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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1      Jenis dan Desain Experimen 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu 

(quasieksperimental design). Quasy-experimental design digunakan 

karena pada kenyataannya sulit  mendapatkan  kelompok kontrol  yang 

digunakan untuk penelitian. ( Sugiyono 2010 : 114 ) 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

  Desain penelitian ini menggunakan Two-groups post-test only 

design. Pemilihan  design  ini  didasarkan  pada a sumsi  bahwa kedua 

kelas memiliki kemampuan yang setara. Untuk memperjelas teknik 

penelitian yang digunakan, dapat digambarkan rancangan penelitian 

sebagai berikut : 

 

Gamabr 3.1 

R X1 OX1 

X2 OX2 

 

Desain penelitian Newman dalam Endang Mulyatiningsih (2011 : 89) 

Keterangan   

R  :  random assignment 

X1  : perlakuan menggunakan metode NHT 

X2  :Perlakuan menggunakan model konvensional (Demonstrasi) 

OX1 :Pengukuran (tratment) hasil belajar menggunakan Model NHT 

(Numbered Head Together) 

OX2 :Pengukuran (reatment ) hasil belajar menggunakan model      

konvensional   (Demonstrasi) 
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Desain penelitian dari Newman menunjukkan bahwa subjek penelitian 

dipilih secara random namun dilakukan uji kesetaraan pada kedua kelas. 

Uji  kesetaraan  berfungsi  untuk  menunjukkan bahwa kelas eksperimen  

dan  kelas  kontrol memiliki kemampuan yang setara. Menurut  Endang  

Mulyatiningsih (2011:89) penelitian dapat menggunakan  Two-groups 

post-test only  design jika kedua kelas memiliki  kemampuan yang setara 

Setelah  uji  kesetaraan, selanjutnya kedua  kelas diberi  treatment  atau 

perlakuan. Kelas Eksperimen (X1) diberi  perlakuan menggunakan Model 

NHT sedangkan Kelas Kontrol (X2)  diberi  perlakuan  menggunakan 

Metode Konvensional ( Demonstrasi ). Selanjutnya kedua kelas diberikan 

post-test untuk mengukur  efektivitas  hasil belajar  matematika. 

       

3.2      Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

      Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Lerep 

II  dan SD Negeri Lerep I.  Jumlah populasi sebanyak  25 siswa dan 25 

siswa  Alasan  penentuan  populasi  tersebut  karena SD  Negeri  Lerep II 

dan SD Negeri Lerep I  memiliki karakteristik pembelajaran dan 

kemampuan  awal  siswa  yang  sebanding  serta  tidak memiliki 

perbedaan  yang  signifikan.  

 

3.2.2  Sampel  

      Sampel dalam penelitian ini adalah. 

1. Siswa kelas V SD Negeri Lerep II 

Kelompok eksperimen  yang  akan  diberikan  perlakuan  

menggunakan  model  pembelajaraan  cooperative tipe NHT 

(Numbered Heads Together) 

 

2. Siswa kelas V SD Negeri Lerep 1 

Kelompok kontrol yang akan diberikan perlakuan menggunakan 

metode  pembelajaraan  demonstarasi. 
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3.3 Variabel dan Definisi Operasional 

 Variabel  penelitian  adalah  suatu  atribut  atau  sifat  atau  nilai 

dari  orang, objek, atau  kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu  yang 

ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

simpulannya (Sugiyono, 2011: 38). Variabel yang terdapat dalam 

penelitian  ini  meliputi  variabel terikat dan variabel bebas. Kedua 

variable  tersebut  selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.3.1   Variabel Terikat (Y) 

Variabel  terikat  (dependen)  merupakan  variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable  bebas 

(Sugiyono, 2011: 39). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar Matematika kelas V  Sekolah Dasar Negeri Lerep II setelah 

diterapkan  model  pembelajaran NHT (Numbered Head Together). 

 

3.3.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi  atau   yang  menjadi  sebab  perubahannya  atau  

timbulnya  variable  dependen  (Sugiyono, 2011: 39). Varibel  bebas  

dalam  penelitian  ini adalah pembelajaran Matematika dengan 

menerapkan  model pembelajaran  NHT (Numbered Head Together) 

Model  NHT  (Numbered Head Together)  digunakan  dalam  

pembelajaran  pada kelompok eksperimen, yaitu kelas V  untuk 

mengetahui dampaknya terhadap variabel terikat, yaitu hasil belajar 

Matematika.  Penelitian dilakukan dengan satu  kelompok. Kelompok 

kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional dan kelompok 

eksperimen menggunakan metode pembelajaran Kooperativ NHT 

(Numbered Head Together)   

 

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data 
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 Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang berupa 

himpunan  fakta, angka, kata, huruf-huruf, gambar, dan sebagainya. 

Pengumpulan  data merupakan  langkah yang amat penting dalam metode 

ilmiah untuk menguji hipotesis. Pada  penelitian eksperimen diperlukan 

teknik  pengumpulan  data  yang  paling tepat, sehingga didapat data yang 

valid dan reliabel. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti  tidak  akan  mendapatkan  data  yang  memenuhi standar data 

yang ditetapkan (Sugiyono, 2011: 224). Oleh karena itu, diperlukan 

berbagai  teknik  pengumpulan  data untuk mendapatkan data yang 

lengkap dan objektif. Pada  bagian  ini akan dijelaskan mengenai jenis 

data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. 

 

3.4.1 Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika siswa. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka teknik 

pengumpulan data yang  digunakan  adalah  mengambil nilai ulangan 

besar  yaitu  nilai  ulangan tengah semester pada masing-masing 

kelompok, Memberikan treatmen pada kelompok eksperimen dengan 

menggunakan  model pembelajaraan cooperative tipe NHT (Numbered 

Head Together) dalam pembelajaraan matematika dan memberikan 

treatmen  pada  kelas  kontrol  dengan  menggunakan  model  

konvensional (Demonstrasi), kemudian  memberikan tes evaluasi pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh 

(Arikunto, 2002: 107). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

dari siswa kelas V SD Negeri Lerep II guru SD Negeri Lerep II dan 

dokumen data. Sumber data di atas, akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.4.2.1 Siswa Kelas V SD Negeri Lerep II 
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Siswa Kelas  V SD Negeri Lerep II  merupakan  sumber  data 

utama dalam  penelitian  ini. Data yang diperoleh dari siswa kelas V 

berupa hasil hasil nilai ulangan besar dan nilai evaluasi. Data nilai 

ulangan  besar  diambil  dari  nilai ulangan tengah semester, sedangkan 

nilai evaluasi diambil dari nilai tes evaluasi siswa. 

 

3.4.2.2 Guru SD NegeriLerep II 

Guru kelas V SD Negri Lerep II yaitu Guru kelas V tersebut 

memberikan informasi mengenai data-data yang diperlukan peneliti. 

Informasi tersebut meliputi jumlah siswa kelas V, Nilai ulangan besar 

mata  pelajaran  Matematika  kelas V, dan model  pembelajaran  yang 

biasa diterapkan dalam pembelajaran Matematika. 

 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

     Setiap teknik pengumpulan data akan menghasilkan data yang 

berbeda. Oleh  karena itu, diperlukan berbagai teknik pengumpulan data 

untuk  mendapatkan data yang lengkap dan objektif.  Data yang 

dibutuhkan dalam  penelitian  ini adalah hasil  belajar matematika siswa. 

Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data 

yang  digunakan  adalah  mengambil  nilai  ulangan  besar  tengah 

semester  pada masing-masing kelas kelompok, memberikan  treatmen 

pada  kelompol  eksperimen dengan  menggunakan  model  pembelajaran 

cooperative tipe NHT (Numbered Head Together) dalam pembelajaran 

matematika, dan yang terakhir memberikan tes evaluasi pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

3.4.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen  pengumpulan  data  yang digunakan peneliti yaitu 

dengan  menggunakan soal pilihan ganda yang diberikan pada kelas 5 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.4.4.1 Kisi-kisi Evaluasi 

Tes  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah tes berupa 

pilihan  ganda  untuk  mendapatkan  data  besarnya pengaruh penggunaan 

model NHT (Numbered Head Together) dalam pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut ini 

adalah  kisi-kisi  evaluasi  soal  pilihan  ganda  yang  akan digunakan 

untuk  membuat soal evaluasi 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi soal kelas eksperimen 

No Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Item soal 

1 Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 

Menjumlahkan 

dan 

mengurangkan 

pecahan berbagai 

bentuk pecahan 

Penjumlahan 

dan 

pengurangan 

pecahan 

3,4,5,9,10 

Menghitung 

pecahan 

terhadap 

masalah 

sehari-hari  

1,2,6,7,8 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi kelas kontrol 

No Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Item soal 

1 Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

Menjumlahkan 

dan 

mengurangkan 

pecahan berbagai 

Penjumlahan 

dan 

pengurangan 

pecahan 

3,4,5,9,10 
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masalah 

 

 

bentuk pecahan Menghitung 

pecahan 

terhadap 

masalah 

sehari-hari  

1,2,6,7,8 

 

 

3.4.4.2 Kisi-kisi Instrumen Observasi 

Instrumen  observasi dibuat untuk mengamati  proses mengajar 

guru pada saat melakukan penelitian. Setiap nomor dalam instrumen 

observasi  meliputi  sintak  pembelajaran  yang sesuai dengan model 

yang diterapkan. Dalam penelitian ini terdapat dua lembar observasi. 

Instrumen  observasi  yang  digunakan  untuk mengamati proses 

mengajar  guru  pada  kelas eksperimen  yang  menggunakan  model 

NHT (Numbered Head Together) dan Instrumen observasi yang 

digunakan  untuk mengamati  proses mengajar guru pada kelas kontrol 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran konvensional 

(Demontrasi). Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen observasi: 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kelas Eksperimen dengan Menggunakan Model 

Pembelajaraan Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

 

NO Tahap 

Pembelajaraan 

Aspek yang diamati 

1 Kegiatan awal  1.Guru mengucapkan salam, dan 

meninjau kehadiran siswa. 

2.Guru melakukan apersepsi 

3.Guru menyampaikan judul dan tujuan 

pembelajaraan yang akan dicapai siswa 

2. Kegiatan Inti 

 

1.Guru menjelaskan materi tentang 

penguranagan dan penjulahan pecahan 

dalam masalah sehari-hari. 

2.Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang disampaikan oleh 

guru 

3.Guru membentuk kelompok kepala 

bernomor dan menjelaskan cara bekerja 

dalam kelompok. 

4.Guru membimbing siswa dalam 

melakukan diskusi dan mempresentasikan 

laporan hasil diskusi. 

5.Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dimengerti dari hasil kerja 

kelompok temanya. 

3 Penutup 1.Guru membuat kesimpulan mengenai 

materi yang telah dipelajari tentang 

pengurangan dan penjumlahan terhadap 



33 
 

 
 

masalah sehari-hari. 

2.Guru memberikan ungkapan mptivasi 

kepada siswa 

3.Guru mengakhiri pembelajaraan dengan 

mengucapkan salam. 

 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Kelas Kontrol dengan Menggunakan Model 

Pembelajaraan Konvensional (Demonstrasi) 

 

 

NO 

Tahap 

pembelajaraan 

Aspek yang diamati 

1 Kegiatan awal  1.Guru mengucapkan salam, dan 

meninjau kehadiran siswa 

2.Guru melakukan apersepsi 

3.Guru menyampaikan judul dan tujuan 

pembelajaraan yang akan dicapai siswa. 

2 Kegiataan Inti 1.Guru menjelaskan materi tentang 

perngurangan dan penjumlahan pecahan 

dalam kehidupan sehari-hari 

2.Guru mendemonstrasikan cara 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

menggunakan pengurangan dan 

penjumlahan pecahan 

3. Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai materi. 

4.Guru memberikan umpan balik. 

5.Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat kesimpulan mengenai 
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materi. 

6.Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan 

3. Kegiatan 

Akhir 

1. Melakukan refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran. 

2. Memberikan soal evaluasi 

3. Menutup pembelajaran. 

 

3.5  Tahap Analisis Data 

3.5.1   Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur  apa yang seharusnya diukur. Sedangkan 

instrumen yang reliabel adalah  instrument yang  bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2010: 27).  

Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 21.0 dengan 

menggunakan  Corrected Item- Total Correlation yang merupakan 

korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai r hitung) di 

bandingkan  dengan  nilai rtabel.  Jika nilai r hitung  lebih besar dari  nilai  rtabel 

atau nilai r hitung > nilai nilai rtabel, maka item tersebut adalah valid 

(Riduwan dan Sunarto, 2012: 353). Pada  uji  vliditas  ini, terdapat 34 

siswa yang mengerjakan sehingga rtabel adalah 0,339 

 Validitas soal dapat dihitung dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 21 yaitu dengan langkah- langkah  Analyze- Scale- 

Reability Analysis kemudian untuk  melihat hasilnya apakah item soal 

valid atau  tidak, dapat dilihat pada output hasil perhitungan yaitu pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation. 

 

Dari 15 item soal, setelah dilakukan penghitungan uji validitas 

dapat diperoleh hasil akhir uji validitas seperti pada tabel berikut 
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Tabel 3.5 

Hasil Validitas Instrumen Butir Soal 

Bentuk 

Instrumen 

Item Soal Valid Tidak Valid 

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

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15,  

1, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 

15 

2, 5, 10, 13, 14 

 

 Dari 15 soal yang disiapkan terdapat 10 soal yang valid dan 5 

soal yang  tidak valid. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti 

memperbaiki dan  mengeliminasi soal berdasarkan indikatornya.  

 

3.5.2        Uji Realiabilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Reliabel artinya dapat 

dipercaya juga dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulang pun 

hasilnya akan tetap sama (konsisten) (Riduwan dan Sunarto, 2012: 348). 

 

 Kaidah untuk menentukan tingkat reliabilitas menurut Gulford 

& Frucker, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Koefisien Realibilitas 
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Nilai Reliabilitas 

0,90 ≤... Sangat Reliabel 

0,71- 0,89 Reliabel 

0,41- 0,70 Cukup Reliabel 

0,21- 0,40 Kurang Reliabel 

..... ≤ 0,20 Tidak Reliabel 

 

Adapun hasil dari uji rebilitas adalah : 

Tabel 3.7 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui Cronbach’s Alpha menunjukkan 

nilai 0,785. Hal tersebut berarti instrumen soal sudah terbukti reliabel. 

 

3.5.3 Uji Homogenitas Varian 

 Uji homogenitas digunakan untuk menentukan apakah varian 

kedua kelompok homogen atau  tidak. Homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel 

mempunyai  varians  yang sama atau berbeda. Untuk menguji 

homogenitas  varians menggunakan uji- t dengan langkah- langkah Analyze- 

Comperemean- Independent Sample T-Test. 

 Dari data nilai  rata-rata  UAS  Matematika siswa antara  kelompok 

control  dan  kelompok  eksperimen dapat dilakukan uji homogenitas. 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.785 15 
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Tabel 3.8 

Hasil uji Homogenitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

.783 .380 -.225 51 .823 -1.211 5.373 -11.997 9.575 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.226 49.684 .822 -1.211 5.352 -11.962 9.540 

 

Pada tabel Levene's Test for Equality of Variances di atas nilai 

signifikansi  sebesar 0,380 lebih besar dari 0,05. Dari  hasil tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua kelas dinyatakan homogen atau 

setara sehingga kedua kelas memenuhi syarat sebagai objek penelitian 

eksperimen yang dilakukan. 

 

3.5.4 Uji Normalitas 

 Uji  normalitas digunakan untuk  menganalisis data yang 

digunakan yaitu menganalisis data nilai siswa dari kedua kelas sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Pada data yang berdistribusi normal 

menggunakan statistik  parametrik dan apabila data tidak berdistribusi 

normal menggunakan statistik nonparametrik. Uji normalitas dapat 

dilakukan  dengan  bantuan  software  SPSS  yaitu dengan langkah-

langkah  Analyze- Nonparametrik- One sampel KS- masukan variabel 

pada jendela variabel-klik normal pada test distribution. Hasil dapat 

dilihat  pada hasil  perhitungan pada kolom kolmogorov- Smirnov. Data 
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dikatakan normal apabila nilai  signifikansi  yang ditunjukkan  pada  

kolom  nilai  Kolmogorov-Smirnov  menunjukkan  nilai yang lebih besar 

dari 0,05. Berikut perhitungan uji normalitas data: 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Normalitas Nilai UAS Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperime

n 

Kontrol 

N 25 25 

Normal Parametersa,b 
Mean 1.50 65.8000 

Std. Deviation .505 12.30397 

Most Extreme Differences 

Absolute .339 .254 

Positive .339 .206 

Negative -.339 -.254 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.396 1.793 

Asymp. Sig. (2-tailed) .555 .653 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Dari tabel 3.9 tentang uji normalitas nilai UAS Siswa dapat disimpulkan  

bahwa: 

1) Nilai UAS kelompok eksperimen, pada tabel  One Sample 

Kolmogorov-Smirno Test. Menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,555 

( pada Asymp. Sig. (2-tailed) . Jika dirumuskan 0,555 > 0,05. Jadi data dari  

nilai  UAS  kelompok eksperimen adalah berdistribusi normal. 

2) Nilai posttest kelompok kontrol, pada tabel  One Sample 

Kolmogorov-Smirno Test. Menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,653 

( pada Asymp. Sig. (2-tailed). Jika dirumuskan 0,653 > 0,05. Jadi data  dari 

nilai posttest kelompok eksperimen adalah  berdistribusi  normal. 

 

3.5.5 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

 Untuk  memperoleh soal  yang  baik juga perlu adanya 

keseimbangan tingkat kesukaran soal tersebut. Keseimbangan yang 
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dimaksud yakni antara soal mudah, sedang, dan sukar jumlahnya 

proporsional. Soal  yang  baik  adalah  soal  yang  tidak  terlalu  mudah 

atau  tidak  terlalu sukar (Arikunto, 2007: 207). Oleh karena itu, 

diperlukan  analisis  tingkat kesukaran soal setelah soal diujicobakan. 

Untuk  mengetahui  tingkat  kesukaran  soal  pilihan  ganda. Adapun 

indeks  kesukaran soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.10 

Kategori Tingkat Kesukaran Soal 

 

Nilai F Tingkat Kesukaran 

0,00- 0,30 Sukar  

0,30- 0,70 Sedang  

0,70- 1,00 Mudah  

 

 Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal, menunjukkan semua 

item  soal  berada  pada tingkat  kesukaran  yang  berbeda. Berikut hasil  

uji kesukaran soal. 

Tabel 3.11 

Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Mudah  1, 2, 4  

Sedang 3, 6, 8, 9 

Sulit 5, 7, 10 

 

 Jadi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kesukaran soal 

merata, yaitu soal yang sulit, sedang, dan  mudah tingkat kesukaran pada 

soal merata. 

 

3.5.6 Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal menurut Arikunto (2007: 211) adalah 

kemampuan suatu soal  untuk membedakan antara siswa yang pandai 
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(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan 

rendah). Suatu butir soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai 

maupun  siswa  yang  kurang  pandai, maka  soal  itu  tidak  baik  karena 

tidak  mempunyai  daya  pembeda. Demikian  pula  jika  semua  siswa 

baik  pandai  maupun  bodoh  tidak  dapat  menjawab  benar.  Soal  

tersebut  tidak  baik  juga  karena  tidak  mempunyai  daya  pembeda.  Soal 

yang  baik  adalah  soal  yang  dapat  dijawab  benar oleh  siswa-siswa 

yang  pandai saja. 

 

3.5.7 Tehnik Analisis Data  

Teknik  analisis data dalam  penelitian ini yaitu dengan 

menghitung rata-rata masing-masing kelompok. Hasil belajar kedua 

kelompok  di uji dengan menggunakan uji statistik parametrik yaitu 

dengan  menggunakan  uji t . Uji t  dapat dilakukan  dengan  menggunakan 

bantuan SPSS 21.0.  Uji t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

perbandingan hasil belajar antara penggunaan model pembelajaraan 

kooperative tipe NHT (Numbered Head Together )  pada kelas eksperimen 

dengan model pembelajaraan konvensional pada kelas kontrol. Hasil Uji t 

dapat dilihat pada tabel t-test Equality of Means pada sig(2-tailed), jika 

signifikansi >0,05 , maka tidak ada perbedaan yang signifikan. jika 

signifikansi< 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. 

 


