 

adalah dengan memberikan soal tes pada pertemuan ketiga tiap siklus. Soal tes 

disusun berdasarkan kisi-kisi soal tiap siklus. Berikut ini adalah kisi-kisi soal 

siklus I dan siklus II: 

Tabel 4 

Kisi–Kisi Instrumen Evaluasi Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 

Cebongan 03  Salatiga Tahun Pelajaran 2014 /2015 

Siklus I 

 

Standar Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Bentuk 

Penilaian 

Jenis 

Soal 

No 

Butir 

Soal 

1. Melakukan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

1.1 

Melakukan 

operasi 

hitung 

bilangan 

bulat 

termasuk 

penggunaan 

sifat-

sifatnya, 

pembulatan 

dan 

penaksiran. 

 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

dengan 

menggunakan 

sifat 

komutatif. 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

1, 2, 

3, 6, 

12, 

15, 

16, 

22, 

23 

 

  Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

dengan 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

4, 5, 

7, 8, 

13 

,14 

,17   
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menggunakan 

sifat asosiatif. 

 

 

  Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah 

matematika 

dengan 

menggunakan 

sifat 

distributif. 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

9, 

10, 

11, 

18, 

19, 

20, 

21, 

24, 

25 

 

Tabel 5 

Kisi–Kisi Instrumen Evaluasi Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 

Cebongan 03 Salatiga Tahun Pelajaran 2014 /2015 

Siklus II 

 

Standar Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Bentuk 

Penilaian 

Jenis 

Soal 

No 

Butir 

Soal 

1. Melakukan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

1.1 

Melakukan 

operasi 

hitung 

bilangan 

bulat 

termasuk 

penggunaan 

sifat-

sifatnya, 

pembulatan 

Siswa dapat 

menaksir 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

ke puluhan 

terdekat. 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

1, 2, 

5, 7 
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dan 

penaksiran. 

 

  Siswa dapat 

menaksir 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

ke ratusan 

terdekat. 

 distributif. 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

3, 4, 

6, 13, 

18, 

19, 21 

  Siswa dapat 

menaksir 

perkalian 

dan 

pembagian 

ke puluhan 

terdekat. 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

8. 9, 

10,11, 

12, 16 

  Siswa dapat 

menaksir 

perkalian 

dan 

pembagian 

ke ratusan 

terdekat. 

 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

14, 

15, 

17, 

20, 

22, 

23, 

24, 25 
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Untuk mengetahui hasil belajar matematika pada siswa, digunakan teknik 

menilai hasil tes evaluasi siswa sebagai berikut :  

Nilai = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100 

3.4.3 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.3.1 Validitas Instrumen  

Tujuan dari pelaksanaan uji coba instrumen adalah untuk mengetahui 

kelayakan instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas instrumen 

dilaksanakan di kelas 6 SD Negeri Cebongan 03 Salatiga. Uji instrumen 

dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015. Priyatno (2009 : 97 ) mengemukakan 

bahwa instrumen dikatakan valid artinya instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Dalam penelitian ini, uji validitas tes dihitung dengan cara 

mengkorelasikan antara nilai yang diperoleh dari setiap butir soal dengan 

keseluruhan yang diperoleh. Menurut Azwar (2011: 30) batasan yang digunakan 

untuk menentukan validitas instrumen dalam penelitian adalah 0.20, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

r< 0,20  : Tidak ada validitas 

0,20 ≤ r < 0,40 : Validitas rendah 

0,40≤ r < 0,60  : Validitas sedang 

0,60≤ r <0,80  : Validitas tinggi 

0,80≤ r < 1,00  : Validitas sempurna 

Uji validitas masing-masing soal dalam instrumen tes dilihat dari korelasi 

antara skor-skor butir soal dengan skor totalnya. Validitas butir soal dihitung 

dengan menggunakan program Statistical Package For The Social Science (SPSS) 

versi 16.0. Berdasarkan analisis data yang hasilnya terlampir maka dilaporkan 

secara ringkas dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 6 

Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen Soal Siklus 1 

SK dan KD Indikator Butir Soal 
Butir Soal 

Valid 

Standar Kompetensi 

1. Melakukan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

Kompetensi Dasar: 

1.1 Melakukan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

termasuk penggunaan 

sifat-sifatnya, 

pembulatan dan 

penaksiran. 

 

 

Siswa dapat menyelesaikan 

masalah matematika dengan 

menggunakan sifat komutatif. 

 

1, 2, 3, 6, 

12, 15, 16, 

22, 23 

 

1, 2, 6, 

12, 15, 

16, 22, 

23 

 

Siswa dapat menyelesaikan 

masalah matematika dengan 

menggunakan sifat asosiatif. 

 

4, 5, 7, 8, 

13 ,14 ,17   

 

5, 7 ,14 

,17   

 

Siswa dapat menyelesaikan 

masalah matematika dengan 

menggunakan sifat distributif. 

9, 10, 11, 

18, 19, 20, 

21, 24, 25 

9, 10, 11, 

18, 19, 

20, 21, 

24, 25 

Total  25 21 

 

Dari hasil analisis uji validitas siklus I terbukti bahwa semua indikator yang 

ada sudah terwakili oleh butir soal yang valid. Dari 25 soal yang telah dilakukan 

uji validitas, terdapat 21 soal yang valid, dan dipilih 20 soal untuk dipakai dalam 

tes formatif siklus I. 
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Tabel 7 

Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen Soal Siklus 2 

SK dan KD Indikator Butir Soal 
Butir Soal 

Valid 

Standar Kompetensi 

1. Melakukan 

operasi 

hitung 

bilangan 

bulat dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

Kompetensi Dasar : 

1.1 Melakukan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

termasuk 

penggunaan sifat-

sifatnya, pembulatan 

dan penaksiran. 

 

Siswa dapat menaksir 

penjumlahan dan pengurangan 

ke puluhan terdekat. 

 

1, 2, 5, 7 

 

1, 2, 7 

 

Siswa dapat menaksir 

penjumlahan dan pengurangan 

ke ratusan terdekat. 

distributif. 

3, 4, 6, 13, 

18, 19, 21 

3, 4, 6, 

13, 18, 

19, 21 

Siswa dapat menaksir 

perkalian dan pembagian ke 

puluhan terdekat. 

8, 9, 

10,11, 12, 

16 

8, 9, 

10,11, 16 

Siswa dapat menaksir 

perkalian dan pembagian ke 

ratusan terdekat. 

 

 

14, 15, 17, 

20, 22, 23, 

24, 25 

20, 22, 

23, 24, 

25 

Total 25 20 

 

Dari hasil analisis uji validitas siklus I terbukti bahwa semua indikator 

yang ada sudah terwakili oleh butir soal yang valid. Dari 25 soal yang telah 

dilakukan uji validitas, terdapat 20 soal yang valid, dan dipilih 20 soal untuk 

dipakai dalam tes formatif siklus I. 

3.4.3.2 Reliabilitas Instrumen  

Selain uji validitas instrumen juga dilakukan uji reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini menggunakan rumus alpha – Cronbach.Reliabilitas menunjuk pada 
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suatu pengertian bahwa suatu instrumen apat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah dianggap baik.Reliabel 

artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Untuk menguji reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan teknik Crobach’s Alpha dengan memakai 

program SPSS 16.0 for windows .Menurut Sekaran ( dalam Priyatno , 2009 :98 ) 

mengatakan batasan penguji reliabilitas adalah:  

  < 0,6  : Reliabilitas kurang baik 

  0,6 – 0,8 : Reliabilitas dapat diterima  

  > 0,8  : Reliabilitas baik  

 

3.5 Indikator Kinerja  

3.5.1   Indikator Proses 

Indikator proses digunakan untuk mengetahui apakah sintak pembelajaran 

NHT sudah terlaksana atau belum. Pembelajaran dikatakan baik apabila guru 

melaksanakan semua sintak pembelajaran NHT. 

3.5.2 Indikator Hasil 

Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam peningkatan 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila 80% dari 21 siswa berhasil mencapai 

standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM untuk mata pelajaran 

matematika adalah 65. 

3.6    Teknik Analisi Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik analisis deskriptif 

kuantitatif, dan teknik analisis deskriptif komparatif. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif adalah menganalisis data kualitatif yaitu berupa kata-kata atau 

penjelasan.  

Data kualitatif diperoleh darihasil observasi terhadap keterlaksanaan sintak 

pembelajaran NHT yang dilakukan oleh guru. Teknik analisis deskriptif 

kuantitatif adalah menganalisis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-

angka. Data kuantitatif diperoleh darihasil ketuntasan belajar siswa secara 
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individu. Data kuantitatif yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif.  

Teknik analisis dskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan nilai 

sebelum tindakan, nilai siklus 1 dan nilai siklus II. 

 

 

 


