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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian  

Setting dalam penelitian ini menggunakan setting kelas, dimana data 

yang diperoleh berasal dari pengamatan saat proses pembelajaran berlangsung di 

dalam kelas. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Ngajaran 02 yang 

beralamat di Jalan raya Karanglo – Timo Km. 5 Ngajaran Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

3.1.1 Waktu Penelitian  

Penelitian ini direncanakan berlangsung pada semester 2 Tahun Ajaran 

2014/2015 selama dua siklus empat kali pertemuan. Siklus I direncanakan dua 

kali pertemuan, yaitu pertemuan I berlangsung pada tanggal 6 April 2015, 

pertemuan II berlangsung pada tanggal 10 April 2015. Adapun siklus ke II 

direncanakan dua kali pertemuan, pertemuan I pada tanggal 13 April 2015, 

pertemuan ke II dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015. 

Tabel 3.1  

Waktu Pelaksanaan Penelitian  

Siklus  Pertemuan I Pertemuan II  

Siklus I Senin, 30 Mei 2015 Sabtu, 4 April 2015 

Siklus II Senin, 6 April 2015 Sabtu, 11 April 2015  

 

3.1.2 Subjek penelitia   

Subjek penelitian ditetapkan siswa kelas V SDN Ngajaran 02 dengan 

jumlah siswa 15 terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 4 Siswa perempuan. Kelas V 

merupakan kelas dengan nilai IPA paling rendah dibandingkan dengan kelas lain, 

rata-rata minat yang rendah, kurang aktif sehingga kualitas hasil belajar juga 

rendah. Di samping itu guru kelas V dalam proses pembelajaran masih 

menggunakan pembelajaran tradisional yang menekankan pada ceramah, dan 

mengerjakan tugas. Hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian 
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tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran Numbered Heads 

Together dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1 Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

3.2.1.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang 

sifatnya berdiri sendiri. Variabel bebas merupakan variabel tindakan yang sengaja 

dilakukan untuk menimbulkan perubahan pada variabel lain. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

3.2.1.2 Variabel terikat (Y)  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain yang 

sifatnya tidak berdiri sendiri. Variabel terikat merupakan akibat yang ditimbulkan 

oleh variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA 

siswa. 

3.2.2 Definisi Operasional  

3.2.2.1 Definisi Operasional variabel Bebas (X) 

Model pembelajaran Numbered Heads Together merupakan variable X. 

pembelajaran Numbered Heads Together merupakan model pembelajaran yang 

menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa dibentuk menjadi 

kelompok kecil yang masing – masing siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa 

dalam kelompok mendapat nomor, guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya, kelompok memutuskan jawaban yang dianggap benar 

dan memastikan setiap kelompok mengetahui jawaban ini, guru memanggil salah 

satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. 
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3.2.2.2 Devinisi Operasional Variabel Terikat (Y) 

Hasil belajar merupakan out put yang dimiliki siswa sebagai hasil 

pemrosesan input selama kegaitan pembelajaran. Out put yang disebut hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa ke arah positif. Salah satu aspek 

perubahan tingkah laku sebagai hasil kegiatan belajar siswa adalah meningkatnya 

atau bertambahnya pengetahuan siswa. 

  

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan dua siklus menggunakan model 

dari Kemmis & McTaggart (Zainal Aqib, 2006: 31) mengemukakan bahwa 

penelitian tindakan kelas menggunakan model spiral the action reserch spiral. 

Penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi empat tahapan yang saling terkait dan 

berkesinambungan yang masing-masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut adalah skema untuk setiap siklus:  

Gambar 3.1 

Kemmis & mcTaggart dalam Zainal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Tahap Penelitian Siklus dan Observasi  

3.3.1.1 Perencanaan Tindakan  

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan rencana tindakan sebagai berikut: 

Perencanaan 

Siklus I 

Perencanaan 

 

Siklus II 

 

Refleksi  

 

Refleksi  

Pelaksanaan 

Tindakan dan 

Observasi  

 

Pelaksanaan 

Tindakan dan 

Observasi  
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a. Menyiapkan Rencana Proses Pembelajaran. 

b. Menyiapkan materi pelajaran.  

c. Menyiapkan instrumen penilaian, pengamatan dan angket minat 

siswa. 

d. Menyusun lembar kerja siswa. 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi  

Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan pertama:  

Pendahuluan  

a. Salam pembuka  

b. Berdoa  

c. Guru melakukan presensi terhadap kehadiran siswa  

d. Guru mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

proses pembelajaran  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan 

cara belajar yang akan ditempuh, yaitu mendiskusikan masalah 

bersama kelompoknya dan presentasi laporan hasil pelaksanaan 

tugas  

f. Guru memberikan apersepsi kepada siswa berupa pemberian 

pertanyaan. 

Inti  

Eksplorasi  

a. Guru menyajikan materi tentang pembentukan tanah. 

b. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka pelajari. 

c. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang proses pembentukan tanah. 

Elaborasi  

 Siswa berkelompok yang terdiri dari tiga siswa yang mewakili 

kemampuan, jenis kelamin dan ras siswa di kelas itu. 
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 Siswa menggunakan nomor kepala. 

 Siswa diberikan tugas oleh guru. 

 Siswa berdiskusi dengan teman satu kelompok. 

 Siswa saling menjelaskan jawaban satu sama lain. 

Konfirmasi  

 Guru memanggil siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan. 

 Siswa dengan nomer yang sama maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan jawaban yang sudah didiskusikan. 

 Guru mengembangkan jawaban yang dikemukakan oleh siswa. 

Penutup  

1. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum 

dipahami. 

2. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

3. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan kepada siswa. 

4. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. 

5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

6. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan kedua:  

Pendahuluan  

 Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi kepada siswa 

dengan cara menjelaskan kembali tentang proses pembentukan 

tanah. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru dan siswa mencocokkan pekerjaan rumah 

 Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan: 



34 
 

Inti  

Eksplorasi  

 Guru memperkenalkan dan menyajikan materi. 

 Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka pelajari. 

 Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang proses pembentukan tanah. 

Elaborasi  

a. Siswa berkelompok yang terdiri dari tiga siswa yang mewakili 

kemampuan, jenis kelamin dan ras siswa di kelas itu. 

b. Siswa menggunakan nomor kepala. 

c. Siswa diberikan tugas oleh guru. 

d. Siswa berdiskusi dengan teman satu kelompok. 

e. Siswa saling menjelaskan jawaban satu sama lain. 

Konfirmasi  

a. Guru memanggil siswa secara acak. 

b. Siswa dengan nomor kepala yang sama maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan jawaban yang telah dipikirkan bersama dengan 

kelompoknya. 

c. Guru memberi umpan balik. 

d. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa. 

e. Guru memberikan pengakuan khusus atau penghargaan lain. 

Penutup  

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. 

b. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

c. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

d. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan kepada siswa. 

e. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

f. Guru mengajak siswa untuk berdoa 
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3.3.2 Refleksi  

Tahapan ini dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan. Refleksi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan baik 

secara proses maupun hasil. Kegiatan refleksi dilakukan bersama antara guru 

pengajar, observer dan perwakilan beberapa siswa. Observer dapat menuliskan 

hasil observasinya mengenai kelemahan dan kelebihan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran IPA. Jika terdapat 

beberapa kelemahan, peneliti harus memberikan perbaikan pembelajaran pada 

siklus selanjutnya. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan pertama: 

Pendahuluan  

a. Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan 

kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

b. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan: 

Inti  

Eksplorasi  

a. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi tentang susunan tanah 

dan berdasarkan jenis-jenisnya. 

b. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka pelajari. 

c. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang macam-macam bencana alam yang pernah terjadi 

di Indonesia. 

 

 

Elaborasi  

a. Siswa berkelompok yang terdiri dari tiga siswa yang mewakili 

kemampuan, jenis kelamin dan ras siswa di kelas itu. 
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b. Siswa menggunakan nomor kepala. 

c. Siswa diberikan tugas oleh guru. 

d. Siswa berdiskusi dengan teman satu kelompok. 

e. Siswa saling menjelaskan jawaban satu sama lain. 

Konfirmasi  

a. Guru memanggil siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan. 

b. Siswa dengan nomer yang sama maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan jawaban yang sudah didiskusikan. 

c. Guru mengembangkan jawaban yang dikemukakan oleh siswa. 

Penutup  

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. 

b. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

c. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan kepada siswa. 

d. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. 

e. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

f. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan kedua:  

Pendahuluan  

a. Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan 

masing-masing dan memberi salam. 

b. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi kepada siswa 

dengan cara menjelaskan kembali tentang peristiwa alam beserta 

dampaknya. 

c. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru dan siswa mencocokkan pekerjaan rumah 

f. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan. 

Inti  
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Eksplorasi  

a. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi. 

b. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka pelajari. 

c. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang susunan tanah berdasarkan jenis-jenisnya. 

Elaborasi  

a. Siswa berkelompok yang terdiri dari tiga siswa yang mewakili 

kemampuan, jenis kelamin dan ras siswa di kelas itu. 

b. Siswa menggunakan nomor kepala. 

c. Siswa diberikan tugas oleh guru. 

d. Siswa berdiskusi dengan teman satu kelompok. 

e. Siswa saling menjelaskan jawaban satu sama lain. 

Konfirmasi  

a. Guru memanggil siswa secara acak. 

b. Siswa dengan nomor kepala yang sama maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan jawaban yang telah dipikirkan bersama dengan 

kelompoknya. 

c. Guru memberi umpan balik. 

d. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa. 

e. Guru memberikan pengakuan khusus atau penghargaan lain. 

Penutup  

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. 

b. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

c. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

d. Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan kepada siswa. 

e. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

f. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 
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Refleksi  

Peneliti mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Dari 

tindakan yang sudah dilakukan, peneliti mengetahui tingkat keberhasilan baik 

secara proses maupun hasil. Jika ada siswa yang belum tuntas, maka akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan penanganan khusus. 

 

3.4 Teknik Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1.1 Teknik Pengumpulan Data Variabel Bebas (X) 

Pengumpulan data variabel model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

menggunakan teknik non tes observasi. Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2010: 

203) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.” Observasi merupakan 

pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada saat penelitian berlangsung. 

Observasi ini digunakan untuk mengamati tindakan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan respon siswa saat menerima 

pembelajaran. Sebagai pengamat dalam kegiatan observasi ini adalah peneliti. 

Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan pelaksanaan tindakan itu 

berlangsung. 

3.4.1.2 Teknik Pengumpulan Data Variabel Terikat (Y)  

Untuk mengumpulkan data variabel minat belajar sisiwa, penulis 

menggunakan teknik tes. Teknik tes yang digunakan adalah tes hasil belajar, tes 

hasil belajar merupakan tes penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh 

guru. Tes tersebut hanya digunakan untuk mengukur aspek kognitif.  

 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Bebas (X) 

Untuk mengamati proses pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, penulis menggunakan teknik observasi. Dalam 

menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan 

lembar observasi sebagai instrumen. Lembar observasi yang digunakan adalah 
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lembar observasi kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Lembar observasi kegiatan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT digunakan untuk mengetahui kegiatan 

belajar siswa dan kinerja guru dalam mengikuti pembelajaran. Kisi-kisi observasi 

pembelajaran guru berdasarkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru Berdasarkan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT 

Langkah Kegiatan Aspek – Aspek yang Diobservasi No. Item 

Kegiatan Awal 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa 

sesuai keyakinan dan kepercayaan 

masing-masing dan memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang 

akan dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Kegiatan Inti  Eksplorasi  

a. Guru memperkenalkan dan 

menyajikan materi. 

b. Guru memberi tahu siswa apa yang 

sedang mereka pelajari. 

c. Guru memunculkan keingintahuan 

siswa dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan. 

 Elaborasi  

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 



40 
 

a. Guru membuat salinan lembar 

rekapitulasi kelompok. 

b. Guru merangking siswa dari yang 

paling pintar. 

c. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari empat sampai lima 

siswa yang mewakili kemampuan, 

jenis kelamin dan ras siswa di kelas 

itu dan memberikan nomer kepala. 

d. Guru menugaskan siswa ke dalam 

kelompok untuk berdiskusi tentang 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

e. Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan permasalahan atau 

mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

f. Guru memanggil siswa dengan 

menyebutkan nomor, dan siswa 

dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

 Konfirmasi  

a. Guru memanggil siswa secara 

acak. 

b. Guru memberi umpan balik. 

c. Guru memberikan kuis 

perseorangan kepada siswa. 

d. Guru memberi nilai berdasarkan 

kemajuan siswa. 

e. Guru memberikan pengakuan 

9 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 
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khusus atau penghargaan lain. 

Kegiatan Akhir a. Guru menanyakan kepada siswa 

tentang materi yang belum 

dipahami. 

b. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan. 

c. Guru melakukan refleksi dan 

memberikan penguatan kepada 

siswa. 

d. Guru memberikan tugas kepada 

siswa. 

e. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

f. Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

20 

 

 

21 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

 

25 

Jumlah Item  25 

Sedangkan kisi-kisi observasi pembelajaran respon siswa berdasarkan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dilihat pada tabel 3.3 

 Tabel 3.3  

Kisi-Kisi Observasi Respon Siswa Berdasarkan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT 

No. Aspek – Aspek yang Diobservasi No. Item 

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam. 1 

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan. 2 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 3 

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran. 4 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi. 5 

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

6 
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7. Siswa antusias mengikuti pelajaran. 7 

8. Siswa aktif bertanya. 8 

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan. 9 

10. Siswa memahami materi yang diajarkan. 10 

Jumlah Item 10 

 

3.4.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Terikat (Y)  

Tes diujikan setelah akhir siklus I dan siklus II untuk mengukur hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 SDN Ngajaran 02 terhadap pembelajaran IPA. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penilaian serta rubrik penilaian. Kisi-kisi tes hasil belajar IPA siswa dapat dilihat 

pada tabel 3.4 dan 3.5. 

Tabel 3.4 

Kisi –kisi hasil belajar Siklus I 

SK : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya 

dengan penggunaan sumber daya alam   

Kompetensi 

Dasar  

Indikator  Nomor Soal 

7.1 

Mendiskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 Menggolongkan 

batuan 

berdasarkan 

warna, 

kekerasan, 

permukaan (kasar 

dan halus. 

 Menyebutkan 

sifat dan manfaat 

batuan. 

 Menjelaskan 

proses 

1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

 

 

 

 

 

4, 6, 14, 17  

 

 

7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24  
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pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 

Tabel 3.5 

Kisi –kisi hasil belajar Siklus II 

SK : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya 

dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 

Dasar  

Indikator  Item 

7.2 

Mengidentifikasi 

jenis – jenis tanah 

 Mengidentifikasi 

komposisi dan jenis 

– jenis tanah, misal: 

berpasir, tanah liat 

dan humus. 

 

 Mengidentifikasi 

susunan lapisan 

tanah dan 

manfaatnya. 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29 

 

 

 

 

5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 24, 29, 30. 

 

3.4.2.3 Dokumentasi 

Selain kisi-kisi soal dan lembar observasi, instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data tindakan guru dan kegiatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran adalah dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Untuk memberikan gambaran 

secara nyata mengenai kegiatan siswa digunakan dokumen berupa foto-foto siswa 

selama proses pembelajaran. Dokumen digunakan untuk melengkapi analisis data 

kualitatif. Dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh 



44 
 

dari tes hasil belajar. Dokumen yang dipakai adalah lembar soal siswa dan daftar 

nilai siswa. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dalam penelitian ini juga dilaksanakan di SD Ngajaran 02 

kelas V yang berjumlah 15 siswa. Tujuan dari pelaksanaan uji coba instrumen 

adalah mengetahui kelayakan soal evaluasi ini dibantu dengan menggunakan 

program SPSS 22.0 for Windows. Tingkat validitas suatu instrumen dapat 

diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir instrumen dengan 

total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri. Batasan validitas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah berikut: 

Koefisien  Kualifikasi  

r < 0,20 

0,20 ≤ r < 0,40 

0,40 ≤ r < 0,60 

0,60 ≤ r < 0,80 

0,80 ≤ r 1,00 

Tidak ada validitas  

Validitas rendah  

Validitas sedang  

Validitas tinggi  

Validitas sempurna  

Menurut Azwar (1999) batasan yang digunakan untuk menentukan 

validitas instrumen dalam penelitian ini adalah 0,20. Selain uji validitas instrumen 

juga dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana 

suatu tes mampu menunjukan konsistensi hasil pengukuranya yang diperhatikan 

dalam taraf ketepatan dan ketelitian hasil. Uji reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini menggunakan rumas alpha-cronbach. Batasan instrumen dikatakan 

variable bila hasil pengukuran relative jika dikenakan pada suatu objek. Berikut 

adalah batasan tingkat reliabilitas. 

No.  Koefisien Reliabilitas  Kategori  

1. α ≤ 0,70 Reliabilitas rendah  

2. 0,70 < α < 0,08 Reliabilitas Sedang  

3. 0,80 < α ≤ 0,9 Reliabilitas bagus  

4. Α > 0,9  Reliabilitas memuaskan  
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Lembar Evaluasi Siklus I 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal2 18.50 92.618 .502 . .756 

soal3 18.39 90.958 .603 . .751 

soal4 17.89 89.516 .836 . .745 

soal6 18.39 90.958 .603 . .751 

soal7 17.89 89.516 .836 . .745 

soal8 18.50 92.618 .502 . .756 

soal9 17.83 90.265 .831 . .748 

soal10 18.11 89.516 .692 . .746 

soal15 17.83 92.382 .535 . .755 

soal17 18.00 90.118 .664 . .748 

soal22 18.00 90.353 .638 . .749 

soal23 17.83 90.265 .831 . .748 

soal24 17.83 90.265 .831 . .748 

soal25 18.11 89.516 .692 . .746 

s0al28 17.83 90.265 .831 . .748 

soal30 18.39 90.958 .603 . .751 

VAR00017 9.33 24.118 1.000 . .933 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Lembar Evaluasi Siklus I 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.741 .899 27 

 

Dari hasil uji validitas butir soal evaluasi siklus I, dari 30 butir soal 

diketahui bahwa ada 16 soal yang dinyatakan valid dan 14 soal yang dinyatakan 

tidak valid. Adapun soal vaid adalah soal nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 22, 
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23, 24, 25, 28, dan 30. Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal nomor 1, 5, 

11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, dan 29. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Lembar Evaluasi Siklus II 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal2 13.56 79.085 .618 . .741 

soal4 13.56 79.320 .590 . .742 

soal5 14.00 78.824 .743 . .739 

soal7 13.78 79.712 .513 . .744 

soal10 13.39 80.016 .654 . .744 

soal11 13.39 80.016 .654 . .744 

soal13 14.11 81.046 .602 . .747 

soal15 13.94 78.879 .679 . .740 

soal17 13.67 79.059 .587 . .741 

soal18 14.06 80.408 .596 . .745 

soal19 13.94 78.879 .679 . .740 

soal20 14.00 78.824 .743 . .739 

soal22 13.78 79.242 .566 . .742 

soal25 13.44 80.967 .455 . .748 

soal27 13.94 79.585 .591 . .743 

soal30 13.89 79.163 .609 . .741 

VAR00017 7.11 21.163 1.000 . .904 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Lembar Evaluasi Siklus II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.728 .854 30 
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Dari hasil uji validitas butir soal evaluasi siklus II, dari 30 butir soal 

diketahui bahwa ada 16 soal yang dinyatakan valid dan 14 soal yang dinyatakan 

tidak valid. Adapun soal vaid adalah soal nomor 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 20, 22, 25, 27, dan 30. Sedangkan soal yang tidak valid adalah soal nomor 1, 

3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 28, dan 29. 

Dari hasil reliabilitas dari setiap lembar evaluasi yang diberikan kepada 

siswa mulai dari post test, siklus I, dan siklus II butir – butir soal yang sudah 

dikerjakan oleh siswa kelas VI SD N Ngajaran 02 termasuk pada tingkat 

reliabilitas bagus.   

 

3.6 Indikator kinerja  

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

V SDN Ngajaran 02 dengan indikator sebagai berikut :  

1. Meningkatnya rata – rata presentasi hasil belajar siswa dari 

sebelum tindakan ke sesudah tindakan. 

2. Dikatakan hasil belajar meningkat apabila siswa yang tuntas 

sebanyak 80% dengan nilai KKM 72 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang terkumpul, maka analisis data yang dapat dilakukan 

adalah hasil tes. Data hasil tes akan dianalisis dengan statistik deskriptif yaitu 

membandingkan, verifikasi dan dihubungkan dengan data sebelum dilakukan 

penelitian dan setelah dilakukan penelitian (siklus I dan nilai tes setelah siklus II). 

Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian, maka untuk selanjutnya penarikan 

simpulan merupakan upaya pencarian makna data, mencatat keteraturan dan 

penggolongan data. Data yang terkumpul disajikan secara sistematis dan diberi 

makna. Dalam penelitian menggunakan analisis ketuntasan hasil belajar dan 

analisis komparatif. 
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a. Analisis Ketuntasan Hasil Belajar 

Analisis ketuntasan hasil belajar digunakan untuk menganalisis pencapaian 

hasil belajar IPA diperoleh dari tes yaitu tes tertulis yang berbentuk  pilihan 

ganda. Pembelajaran dikatakan berhasil atau tuntas jika nilai akhir diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 70%, apabila ≤ 70% maka pembelajaran itu 

dikatakan tidak tuntas.  

b. Analisis Komparatif   

Analisis dilakukan dari awal pelaksanaan penelitian yaitu pada siklus I 

sampai siklus II. Siklus II merupakan kegiatan perbaikan tindakan dari siklus 

pertama. Antara siklus I dan siklus II dibandingkan, seberapa besar peningkatan 

nilai antara siklus I dan siklus Iiyang dianalisis. Jika hasil penelitian di siklus II 

lebih baik dari siklus I dan siswa mampu mencapai KKM maka penelitian 

berhasil. Kemudian, mengenai keberhasilan kelas juga akan menentukan 

keberhasilan penelitian ini. Dalam penelitian ini jika keberhasilan kelas mencapai 

80% maka penelitian dikatakan berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


