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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 SETTING DAN KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN 
3.1.1 Setting Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Satu 
–satunya sekolah dasar yang ada di desa Terteg namun bukan satu –satunya sekolah 
tingkat dasar yang ada di desa tersebut, karena di desa Terteg juga ada Madrasah 
Ibtidaiyah. Karena SD Negeri Terteg yang letaknya jauh dari pusat kecamatan Pucakwangi 
dan berada di desa Tertinggal maka kualitas pendidikan di SD ini agak tertinggal. 
Sehingga peneliti berupaya agar kesenjangan itu tidak terjadi. SD Negeri Terteg ada 6 
rombel. Tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah ini ada 11 orang, yang terdiri dari 
1 kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru penjaskes, 1 orang guru agama, 1 
orang guru mulok bahasa Inggris, dan 1 orang penjaga. 
3.1.2  Karakteristik Subjek Penelitian 
Kelas I dipilih sebagai subjek penelitian sebab peneliti mengajar kelas 1 dan hasil belajar 

kelas I pada mata pelajaran matematika masih rendah. Menurut data sekolah, siswa kelas 
I berjumlah 12 anak yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 5 anak laki –laki. Rata –rata 
siswa kelas I berumur 7 tahun. Dari 12 siswa yang belum mampu memenuhi kriteria 
ketuntasan minimal dalam pembelajaran matematika materi membilang loncat ada 8 
siswa.karena itulah penulis berencana menerapkan penelitian tindak kelas.  
       Keadaan keluarga siswa kelas I SD Negeri Terteg  kebanyakan sebagian besar 
adalah keluarga petani sawah sehingga tidak banyak dari mereka yang dapat membimbing 
putra putrinya untuk belajar di rumah. Kebanyakan orang tua hanya mementingkan materi 
untuk anaknya dengan mengesampingkan bimbingan untuk anaknya. Hal itulah yang 
menyebabkan hasil belajar siswa kelas I menjadi rendah.
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3.2   VARIABEL YANG DITELITI 

    a) Variabel Bebas (Y) 

  Variabel bebas (Independent), adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut                        
variabel sebab. Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together.   

     b) Variabel Terikat (X) 

Variabel terikat (dependent), adalah variabel yang tergantung dan sebagai variabel 
akibat. Variabel terikat dalam penelitian adalah hasil belajar matematika siswa kelas 
I SD Negeri Terteg. 

Tabel 3.1 
Kisi-kisi Variabel x 

No  Langkah NHT Indikator Item  

1 Guru menyiapkan 
rancangan 
pembelajaran dengan 
membuat Skenario 
Pembelajaran (SP). 

Menyiapkan rancangan 
pelajaran dengan 
membuat 
SP,LKS,yang,sesuai, 
dengan, model 
pembelajaran kooperatif 
tipe NHT. 

1. Apakag guru 
menyiapkan 
Skenario 
Pembelajaran 
yang sesuai? 

2. Apakah guru 
membuat LKS 
yang sesuai 
Pembelajaran 
dengan model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
NHT? 

2 Guru 
mengorganisasikan 
peserta didik ke dalam 

Membentuk kelompok 
kecil dan membagikan 
nomor pada setiap siswa 

1. Apakar guru 
membagi siswa 
kedalam 
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kelompok-kelompok 
kecil, disesuaikan 
denganmodel 
pembelajaran 
kooperatif model NHT 

dalam kelompok dan 
nama yang berbeda. 

kelompok? 
2. Apakah guru 

membentuk 
kelompok 
berdasarkan 
heterogenitas? 

3 Guru membagikan 
buku paket atau buku 
panduan 

Tiap kelompok harus 
memiliki buku panduan 
agar memudahkan siswa 
dalam menyelesaikan 
LKS 

Apakah guru 
membagikan buku 
paket? 

4 Guru membagikan 
LKS kepada setiap 
siswa dalam kelompok 

 Dalam kerja kelompok 
setiap siswa berpikir 
bersama untuk 
menggambarkan dan 
meyakinkan bahwa tiap 
orang mengetahui 
jawaban dari petanyaan 
yang ada dalam LKS 

Apakah guru 
membagikan LKS? 

5 Guru memanggil 
nomor anggota atau 
pemberian jawaban 

Menyebut satu nomor dan 
para siswa dari tiap 
kelompok dengan nomor 
yang sama mengangkat 
tangan dan menyiapkan 
jawaban 

Apakah guru memenggil 
nomor anggota untuk 
menunjukkan jawaban? 

6 Guru memberikan 
kesimpulan 

Bersama siswa 
menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua 
pertanyaan yang 
berhubungan dengan 
materi yang disajikan 

Apakah guru 
memberikan kesimpulan 

jawaban akhir dari 
semua pertanyaan? 
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3.3  RENCANA TINDAKAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dengan 2 siklus. Masing –masing siklus terdiri dari 
2 kali pertemuan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

(Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, 2007:16) 

3.3.1  Siklus I 
a.  Perencanaan 
Untuk membuat perencanaan pembelajaran pada siklus I peneliti membuat perencanaan 
sebelum melakukan tindakan. Adapun perencanaan itu meliputi : 

1. Identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. 
2. Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar 

mengajar. 
3. Memilih bahan pelajaran yang sesuai 
4. Menentukan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Numbered Head Togetrher. 
5. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan. 
6. Menyusun lembar kerja siswa 

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 
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7. Menyiapkan instrumen tes hasil belajar 

8. Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan kemampuan guru 
melaksanakan RPP. 

b. Pelaksanaan 
           Pada kegiatan awal dimulai dengan menyiapkan bahan dan alat peraga kemudian 
berdoa, presensi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran serta apersepsi dengan 
menanyakan pelajaran yang lalu dan menyanyikan lagu “suka berhitung”. Kegiatan inti 
disesuaikan dengan langkah –langkah yang harus ditempuh sesuai model pembelajaran 
Numbered Head Together dan disesuaikan RPP. Pada kegiatan inti ini terbagi dari 
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 
            Pada kegiatan akhir membuat simpulan materi, memajang hasil karya kelompok, 
guru memberikan tes akhir, guru memberi tindak lanjut berupa PR, guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran berikutnya dan yang terakhir pembelajaran ditutup dengan do’a dan 
salam. 
c.  Implementasi Tindakan 
Pada tahapan ini peneliti dibantu oleh  teman sejawat yang bertindak sebagai pengamat, 
sedangkan peneliti sendiri sebagai obyek yang diamati. Pengamatan ini dilakukan dengan 
menggunakan lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan terdiri dari lembar 
observasi untuk siswa dan lembar observasi untuk guru. 
d.  Analisis Dan Refleksi 
Setelah selesai pembelajaran siklus I. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil 
pengamatan untuk mengetahui sejauh mana model pembelajaran yang dijalankan telah 
berhasil memecahkan masalah. Apabila belum (sepenuhnya) berhasil, faktor apa saja 

yang menjadi penghambat kekurangbehasilan tersebut. Hal itu digunakan sebagai acuan 
untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. 
 
3.3.2 Siklus II 
a. Perencanaan  
Peneliti mengidentifikasi data dan informasi dari hasil refleksi dan pengamatan pada siklus 
I kemudia menyusun RPP yang lebih baik sehingga dapat mendukung terlaksananya 
Kegiatan Belajar Mengajar yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Selain itu 
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peneliti juga perlu mempersiapkan alat peraga, lembar kerja siswa, lembar soal tesakhir, 

serta lembar observasi. 
b.  Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan ini peneliti melaksanakan tindakan yang mengacu pada refleksi 
yang telah diperbaiki / di sempurnakan pada siklus sebelumnya. Pelaksanaan juga 
disesuaikan dengan RPP yang sudah dibuat untuk siklus II.  Pelaksanaan disesuaikan 
dengan langkah – langkah model pembelajaran Numbered Head Together. 

c.  Pengamatan 
Pengamatan dilakukan selama tindakan berlangsung. Pengamatan mencakup aktivitas 
siswa dan aktivitas guru dengan lembar  pengamatan. Pengamat mengamati dampak 
pelaksanaan tindakan. Apakah telah sesuai dengan rencana dan apakah ada hambatan 
atau kendala yang dihadapi oleh siswa maupun guru. 
d.   Refleksi 
Peneliti melakukan refleksi dengan berdiskusi dengan pengamat tentang pelaksanaan 
pembelajaran. Apakah pelaksanan pembelajaran telah membawa hasil peningkatan hasil 
belajar matematika siswa kelas I SD Negeri Terteg? Atau masih adakah kekurangan 
(kelemahan) dari siklus ini? Jika dirasa sudah tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa telah memenuhi indikator keberhasilan maka 
tindakan berakhir. Namun jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran 
dan belum ada peningkatan motivasi belajar siswa maka perlu dilanjutkan siklus III dan 
siklus selanjutnya yang langkah – langkahnya seperti siklus sebelumnya. 
 
3.4  DATA DAN CARA PENGUMPULANNYA 
3.4.1  Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara tes dan non 
tes. Teknik tes akan dilaksanakan secara tertulis yang berhubungan dengan pokok 
bahasan. Teknik nontes dilaksnakan dengan observasi atau pengamatan. 
Teknik pengumpulan data pada kondisi awal diperoleh dari dokumentasi aktivitas belajar 
siswa dan hasil belajar matematika. Sedangkan teknik pengumpulan data pada siklus I 
diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan aktivitas belajar siswa dan data hasil 
belajar matematika diperoleh dari hasil tes tertulis. Jika hasil  aktivitas dan hasil belajar 
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matematika pada siklus I masih rendah atau belum mencapai target maka perlu 

ditindaklanjuti untuk perbaikan dan perubahan pada siklus II. Data siklus II diperoleh dari 
data aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dari siklus II dan data hasil belajar 
matematika diperoleh dari hasil tes secara tertulis pada siklus II. 
 Tes tertulis di gunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika melalui tes di akhir 
siklus. Data yang diperoleh dicatat dalam dokumen penilaian untuk mengetahui kemajuan 
hasil belajar matematika. Teknik observasi untuk mengetahui persiapan dan kondisi anak 
dan guru pada saat proses pembelajaran. Hasil didokumentasikan agar dapat diketahui 
hasil belajar matematika dengan menggunakan Model Pembelajaran Numbered Head 

Together. 

 

3.4.2  Alat Pengumpulan Data 
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a)  Tehnik tes : menggunakan lembar soal tes. 
b)  Tehnik non tes : menggunakan lembar obsevasi. 

Adapun instrumen yang digunakan observer ada 2 yaitu : instrumen untuk 
mengamati guru dan instrumen untuk mengamati siswa. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi observasi kinerja guru menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together. 

 

Aspek yang diamati 
dalam Iangkah- Iangkah 

pembelajaran 
Indikator 

Skala Nilai 

1 2 3 4 

1. Persiapan 
pembelajaran  

Mengatur tempat duduk, mempersiapkan skenario 
Pembelajaran yang sesuai, menyiapkan LKS yang 

sesuai pembelajaran dengan model Numbered Head 

Together. 

    

Mengecek kesiapan siswa, ruangan kelas, dan media 
pembelajaran yang sesuai      
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2. Pembentukkan 
kelompok 

Mengorganisasi siswa dalam3 kelompok kecil (tim) 
dalam setiap tim terdiri 4 siswaheterogen baikjenis 
kelamin maupun kemampuan akaderniknya 

    

Memberikan nomor kepada tiap siswa dalam kelompok     

Pembentukkan kelompok digunakkan nilai tes awal 
(pre-test) sebagai dasar dalam menentukan masing-
masing kelompok 

    

3. Membagikan buku 
panduan pada setiap 
kelompok 

Tiap kelompok diberikan buku panduan agar 
memudahkan siswa dalam menyelesaikan lembar kerja 
siswa. 

    

4. Memberikan lembar 
kerja siswa 

Membagikan lembar kerja siswa (diskusi)     

5. Memanggil nomor 
anggota atau 
pemberian jawaban 

Memanggil nomor anggota untuk menunjukkan jawaban     

Menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 
di dikelas     

Mengarahkan anggota kelompok lain untuk menanggapi 
hasil presentasidarikelompoklain     

6. Memberi  
kesempatan siswa 
untuk  bertanya 

Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
menyampaikan pendapatnya     

Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya     

Menghitung nilai siswa secara individu digabungkan per 
kelompok dan dijumlahkan     

7. Memberikan soal tes 
formatif kepada siswa  

Mengarahkan siswa mengerjakan soal tes secara 
individu dan tidak boleh saling membantu     

8. Kesimpulan dan 
motivasi 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
tentang hal-hal yang belum dipahaini     

Menyimpulkan materi pelajaran.      

Memberi motivasi pada siswa agar semangat untuk 
belajar     

Menutup pelajaran dengan salam      
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Keterangan skala : 
4 : Sangat baik 
3 : Baik 
2 : sedang 
1 : kurang 
 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Observasi Aktifitas siswa 

Aspek yang diamati dalam 
langkah-langkah  

pembelajaran 
Indikator Skala Nilai 

1. Kesiapan siswa 
sebelum mengikuti 
pembelajaran  

Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran     

Bersemangat mengikuti pelajaran      

Mempelajari materi pelajaran di rumah      

2. Kesiapan siswa dalam 
pembentukan kelompok 

Antusias saat guru melakukari pembentukan 
kelompok     

Memekai nomor dikepala dari pemberian guru     

Membuat nama kelompok yang berbeda dengan 
kelompok yang lain     

Duduk dalam kelompok masing-masing  
Mendengarkan penjelasan guru tentang 
proseduraturan main dalam kelompok  

    

Bersungguh-sungguh dalam kerja kelompok  
   

   

3. Mendapatkan buku 
paket / buku panduan 

Setiap kelompok mempunyai buku paket atau buku 
panduan untuk memudahkan menyelesaikan LKS     

4. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok setiap siswa berpikir bersama 
untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap 
orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ada 
di LKS 
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Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 
kerja . sesuai dengan petunjuk lembar kerja     

5. Pemberian jawaban 

Mempresentasikan hasil kelompok didepan kelas     

Menginformasikanjawaban kepada anggota lain     

Menghargai pendapat teman     

6. Keberanian siswa dalam 
membuat kesimpulan 

Bersama guru siswa menyimpulkan jawaban akhir 
dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan 
materi 

    

 
Keterangan skala : 
4 : Sangat baik 
3 : Baik 
2 : cukup 
1 : kurang 
 

Alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain: hasil belajar matematika diukur dengan menggunakan butir soal berupa 15 butir soal, 
10 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal isian. 
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Tabel 3.4 
Kisi-kisi soal siklus I  

Kelas    : I ( satu ) 

Mata Pelajaran   :  Matematika 

Jumlah soal   : pilihan ganda : 10 

   : Isian   : 5 

Standar Kompetensi : Melakukan Penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 

Kompetensi   : Membilang Banyak benda 

 

No Materi  Materi 
Pembelajaran 

        Indikator Bentuk dan nomor soal 

1 Operasi 
Hitung 
Bilangan 

  Pilda Isian uraian 
Memilih bilangan 
yang  
berpola loncat  dua 

Anak dapat memilih 
Bilangan loncat dua 

1   

Menentukan 
bilangan  
loncat tiga 

Dapat menentukan  
Deretan bilangan 
 loncat  tiga 

2   

  Memilih bilangan 
yang  
berloncat dua              

Dapat memilih 
bilangan  
Loncat dua 

5   

Mengurutan 
bilangan  
loncat tiga 

Mengurutkan deretan 
bilangan Loncat tiga 

3   

Mengerjakan soal  
bilangan loncat  
 tiga 

Menyebutkan bilangan  
loncat  tiga 

4   

Menentukan 
bilangan 

 loncat dua 

Anak dapat 
menentukan 

 bilangan loncat dua 

8   
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Mengerjakan soal 
 bilangan loncat  
empat 

Anak dapat 
menentukan 
 bilangan loncat empat 

7   

Menentukan 
bilangan  
loncat  lima 

Menyebutkan bilangan 
 loncat lima 

10   

Mengurutkan 
bilangan  
loncat empat 

Mengurutkan deratan  
Bilangan loncat lima 

9   

  Menentukan 
bilangan 
 loncat  dua 

Dapat  Menentukan 
 Bilangan  loncat  dua 

 1  

  Mengerjakan soal  
bilangan loncat tiga 

Mengerjakan soal 
bilangan Loncat  tiga 

 2  

  Mengurutkan 
bilangan  
loncat empat 

Mengurutkan deratan  
Bilangan loncat lima 

 3  

  Mengurutkan 
bilangan 
 loncat dua 

Dapat  Menentukan 
 Bilangan  loncat  dua 

 4  

  Mengurutkan 
bilangan  
loncat tiga 

Mengerjakan soal 
bilangan 
 Loncat  tiga 

 5  
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Tabel 3.5 

Kisi-kisi soal siklus II  

Kelas    : I ( satu ) 

Mata Pelajaran   :  Matematika 

Jumlah soal   : pilihan ganda : 10 

   : Isian   : 5 

Standar Kompetensi : Melakukan Penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 

Kompetensi   : Membilang Banyak benda 

No Materi  Materi Pembelajaran         Indikator Bentuk dan nomor  
soal 

1 Operasi 
Hitung 
Bilangan 

  Pilda Isian uraian 

Memilih bilangan yang  
berpola loncat  empat 

Anak dapat memilih 
Bilangan loncat empat 

1   

Menentukan bilangan  
loncat tiga 

Dapat menentukan  
Deretan bilangan 
 loncat  tiga 

2   

  Memilih bilangan yang  
berloncat lima              

Dapat memilih bilangan  
Loncat lima 

5   

Mengurutan bilangan  
loncat tiga 

Mengurutkan deretan 
bilangan Loncat tiga 

3   

Mengerjakan soal bilangan 
loncat  lima 

Menyebutkan bilangan  
loncat  lima 

4   

Menentukan bilangan  
loncat dua 

Anak dapat menentukan 
 bilangan loncat dua 

8   

Mengerjakan soal bilangan
 loncat tiga 

Anak dapat menentukan 
 bilangan loncat tiga 

7   
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Menentukan bilangan  
loncat  lima 

Menyebutkan bilangan 
 loncat lima 

10   

Mengurutkan bilangan  
loncat empat 

Mengurutkan deratan  
Bilangan loncat lima 

9   

  Menentukan bilangan  
loncat  dua 

Dapat  Menentukan 
 Bilangan  loncat  dua 

 1  

  Mengerjakan soal bilangan 
loncat tiga 

Mengerjakan soal bilangan
 Loncat  tiga 

 2  

  Mengurutkan bilangan 
 loncat empat 

Mengurutkan deratan  
Bilangan loncat lima 

 3  

  Mengurutkan bilangan  
loncat empat 

Dapat  Menentukan 
 Bilangan  loncat empat 

 4  

  Mengurutkan bilangan  
loncat  dua 

Mengerjakan soal bilangan
 Loncat  dua 

 5  

 
Untuk menguji kelayakan instrumen penelitian berupa butir soal pada siklus I dan 

siklus II peneliti melakukan Reliabilitas dan Validitas data dengan menggunakan program 
SPSS (Statistical Package and Service Solution)versi 16 model Cronbach’s Alpha. 

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan telah valid dan 
memenuhi syarat serta layak diujikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam menguasai materi pembelajaran. 

Aktivitas guru dalam pembelajaran diukur dengan menggunakan lembar observasi 
tentang penerapan model Pembelajaran Numbered Head Together. Sedangkan aktivitas 

siswa diukur dengan menggunakan lembar observasi tentang respon siswa terhadap 
penerapan model Pembelajaran Numbered Head Together. 
 
3.4.3 Cara Pengumpulannya 
 
Cara mengumpulkan data tergantung dari teknik yang digunakan. Ketika tes tertulis cara 
pengumpulannya melalui tes di akhir siklus. Sedangkan pada saat teknik non tes yaitu 
observasi dilakukan dan dikumpulkan saat proses perbaikan pembelajaran berlangsung 
(saat siklus I dan II) oleh observer. 
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3.5 INDIKATOR KINERJA 
Penelitian ini dinyatakan berhasil bila pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan jumlah 
siswa yang menguasai dan memahami konsep-konsep Matematika lebih baik. 

Target peningkatan yang hendak dicapai sebagaimana ditunjukkan oleh indikator 
berikut ini, 

 Sekurang-kurangnya nilai ulangan harian matematika mencapai 85% dari 
siswa kelas 1 telah mendapat nilai ≥ 80 (KKM Matematika kelas 1 SD 
Negeri Terteg). 

 
3.6  ANALISIS DATA 
Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil belajar dianalisis dengan analisis 
deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil belajar antar siklus mulai dari pra siklus , 
siklus I, siklus II. Observasi dianalisis dengan analisis deskriptif berdasarkan hasil 
observasi dan refleksi. Untuk kepentingan analisis data maka dilakukan hal – hal sebagai 
berikut :  

3.6.1  Data Nilai 
Nilai perolehan siswa dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif 
dengan membandingkan antar siklus termasuk pra siklus termasuk pra tindakan. Data 
yang diperoleh diolah dengan cara : 

1. Menghitung jumlah peserta didik yang tuntas belajar, yaitu peserta didik dengan 
nilai ≥80 

2. Menghitung nilai rata – rata kelas 
3. Menghitung prosentase ketuntasan. 
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3.6.2  Data nilai tugas individu Siswa 
Kriteria yang digunakan untuk menilai tugas individu adalah menggunakan nilai rata-rata 
seluruh siswa dengan menggunakan rumus: 
 

(Arifin,2012:229) 
 

Keterangan : 
X  : rata-rata 
Σx : Jumlah nilai semua siswa (Sudjana, 2008:109) 
N : Jumlah siswa 
Skala : 0-100 

Hasil nilai rata-rata ditafsirkan dengan berpedoman pada klasifikasi sbagai berikut: 
Nilai rata-rata 0 – 25 = sangat rendah 
Nilai rata-rata 26 – 50 = rendah 
Nilai rata-rata 51– 79 = sedang 
Nilai rata-rata 80 – 100 = tinggi 
 

3.6.3  Data Hasil Observasi Guru 
Kriteria yang digunakan untuk menilai persiapan, pelaksanaan dan penampilan mengajar 
guru dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah dalam bentuk prosentase, dengan 
rumus: 
 
 
Hasil prosentase ditafsirkan dengan berpedoman pada klasifikasi sebagai berikut: 

Prosentase 0% - 25%    = sangat kurang 
Prosentase 26% - 50%    = kurang baik 
Prosentase 51% - 70%    = cukup baik 
Prosentase 71% - 84%    = baik 
Prosentase  85% - 100% = sangat baik 
 

N
xX 



%100__ x
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Lembar observasi yang diisi dengan memberi tanda centang (V) jika kegiatan tersebut 

dilakukan. Kriteria yang digunakan untuk menilai siswa adalah dalam bentuk lembar 
observasi siswa. Cara pengisiannya sama seperti pada lembar observasi guru. 
               Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data dan menggunakan analisis 
deskriptif dengan cara membandingkan hasil belajar natematika siswa kela s1 SD Negeri 
Terteg pada kondisi awal dengan hasil belajar matematika pada siklus I dan dibandingkan 
dengan hasil belajar matematika pada siklus II serta dilanjutkan dengan refleksi. 
 
 
 
 
 
 




