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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Classroom Action Reserch (CAR) yang dilakukan secara kolaboratif, 

artinya peneliti berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru IPA yang mengajar 

kelas 5 SDN 1 Ringinharjo Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 

2014/2015. Guru dan peneliti mendiskusikan permasalahan penelitian dan 

menentukan rencana tindakan. Penelitian juga dilakukan secara partisipatif, 

artinya peneliti dengan dibantu rekan seangkatan secara langsung terlibat dalam 

penelitian. 

 

3.2 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

 Setting dan karakteristik subyek penelitian adalah setting kelas dan 

kelompok, pelaksanaan penelitian dan pengambilan data diperoleh pada saat 

proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Seting tempat 

akan membahas lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian, selanjutnya seting 

waktu membahas mengenai penentuan waktu/jadwal penelitian, sementara pada 

karakteristik subjek penelitian akan dibahas mengenai kondisi siswa kelas 5 yang 

dijadikan sebagai subjek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah siswa, guru hasil observasi selama pelaksanaan tindakan kelas, catatan 

lapangan, dan hasil tes. 

3.2.1  Seting Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN 1 Ringinharjo yang terletak di Desa 

Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan lokasi 

termasuk wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan 

Gubug Kabupaten Grobogan. Sarana dan prasarana di SDN 1 Ringinharjo sudah 

lengkap. Alasan penulis mengambil lokasi atau tempat ini karena SDN 1 

Ringinharjo merupakan salah satu SD yang perlu perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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3.2.2.   Seting Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester II, tahun ajaran 2014/2015 di SDN 1 

Ringinharjo. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik 

sekolah karena Penelitian Tindakan Kelas memerlukan beberapa siklus, masing-

masing siklus dilaksanakan minimal dalam 3 kali pertemuan. Materi pembelajaran 

yang dilakukan yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan 

Proses Terbentuknya Tanah. Rincian alokasi waktu penelitian dapat dilihat pada 

tabel 3.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas SDN 1 Ringinharjo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

Waktu                 

Kegiatan  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observasi                  

Persiapan                 

Pelaksanaan : 
Siklus I : 
a. Pertemuan 1 
b. Pertemuan 2 
c. Pertemuan 3 
Silkus 2 : 
a. Pertemuan 1 
b. Pertemuan 2 
c. Pertemuan 3 

            
 
 

    

Analisis Data                 

Penyusunan                  

  

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan April 2015. 

Pada bulan Januari dipergunakan oleh peneliti untuk melakukan observasi. 

Perencanaan lain terkait dengan penelitian dilakukan peneliti pada bulan Maret, 

seperti menyusun instrumen dan uji validitas soal yang dilakukan di SDN 1 

Ringinharjo pada minggu ke-3 bulan Maret. Selanjutnya pada bulan Maret 

Januari Februari Maret April 
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minggu ke-4 peneliti mulai melaksanakan penelitian tindakan kelas siklus I 

dilanjutkan pelaksanaan siklus II pada bulan April minggu ke-3. Pelaksanaan 

tindakan penelitian siklus II mengacu kepada hasil refleksi dari pelaksanaan 

tindakan siklus I, pelaksanaan kegiatan observasi oleh guru observer dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Selanjutnya pada bulan April 

minggu ke-3 sampai minggu ke-4 peneliti mengolah data hasil penelitian dan 

menyusun laporan penelitian. 

3.2.3.   Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 1 Ringinharjo tahun 

pelajaran 2014/2015. Siswa kelas 5 SDN 1 Ringinharjo berjumlah 22 siswa terdiri 

dari 10 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan dengan karateristik siswa yang 

bervariasi dan heterogen  berumur antara 10-11 tahun. Tingkat kemampuan siswa 

bermacam-macam  ada  yang  kurang,  ada  yang  sedang,  dan  ada  pula  

beberapa siswa  yang  memiliki  kemampuan  tinggi  di  atas  rata-rata.  Latar  

belakang  siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, 

kebanyakan orang tua siswa bekerja sebagai petani, pedagang dan kuli bangunan 

sehingga sebagian besar waktunya dipergunakan  untuk  bekerja,  kondisi  yang  

demikian  menjadikan  siswa  kurang mendapat perhatian dari orang tua 

khususnya dalam hal mengatur jam belajar di rumah,  kontrol  orang  tua  terhadap  

kegiatan  siswa  di  rumah  juga  sangat  kurang sehingga sering kali porsi waktu 

yang digunakan siswa untuk bermain jauh lebih banyak  daripada  waktu  untuk  

belajar.  Pada  saat  kegiatan  belajar  di  kelas  siswa merasa  takut  karena  

mereka  tidak  menguasai  materi  yang  guru  berikan  dengan baik,  hal  yang  

demikian  menjadikan  mereka  kurang  aktif  dalam  proses pembelajaran  

sehingga  berdampak  pada  perolehan  hasil  belajar  yang  cenderung rendah. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

  Variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu: 

1) Variabel bebas (independen) 

Variabel independent adalah variabel yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel bebas kedudukannya tidak 
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tergantung oleh variabel yang lain. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan Power 

Point. 

2) Variabel Terikat (dependen) 

Dalam penelitian ini hasil belajar yang digunakan adalah hasil yang 

diperoleh dari skor evaluasi pada akhir pelajaran. Hasil belajar IPA diukur 

menggunakan tes formatif. Nilai keberhasilan siswa dianalisis menurut Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Sehingga dapat diketahui keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. Besarnya skor siswa yang diperoleh dari 

skor tes (tes formatif) dan penilaian proses belajar (pembentukan kelompok, 

penomoran, diskusi, presentasi, membuat kesimpulan). 

 

3.4.   Rencana Tindakan 

   Rancangan penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Taggart 

(Iskandar 2012:29). Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Model spiral ini merupakan model siklus berulang 

berkelanjutan, dengan harapan pada setiap tindakan menunjukkan peningkatan 

sesuai perubahan dan perbaikan yang ingin dicapai. 

 

Gambar 3.1 Bagan Rencana Tindakan 

Model Spiral Kemmis, S dan Mc. Taggart, R 
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Secara rinci prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan  

a) Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

b) Membuat RPP yang menggambarkan pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

bantuan power point. 

c) Menyiapkan media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

d) Membuat lembar kerja siswa yang isinya berupa soal. 

e) Membuat alat evaluasi tes formatif siklus 1. 

f) Membuat instrumen penelitian. 

g) Menyiapkan lembar observasi aktivitas mengajar guru. 

h) Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

Rencana tindakan dilaksanakan 2 (dua) siklus, siklus 1 (satu) dilaksanakan 

Maret minggu ke 4 (empat). Pemberian tindakan pada siklus 1 didasarkan pada 

hasil observasi awal. Observasi awal dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian 

ini dilaksanakan, Maksudnya untuk mendapatkan data-data awal yang ada di 

lapangan (tempat penelitian). Data-data inilah yang nantinya akan digunakan oleh 

peneliti untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan pada langkah-langkah 

selanjutnya. Dari hasil observasi awal dilakukan perencanaan awal sebagai berikut 

:1) Merumuskan tujuan pembelajaran; (2) menyiapkan materi pelajaran yang akan 

diajarkan; (3) menyiapkan alat dan bahan; (4) merencanakan pembelajaran dengan 

model Numbered Heads Together dengan bantuan power point dan menyiapkan 

RPP; (6) membuat lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran di kelas; 

(7) membuat lembar kerja dan tes untuk melihat hasil yang telah dilakukan. 

2) Tindakan dan Observasi 

   Langkah-langkah tindakan yang digunakan dalam menggunakan model 

Numbered Heads Together dengan bantuan power point. 

 Tahap pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah implementasi RPP 

dan observasi. Pelaksanaan tindakan siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan awal yang telah dilakukan yaitu: (1) melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 
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Together dengan bantuan power point; (2) melakukan observasi pelaksanaan 

pembelajaran bagi peneliti terhadap guru melalui lembar observasi yang sudah 

dibuat pada perencanaan awal; (3) melakukan tes formatif untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran tiap siklus. Apabila terdapat 

peningkatan maka perlu dilakukan tindak lanjut pada siklus 2 (dua) yang akan 

dilaksanakan pada bulan April minggu ke-3 (tiga). 

3) Refleksi 

a) Menganalisis dan mendiskusikan hasil pengamatan, selanjutnya membuat 

suatu refleksi tentang apa saja yang perlu diperbaiki untuk siklus II 

nantinya. 

b) Membuat simpulan sementara terhadap pelaksaan siklus I. 

 Kegiatan refleksi dilakukan untuk memahami dan memaknai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh akibat tindakan 

yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis yang berkaitan denagn 

hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama tindakan berlangsung. Kelebihan 

akan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan akan diperbaiki pada siklus 

berikutnya. 

 

Siklus Penelitian 

Siklus I 

Siklus 1 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan, peneliti harus menyusun perangkat 

pembelajaran pada materi proses terbentuknya tanah meliputi RPP, materi ajar 

tentang proses terbentuknya tanah, kartu soal-jawaban, media pembelajaran 

berupa power point dengan alat LCD dan laptop, alat dan bahan yang digunakan 

dalam menjelaskan materi berupa gambar tentang jenis-jenis batuan dan tanah, 

tanah humus, tanah liat, tanah pasir, tanah kapur, tanah merah serta beberapa batu 

yang ada di lingkungan sekitar, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar 

penilaian dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 
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dengan bantuan Power point. Kompetensi Dasar pada siklus I adalah 

mendiskripsikan proses terbentuknya tanah dengan indikator mengidentifikasi dan 

menunjukkan jenis-jenis batuan di bumi. Selanjutnya menyiapkan lembar 

observasi untuk mengamati guru serta menyiapkan alat dokumentasi yaitu kamera 

digital/HP untuk mengambil gambar proses pembelajaran berupa foto. 

2. Tindakan dan Observasi  

Pada pelaksanaan siklus 1 dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

awal,kegiatan inti yang meliputi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 

kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, guru melaukan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya sesuai dengan 

materi yang akan dipelajari. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai serta memberikan motivasi kepada siswa dan 

menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model 

Numbered Heads Together dengan bantuan Power point. Pada kegiatan inti yang 

pertama yaitu eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru menyampaikan materi 

pelajaran proses terbentuknya tanah dari sumber buku dan power point serta 

memberikan contoh-contoh soal proses terbentuknya tanah. Selanjutnya yang 

kedua yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen (setiap kelompok 4-5 orang). Kemudian memberikan 

nomor kepada setiap siswa untuk dipakai di kepalanya (setiap siswa dalam 

kelompok mendapatkan nomor yang berbeda). Guru menjelaskan bagaimana 

nantinya kelompok untuk bekerja di slide power point. Lalu siswa berkumpul 

dalam kelompoknya. Guru memberikan macam tanah yang diambil dari tempat 

yang berbeda kepada setiap kelompok, setiap kelompok mengidentifikasi bahan 

penyusun tanah tersebut. Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya berkaitan materi yang 

belum dipahami sesuai di slide power point. Setelah itu, guru menyusun 

rangkuman dengan melibatkan siswa. Siswa mengerjakan tes formatif. Kemudian 

guru menganalisa hasil tes formatif. 

Kegiatan pengamatan atau observasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Pengumpulan data diperoleh melalui lembar observasi 
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guru dan lembar observasi siswa siklus 1 beserta indikatornya. 

3. Refleksi  

Refeksi siklus 1 pertemuan 1, peneliti menilai keberhasialan mengajar 

guru dan menilai hasil aktivitas pembelajaran siswa. Pada refeksi siklus 1 

pertemuan 2, peneliti menilai keberhasilan mengajar guru setelah proses 

pembelajaran berlangsung dan juga menilai hasil aktivitas siswa. Pada Refelksi 

siklus 1 pertemuan 3, peneliti menilai hasil tes evaluasi siswa serta membahas 

kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran pada siklus 1. Dari hasil diskusi ini 

peneliti dapat menentukan perbaikan untuk siklus 2. 

 

Siklus II 

 Adapun tindakan perbaikan pembelajaran dalam siklus II, yang peneliti 

lakukan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan, peneliti harus menyusun perangkat 

pembelajaran pada materi merancang karya atau model dengan menerapkan 

struktur bumi meliputi RPP, materi ajar tentang Dalam tahap perencanaan, 

peneliti harus menyusun perangkat pembelajaran pada materi merancang karya 

atau model dengan menerapkan struktur bumi meliputi RPP, materi ajar tentang 

merancang karya atau model dengan menerapkan struktur bumi,kartu soal-

jawaban, media pembelajaran berupa power point dengan alat LCD dan 

laptop,alat dan bahan yang digunakan dalam menjelaskan materi berupa video 

tentang struktur bumi, video tentang manfaat air, telur ayam yang sudah direbus, 

alpukat, pepaya dan mangga. Kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar 

penilaian dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan bantuan Power point. Kompetensi Dasar pada siklus II adalah 

Mendeskripsikan struktur bumi, misalnya mengetahui susunan lapisan atmosfer 

dan mengetahui lapisan-lapisan pada bumi. Selanjutnya menyiapkan lembar 

observasi untuk mengamati guru serta menyiapkan alat dokumentasi yaitu kamera 

digital/HP untuk mengambil gambar proses pembelajaran berupa foto. 
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2. Tindakan dan Observasi  

Pada pelaksanaan siklus II dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

awal,kegiatan inti yang meliputi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 

kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, guru melaukan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya sesuai dengan 

materi yang akan dipelajari. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai serta memberikan motivasi kepada siswa dan 

menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model 

Numbered Heads Together dengan bantuan Power point. Pada kegiatan inti yang 

pertama yaitu eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru menyampaikan materi 

pelajaran merancang karya atau model dengan menerapkan struktur bumi dari 

sumber buku dan media power point melalui gambar struktur bumi dan telur ayam 

yang sudah di rebus serta memberikan contoh-contoh soal struktur bumi. 

Selanjutnya yang kedua yaitu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membagi 

siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen (setiap kelompok 4-5 orang). 

Kemudian memberikan nomor kepada setiap siswa untuk dipakai di kepalanya 

(setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor yang berbeda). Guru 

menjelaskan bagaimana nantinya kelompok untuk bekerja di slide power point. 

Lalu siswa berkumpul dalam kelompoknya. Kemudian guru memberikan 

beberapa telur ayam yang sudah direbus kepada setiap kelompok, setiap 

kelompok mengidentifikasi telur tersebut untuk mendapatkan gambaran struktur 

lapisan bumi. Kemudian guru menekankan alokasi waktu agar sesuai dengan 

rencana pembelajaran. Guru memberikan pengawasan yang lebih kepada setiap 

siswa agar bekerja lebih maksimal dalam kelompoknya. Siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya sesuai di slide power point. Setelah itu, siswa 

diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau bertanya kepada guru 

berkaitan materi yang masih belum jelas. Guru menyusun rangkuman dengan 

melibatkan siswa. Siswa mengerjakan tes formatif. Kemudian guru menganalisa 

hasil tes formatif. 

Kegiatan pengamatan atau observasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Pengumpulan data diperoleh melalui lembar observasi 



26 
 

guru dan lembar observasi siswa siklus II beserta indikatornya. 

3. Refleksi  

Refeksi siklus II pertemuan 1, peneliti menilai keberhasialan mengajar 

guru dan menilai hasil aktivitas pembelajaran siswa. Pada refeksi siklus II 

pertemuan 2, peneliti menilai keberhasilan mengajar guru setelah proses 

pembelajaran berlangsung dan juga menilai hasil aktivitas siswa. Pada Refelksi 

siklus II pertemuan 3, peneliti menilai hasil tes evaluasi siswa. Apabila 

menunjukkan hasil tes yang signifikan, maka penulis tidak melanjutkan perbaikan 

pembelajaran pada tahap berikutnya. 

 

3.5.   Data Dan Cara Pengumpulan Data  

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa 

teknik yaitu tes dan observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA 

siswa kelas 5 SDN 1 Ringinharjo khususnya pada pokok bahasan Proses 

terbentuknya tanah. Selain itu pengumpulan data juga dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas guru dan siswa selama tindakan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point. 

3.5.1 Data 

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.  

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini berupa nilai yang diperoleh dari nilai ulangan harian 

sebelum pembelajaran dengan model Numbered Heads Together dengan 

bantuan Power Point dan nilai tes akhir siklus. Nilai tes akhir siklus 

diasumsikan merupakan pencerminan hasil yang telah dicapai siswa dalam 

belajar IPA.  

2)     Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Data 

tersebut berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan 



27 
 

performansi guru dengan menggunakan lembar pengamatan pada siklus I dan 

siklus II. 

3.5.2 Cara Pengumpulan  Data 

Penelitian tindakan ini menggunakan 3 cara pengumpulan, yaitu: 

1) Tes  

Tes ini memuat beberapa pertanyaan yang berisi tentang materi-materi dalam 

suatu pokok bahasan yang berbentuk pilihan ganda. Adapun pemberian skor 

pada tes hasil belajar adalah jika benar skor 1 dan jika salah skor 0. Tes 

digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa setelah mendapatkan 

materi yang diajarkan dengan model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan bantuan power point pada siklus 1 dan 2. Kisi-kisi soal tes evaluasi 

dapat dilihat di lampiran. 

2) Observasi 

 Observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru dalam proses pembelajaran. Panduan observasi 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan performansi guru. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang dilakukan pada  tiap 

siklus. Hasi observasi siklus 1 dipakai untuk direfleksikan pada siklus 2 dan 

seterusnya. Dalam observasi dapat dilihat apakah proses KBM telah sesuai 

dengan yang diharapkan. kisi-kisi observasi pembelajaran NHT dengan 

bantuan power point dapat dilihat dilampiran. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama siswa dan daftar 

nilai ulangan siswa sebelum dilakukan penelitian. 

  

3.6 Instrument Penelitian 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini berbentuk 

intrumen evaluasi dan lembar observasi untuk siklus I dan siklus II. 

Berikut uraian mengenai instrument pembelajaran: 
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3.6.1 Instrumen Evaluasi 

Instrumen evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran, untuk mengetahui kondisi hasil 

belajar prasiklus, dan sebagai pembanding peningkatan hasil belajar antar siklus. 

Soal tes ini berbentuk pilihan ganda yang diberikan sebelum pembelajaran atau 

prasiklus dan akhir kegiatan pembelajaran tiap siklus. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus I IPA 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Bentuk 
(Nomor soal) 

Pilihan ganda 
7. Memahami 
perubahan yang 
terjadi di alam 
dan 
hubungannya 
dengan 
penggunaan 
sumber daya 
alam  

7.1. 
Mendeskripsikan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 
 
 
7.2. 
Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah. 
 

1. Memahami jenis-
jenis batuan di 
bumi 

2. Mengetahui jenis 
pelapukan dan 
memahami 
prosesnya 

 
3. Menyebutkan jenis 

tanah berdasarkan 
komposisi 
penyusunnya. 

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

 
8, 9, 10,  

11, 12, 13 
 
 
 

14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus II IPA 

 
Standar 

Kompetensi 

 
Kompetensi 

Dasar 

 
Indikator 

Bentuk 
(Nomor soal) 

Pilihan ganda 
7.Memahami 
perubahan yang 
terjadi di alam 
dan 
hubungannya 
dengan 
penggunaan 
sumber daya 
alam  

7.3. 
Mendeskripsikan 
struktur bumi 

 

1. Mengetahui 
susunan lapisan 
atmosfer 

2. Mengetahui 
lapisan-lapisan 
pada bumi 

1, 2, 3 
 
 

4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

 

7.4. 
Mendeskripsikan 

3. Menjelaskan 
pentingnya air. 

11, 12, 13 
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proses daur air 
dan kegiatan 
manusia yang 
dapat 
mempengaruhi 

4. Memahami daur 
air. 

5. Mengetahui 
pengaruh 
kegiatan manusia 
terhadap daur air. 

 

14, 15, 16 
 

17, 18, 19, 20 

 

3.6.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi inilah untuk mengamati kegiatan yang dilakukan guru 

dan siswa di dalam kelas sebelum melaksanakan tindakan,saat pelaksanaan 

tindakan sampai akhir tindakan. Instrumen ini digunakan untuk mengontrol proses 

pembelajaran agar berlangsung sesuai kondisi yang diharapkan, seperti 

keterlaksanaan RPP dan keterlaksanaan rencana tindakan. 

Observasi yang dilakukan untuk mengamati pelaksanaan guru mengajar 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu aktivitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Lembar observasi ini juga digunakan untuk mengobservasi 

aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hasil observasi ini 

juga difungsikan sebagai sarana untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. Pengisian lembar observasi ini dengan memberikan tanda checklist 

(√) pada kolom skor sesuai hasil yang diamati observer terhadap aktivitas guru 

dan aktivitas siswa pada setiap pertemuan. Adapun kisi-kisi lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa disajikan dalam tabel 3.4 dan 3.5. 

 

Tabel  3.4 

Kisi-kisi Lembar Observasi Guru 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 
1. Tahap 

persiapan 
a. Mempersiapkan ruang, alat 

dan kesiapan siswa. 
b. Menyampikan apersepsi 

dan tujuan. 

1,2 
 

3,4 
 

4 

2. Tahap 
penyampaian 

c. Menyampaikan materi, 
mengaitkan dengan realitas 
kehidupan dan mengatur 
pembelajaran 

d. Menampilkankan power 
point, mengunakan media 

5,6,7 
 
 
 

8,9,10 
 

9 
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secara efisien dan 
melibatkan siswa. 

e. Mengunakan bahasa secara 
jelas, benar dan dengan 
gaya yang sesuai. 

 
 

11,12,13 
 
 

3. Tahap 
pelatihan 

f. Membagi kelompok dan 
lembar tugas/LKS. 

g. Membimbing siswa pada 
saat diskusi dan 
mempresentasikan hasil. 

14,15 
 

16,17 
 

4 

3. Tahap 
penampilan 
hasil 

h. Melakukan refleksi, 
membuat kesimpulan dan 
tindak lanjut 

18,19,20 3 

Total 20 
 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi lembar observasi siswa 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 
1. Pra 

Pembelajaran 
a. Siap mengikuti pembelajaran 
b. Memperhatikan apersepsi. 

1 
 
2 

2 

2. Kegiatan 
Awal 

c. Memperhatikan guru 
menyampikan tujuan 
pembelajaran 

3 
 

1 

3. Kegiatan Inti d. Melakukan pengamatan 
e. Menyimpulkan hasil 

pengamatan 
f. Adanya interaksi positif antar 

siswa. 
g. Siswa membentuk kelompok 

kecil sesuai dengan nomor 
yang diterima. 

h. Siswa melakukan diskusi 
dengan kelompok tentang 
permasalahan yang diberikan 
oleh guru. 

i. Mengemukakan pendapat 

4 
5,6,7 

 
8 
 
9 
 
 
 

10 
 
 
 

11,12,13 

10 

4. Kegiatan 
Akhir 

j. Siswa membuat kesimpulan 
dengan bimbingan guru. 

k. Siswa melakukan refleksi 

14 
 

15 

2 

Total 15 
 

Untuk menghitung rentang kriteria skor aktivitas, baik guru maupun siswa 

digunakan  rumus  Sturges (Sugiyono 2009 : 134-135) Menentukan interval dapat 

menggunakan cara: 
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a.  Jangkauan = Datum terbesar- Datum terkecil 

b. Panjang interval kelas = jangkauan / banyakanya kelas interval 

c.  Hasil perhitungan menentukan interval angket keaktifan 

Jawaban setiap item instrument yang menggunkan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif ke sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara 

lain : 

 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

a. Sangat aktif 

b. Aktif 

c. Cukup aktif 

d. Kurang aktif 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup baik 

d. Kurang baik 

 

 

3.7 Definisi Operasional 

a. Model Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together adalah merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan 

sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Heads 

Together pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercangkup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut (Triyanto, 2012) 

b. Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar dapat diperoleh dari tes isian yang telah dikerjakan 

pada pertemuan paling akhir dari setiap siklus. 
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3.8.   Analisis Data   

Penelitian ini menggunakan cara analisis Deskriptif Komparatif yaitu 

membandingkan hasil belajar siswa pada pra siklus dengan hasil belajar siswa 

pada siklus I dan II dengan menggunakan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-

rata, distribusi frekuensi, persentase. 

 

3.8.1 Uji Validitas 

Wardani Naniek Sulistya, Slameto (Sudijono, A, 2011: 85) “validitas adalah 

ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item untuk mengukur apa yang 

seharusnya”. Sebutir item dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika skor 

pada item soal memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya. 

Rentang indeks  validitas 20 siswa dapat dilihat pada tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 

Rentang indeks Validitas 20 siswa 

No Indeks Interpretasi 
1 0,81 – 1,00 Sangat tinggi 
2 0,61 – 0,80 Tinggi 
3 0,41 – 0,60 Cukup 
4 0,21 – 0,40 Rendah 
5 0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

 

3.8.1.1Hasil Uji Validitas 

Instrumen tes berupa butir soal pada siklus I dan siklus II yang akan 

diberikan pada siswa Kelas 5 SDN 1 Ringinharjo sebelumnya dilakukan uji 

validitas kepada siswa Kelas 6 SDN 1 Ringinharjo. Setelah dilakukan uji validitas 

instrumen dengan bantuan SPSS 17,0. Pada siklus I, dari 25 butir soal pilihan 

ganda diperoleh hasil butir soal yang valid sebanyak 20 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13. 14. 

15. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) dan butir soal yang tidak valid sebanyak 

5 item (1, 8, 9, 10, 12). Dari 20 item soal yang valid, akan digunakan dalam 

instrumen penelitian pada siklus I. Soal pada siklus II dengan 25 butir soal pilihan 

ganda, setelah dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 17,0 
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diperoleh hasil butir soal yang valid sebanyak 22 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25) dan butir soal yang tidak valid sebanyak 

3 item (13, 18, 21). Dari 22 item soal yang valid, sebanyak 20 item soal akan 

digunakan dalam instrumen penelitian dan 2 item soal dibuang atau tidak 

digunakan dalam instrumen penelitian siklus II. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

“Reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil 

pengukuran yang konsatan” (Naniek Sulistya wardani, Slameto, 2012: 86). 

Pengertian yang paling sederhana dari reliabilitas adalah kemampuan alat ukur 

yang dapat diandalkan dan mempunyai keajegan hasil. Permasalahan dalam 

reliabilitas adalah kesalahan dalam penggunaan suatu alat ukur, semakin kecil  

kesalahan terjadi, maka semakin realiabel alat ukur tersebut. Rentang indeks 

reabilitas dapat dilihat pada tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 

Rentang indeks Reliabilitas 

No Indeks Interpretasi 
1 0,81 – 1,00 Sangat reliable 
2 0,61 – 0,80 Reliabel 
3 0,41 – 0,60 Cukup reliable 
4 0,21 – 0,40 Agak reliable 
5 0,00 – 0,20 Kurang reliable 

 

3.8.2.1 Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 3.8 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.851 20 
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Tabel 3.9 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.874 22 

 

Hasil uji reliabilitas dilakukan oleh bantuan SPSS 17,0. Pada siklus I 

mendapatkan hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,851 dengan kategori 

reliabilitas bagus. Pada siklus II mendapatkan hasil perhitungan reliabilitas 

sebesar 0,874 dengan kategori reliabilitas bagus. Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut maka instrumen tes siklus I dan siklus II dapat digunakan untuk 

penelitian.  

Hasil  uji validitas dan reliabilitas instrumen tes siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 3.10 dan 3.11 di bawah ini. 

 

Tabel 3.10 

Kisi-kisi Instrumen Evalusi Siklus I Setelah di Uji Validitas dan  

Reliabilitas 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Bentuk 
(Nomor soal) 

Pilihan ganda 

7. Memahami 
perubahan yang 
terjadi di alam 
dan 
hubungannya 
dengan 
penggunaan 
sumber daya 
alam  

7.1. 
Mendeskripsika
n proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 
 
 
7.2. 
Mengidentifikas
i jenis-jenis 
tanah. 
 

1. Memahami jenis-
jenis batuan di bumi 

2. Mengetahui jenis 
pelapukan dan 
memahami 
prosesnya 

3. Menyebutkan jenis 
tanah berdasarkan 
komposisi 
penyusunnya. 

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

 
8, 9, 10,  

11, 12, 13 
 
 
 

14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20 
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Tabel 3.11 

Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Siklus II Setelah di Uji Validitas dan 

Reliabilitas  

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Bentuk 
(Nomor soal) 

Pilihan ganda 
7.Memahami 
perubahan yang 
terjadi di alam 
dan 
hubungannya 
dengan 
penggunaan 
sumber daya 
alam  

7.3. 
Mendeskripsika
n struktur bumi 
 
 
 
 
7.4. 
Mendeskripsika
n proses daur air 
dan kegiatan 
manusia yang 
dapat 
mempengaruhi 

1. Mengetahui 
susunan lapisan 
atmosfer  

2. Mengetahui 
lapisan-lapisan 
pada bumi 

 
3. Menjelaskan 

pentingnya air. 
4. Memahami daur 

air. 
5. Mengetahui 

pengaruh kegiatan 
manusia terhadap 
daur air. 

 

1, 2, 3 
 

4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

 
 
 

11, 12, 13 
 
 

14, 15, 16 
 
 

17, 18, 19, 20 

 

3.9.  Tingkat Kesukaran (TK) Tes Pilihan Ganda 

 Wardani, Naniek Sulistya, dkk (Slameto, 2001: 81) “Tingkat kesukaran 

adalah angka yang menunjukkan proporsi peserta didik yang menjawab betul 

suatu butir soal”. Semakin besar tingkat kesukaran berarti soal itu semakin 

mudah, demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat kesukaran berasti soal 

itu semakin sukar. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar 

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakn dalam 

bentuk indeks. Indeks kesukaran (P ) dapat dihitung dengan rumus berikut ini. 

 

P= 
�

�
 

Dimana: 

B  =  jumlah peserta didik yang menjawab betul, N = jumlah peserta didik 

P = jumlah peserta didik yang menjawab benar dibagi dengan jumlah 

keseluruha peserta didik 
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N  = Proporsi peserta didik yang menjawab dengan benar.  

Rentang tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12 

 Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 
0.00 – 0.25 
0.26 – 0.75 
0.76 – 1.00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 

 

Tingkat Kesukaran (TK) Tes Pilihan Ganda 

 Wardani, Naniek Sulistya, dkk (Slameto, 2001: 81) “Tingkat kesukaran 

adalah angka yang menunjukkan proporsi peserta didik yang menjawab betul 

suatu butir soal”. Semakin besar tingkat kesukaran berarti soal itu semakin 

mudah, demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat kesukaran berasti soal 

itu semakin sukar. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar 

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakn dalam 

bentuk indeks. Indeks kesukaran (P ) dapat dihitung dengan rumus berikut ini. 

P= 
�

�
 

Dimana: 

B  =  jumlah peserta didik yang menjawab betul, N = jumlah peserta didik 

P = jumlah peserta didik yang menjawab benar dibagi dengan jumlah 

keseluruha peserta didik 

N  = Proporsi peserta didik yang menjawab dengan benar.  

Rentang tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12 

 Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 
0.00 – 0.25 
0.26 – 0.75 
0.76 – 1.00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 
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3.10 Indikator Kinerja 

 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian ini dapat dilihat degan 

indikator sebagai berikut : 

 Indikator keberhasilan belajar dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

apabila peserta didik yang nilainya tuntas belajar sudah lebih dari atau sama 

dengan 90%. Peserta didik dikatakan mencapai tuntas belajar kognitif apabila 

peserta didik mampu menguasai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang 

mengacu pada KKM yang telah ditetapkan sekolah, yaitu 70.  

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman 

tentang materi pelajaran dan meningkatnya hasil belajar siswa yang ditandai 

dengan: 

1. Rata-rata nilai kelas diatas ≥ 70. 

2. 90% siswa dapat mencapai KKM ≥ 70. 

 


