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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya 

sendiri secara kolaboratif dengan peneliti. Model Penelitian Tindakan (Action 

Research) menurut Kurt Lewin (1990) mengembangkan penelitian tindakan atas 

dasar konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen 

pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu :1.  Perencanaan (planning), 

2. Tindakan (acting), 3. Pengamatan (observing), dan 4.  Refleksi (reflecting).  

3.2 Setting Penelitian 

 3.2.1    Setting  Tempat Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat di kelas 4 SDN Blotongan 01 Salatiga yang 

letaknya di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

3.2.2    Setting Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II pada bulan Maret sampai 

dengan bulan Mei Tahun Pelajaran 2013/2014.   

3.2.3  Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Blotongan 01 

Salatiga dengan jumlah 27 Siswa, laki – laki sebanyak 14 siswa dan perempuan 

sebanyak 13 siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian tindakan kelas ini ada dua yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Model pembelajaran kooperatif tipe Number head Together 

(NHT) adalah suatu proses mengatur proses pembelajaran agar terjadi interaksi 

antara guru, siswa dan adanya proses belajar terhadap pembelajaran Matematika 

sesuai model pembelajaran yang diterapkan. 
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1. Variabel Bebas (X) 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya 

berdiri sendiri. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah model 

pembelajaran Kooperatif tipe Number Head Together (NHT). 

2. Variabel Terikat (Y) 

Adalah unsur yang diikat oleh adanya variabel yang lain, jadi variabel 

terikat merupakan gejala sebagai akibat dari variabel bebas. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar siswa. 

 

3.4  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus yang 

dipergunakan adalah model Kemmis & Mc Taggart dalam Arikunto (2006:16) 

terdapat empat tahap rencana tindakan, meliputi : Perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Gambar Bagan Prosedur Penelitian 

 

Kondisi awal 

Data yang diperoleh dari kondisi awal ini diperoleh dari hasil Tes Tengah 

Semester 1 yang telah dilaksanakan. 

 

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 
Siklus II 

Pengamatan 

Refleksi 
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Tabel 3.1 

Daftar Nilai UAS Matematika Semester 1 

 Siswa Kelas 4 SDN Blotongan 01 Tahun 2013 

 

 

NO 

 

Nilai 

 

Jumlah Siswa 

Ketuntasan  

(KKM:60) 

 

Persentase 

1 ≥60 13 Tuntas 48% 

2 ≤60 14 Tidak Tuntas 52% 

 Jumlah 27  100% 

 

Siklus I 

1. Perencanaan  

a. Membuat rencana pembelajaran 

b. Standar Kompetensi:  8.  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan 

hubungan antarbangun datar 

c. Kompetensi Dasar: 8.1  Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

d. Menyusun lembar kerja siswa. 

e. Mempersiapkan pedoman observasi. 

f. Membuat dan menyusun alat evaluasi. 

g. Menetapkan kegiatan pertemuan sebanyak dua kali dan tes evaluasi 

dilakukan pada akhir pertemuan kedua. 

2. Pemberian Tindakan 

Melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together(NHT) dengan rencana tindakan yang akan 

dilakukan  sebagai berikut: 

Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

- Salam dan doa 

- Persensi  

Apersepsi 

- “Anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita berbentuk pola, salah 

satunya penghapus yang saya pegang ini” 
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- “Penghapus ini termasuk bangun ruang balok, ayo apa lagi benda-benda 

disekitar kita yang termasuk bangun ruang balok?” 

- Nah anak-anak pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat 

bangun ruang (balok).” 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi tentang bagian-bagian bangun ruang balok dan 

sifat-sifat bangun ruang balok. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan menggunakan media benda 

ruang balok. 

Tahap Penomoran 

3. Siswa dibagi menjadi 3-5 kelompok yang telah dirancang oleh guru secara 

acak. 

4. Guru membagikan nomor kepala pada masing-masing siswa. 

Tahap Mengajukan Pertanyaan 

5. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh guru 

dalam LKS.(elaborasi) 

Tahap Berpikir bersama 

6. Siswa berdiskusi dan menyatukan pendapat dengan anggota kelompoknya 

mengenai jawaban pertanyaan guru, dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengetahui dan memahami jawaban tersebut.(eksplorasi)  

7. Peneliti bersama guru kelas mengamati jalannya kerjasama dalam 

kelompok. 

8. Guru berkeliling mengamati dan membimbing kerjasama dalam 

kelompok. 

Tahap Menjawab Pertanyaan 

9. Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas sebagai perwakilan dari 

masing-masing kelompok berdasarkan kepala nomor kelompok sesuai 

yang dipanggil oleh guru. (elaborasi) 
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10. Guru memberikan skor atas jawaban kelompok yang benar. (elaborasi) 

11. Siswa menjawab semua pertanyaan hingga semua pertanyaan yang 

diajukan oleh guru terjawab semua sesuai nomor kepala siswa yang 

dipanggil. (elaborasi) 

12. Siswa yang mendapat skor terbanyak mendapat penghargaan dari guru. 

(Konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir 

13. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

14. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan 

Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

- Salam dan doa 

- Persensi  

Apersepsi 

- “Anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita berbentuk pola, salah 

satunya kotak spidol yang saya pegang ini” 

- “Kotak spidol ini termasuk bangun ruang kubus, ayo apa lagi benda-

benda disekitar kita yang termasuk bangun ruang kubus?” 

- Nah anak-anak pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat 

bangun ruang kubus. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi tentang bagian-bagian bangun ruang kubus 

dan sifat-sifat bangun ruang kubus. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan menggunakan media 

benda ruang balok. 

Tahap Penomoran 

3. Siswa dibagi menjadi 3-5 kelompok yang telah dirancang oleh guru 

secara acak. 
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4. Guru membagikan nomor kepala pada masing-masing siswa. 

Tahap Mengajukan Pertanyaan 

5. Setiap kelompok  mengerjakan LKS dengan melakukan pengamatan 

pada media model bangun ruang kubus. 

Tahap Berpikir Bersama 

6. Siswa menyelesaikan tugas-tugas yang telah disediakan oleh guru 

bersama teman satu kelompok. (eksplorasi) 

7. Peneliti bersama guru kelas mengamati jalannya kerjasama dala 

kelompok. 

8.   Guru berkeliling mengamati dan membimbing kerjasama dalam 

kelompok. 

    Tahap Menjawab Pertanyaan  

9. Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas sebagai perwakilan dari 

masing-masing kelompok berdasarkan kepala nomor kelompok sesuai 

yang dipanggil oleh guru. (elaborasi) 

10. Guru memberikan skor atas jawaban kelompok yang benar. 

(elaborasi) 

11. Siswa menjawab semua pertanyaan hingga semua pertanyaan yang 

diajukan oleh guru terjawab semua sesuai nomor kepala siswa yang 

dipanggil. (elaborasi) 

12. Siswa yang mendapat skor terbanyak mendapat penghargaan dari 

guru. (Konfirmasi) 

c. Kegiatan akhir 

13. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

14. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II. 

 

3. Observasi 

 Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

observer. Objek yang diobservasi yakni proses pembelajaran matematika dengan 
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penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together. Yakni observasi 

kegiatan mengajar pada guru dan kegiatan belajar pada siswa. 

4. Refleksi 

Refleksi dari penelitian siklus pertama menguraikan masalah – masalah 

yang ditemukan pada tahap perancanaan, pemberian tindakan dan observasi. 

Menelaah keberhasilan dan kelemahan dalam pembelajaran Menentukan sifat-

sifat bangun ruang balok dan kubus melalui model pembelajaran  kooperatif tipe 

Numbered Heads Together. Hasil refleksi menjadi masukan dalam melakukan 

perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 

Siklus II 

Rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II dilakukan setelah 

mengevaluasi tindakan pada sikulus I. Siklus II pelaksanaannya dilakukan seperti 

tahap-tahap pada siklus I tetapi didahului dengan perencanaan ulang berdasarkan 

hasil-hasil yang diperoleh pada siklus I, sehingga kelemahan dan kekurangan 

yang terjadi pada siklus I tidak akan terulang pada siklus II. 

 

1. Perencanaan  

a. Melanjutkan tahap perencanaan yang telah dilakukan pada siklus II.  

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

c. Standar Kompetensi: 8.  Memahami sifat bangun ruang sederhana dan 

hubungan antarbangun datar 

d. Kompetensi Dasar: 8.2 menentukan jaring-jaring balok dan kubus. 

e. Membuat kembali pembelajaran siklus dengan mengembangkan langkah-

langkah sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

f. Membuat lembar observasi untuk mengetahui minat belajar siswa siklus II. 

g. Menyusun tes evaluasi siklus II. 

2. Tahap Tindakan 

Tindakan siklus II ini adalah melanjutkan langkah-langkah yang telah 

dilakukan pada siklus I dan beberapa perbaikan yang dianggap perlu dalam 
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memecahkan masalah yang muncul pada siklus sebelumnya. Tindakan yang 

perlu dilakukan adalah :  

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal 

- Salam dan doa 

- Perensi  

Apersepsi :  

“Anak –anak,tentu kalian masih ingat gambar bangun ruang balok bukan? 

“siapa yang masih ingat tentang sifat-sifat bangun ruang balok?” “siapa 

ingat bagaimana sifat-sifat dari bangun ruang kubus?” 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

“Nah, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring 

balok. 

2.    Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa menyediakan kemasan barang berbentuk balok. 

2. Melalui pengamatan guru meminta siswa memotong atau menyayat 

kemasan tersebut sepanjang rusuk-rusuknya sehingga terbuka, kemudian 

dibentangkan di meja. 

3. Guru menjelaskan bahwa bangun datar yang terbentuk itulah yang 

dinamakan jaring-jaring balok. 

4. Melalui pengamatan contoh kemasan yang berbentuk  balok , Guru 

menjelaskan bahwa jika sayatan rusuknya berbeda, akan menghasilkan 

jaring-jaring yang berbeda. 

5. Selanjutnya, guru meminta beberapa siswa menggambar bangun datar 

tersebut di papan tulis. 

6. Guru menjelaskan petunjuk permainan Numbered Heads Together . 

7. Guru harus lebih efektif dalam menertibkan siswa di saat pembentukan 

kelompok. 
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Tahap Penomoran 

8. Siswa dibagi menjadi 3-5 kelompok yang telah dirancang oleh guru 

secara acak. 

9. Guru membagikan nomor kepala dan sudah menyiapkan nomor kepala 

untuk masing-masing siswa yang lebih kuat sehingga tidak mudah 

terlepas supaya siswa tidak terganggu dalam melaksanakan diskusi. 

10. Guru harus menertibkan dan meminta agar siswa tidak 

mempermainkannya dalam diskusi sehingga kegiatan diskusi berjalan 

dengan baik. 

Tahap Mengajukan Pertanyaan 

11. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh guru 

dalam LKS. (elaborasi) 

12. Guru meminta kepada semua untuk aktif dalam berdiskusi dan 

menyatukan pendapat mereka, karena penyelesaian LKS dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru adalah tanggung jawab seluruh anggota 

kelompok.  

Tahap Berpikir bersama 

13. Siswa berpikir bersama dengan teman sekelompoknya dan menyatukan 

pendapat untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diberikan oleh guru dalam LKS. (eksplorasi) 

14. Guru memanggil nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

melaporkan hasil diskusi atau mencoba menjawab pertanyaan sebagai 

perwakilan dari masing-masing kelompok. 

15. Guru memberikan motivasi agar siswa lebih percaya diri dalam 

melaporkan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan guru. 

16. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok dan 

memberikan semangat bagi kelompok yang belum berhasil dengan baik. 

Tahap Menjawab Pertanyaan 
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17. Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas sebagai perwakilan dari 

masing-masing kelompok berdasarkan kepala nomor kelompok sesuai 

yang dipanggil oleh guru. (elaborasi) 

18. Guru memberikan skor atas jawaban kelompok yang benar. (elaborasi) 

19. Siswa menjawab semua pertanyaan hingga semua pertanyaan yang 

diajukan oleh guru terjawab semua sesuai nomor kepala siswa yang 

dipanggil. (elaborasi) 

20. Siswa yang mendapat skor terbanyak mendapat penghargaan dari guru. 

(Konfirmasi) 

Kegiatan Akhir 

21. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

22. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan 

Pertemuan kedua 

a. Kegiatan Awal 

- Salam dan doa 

- Persensi  

Apersepsi :  

“Anak –anak,tentu kalian masih ingat gambar bangun ruang kubus bukan? 

“siapa yang masih ingat tentang sifat-sifat bangun ruang balok?” “siapa ingat 

bagaimana sifat-sifat dari bangun ruang kubus?” 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

“Nah, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus. 

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru meminta siswa menyediakan kemasan barang berbentuk kubus 

2. Melalui pengamatan guru meminta siswa memotong atau menyayat 

kemasan tersebut sepanjang rusuk-rusuknya sehingga terbuka, kemudian 

dibentangkan di meja. 
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3. Guru menjelaskan bahwa bangun datar yang terbentuk itulah yang 

dinamakan jaring-jaring kubus. 

4. Melalui pengamatan contoh kemasan yang berbentuk  balok , Guru 

menjelaskan bahwa jika sayatan rusuknya berbeda, akan menghasilkan 

jaring-jaring yang berbeda. 

5. Selanjutnya, guru meminta beberapa siswa menggambar bangun datar 

tersebut di papan tulis. 

6. Guru menjelaskan petunjuk permainan Numbered Heads Together . 

Tahap Penomoran 

7. Guru harus lebih efektif dalam menertibkan siswa di saat pembentukan 

kelompok. 

8. Siswa dibagi menjadi 3-5 kelompok yang telah dirancang oleh guru 

secara acak. 

9. Guru membagikan nomor kepala dan sudah menyiapkan nomor kepala 

untuk masing-masing siswa yang lebih kuat sehingga tidak mudah 

terlepas supaya siswa tidak terganggu dalam melaksanakan diskusi. 

10. Guru  harus menertibkan dan  meminta agar siswa tidak 

mempermainkannya dalam diskusi sehingga kegiatan diskusi berjalan 

dengan baik. 

Tahap Mengajukan Pertanyaan 

11. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh guru 

dalam LKS. (elaborasi) 

Tahap Berpikir Bersama 

12. Guru meminta kepada semua untuk aktif dalam berdiskusi dan 

menyatukan pendapat mereka, karena penyelesaian LKS dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru adalah tanggung jawab seluruh anggota 

kelompok. 
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13. Siswa berpikir bersama dengan teman sekelompoknya dan menyatukan 

pendapat untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diberikan oleh guru dalam LKS. (eksplorasi) 

14. Peneliti bersama guru kelas mengamati jalannya kerjasama dalam 

kelompok. 

15. Guru berkeliling mengamati dan membimbing kerjasama dalam 

kelompok. 

16. Guru memberikan motivasi agar siswa lebih percaya diri dalam 

melaporkan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan guru. 

17. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok dan 

memberikan semangat bagi kelompok yang belum berhasil dengan 

baik. 

 

Tahap Menjawab Pertanyaan 

18. Siswa melaporkan hasil diskusi di depan kelas sebagai perwakilan dari 

masing-masing kelompok berdasarkan kepala nomor kelompok sesuai 

yang dipanggil oleh guru. (elaborasi) 

19. Guru memberikan skor atas jawaban kelompok yang benar. (elaborasi) 

20. Siswa menjawab semua pertanyaan hingga semua pertanyaan yang 

diajukan oleh guru terjawab semua sesuai nomor kepala siswa yang 

dipanggil. (elaborasi) 

21. Siswa yang mendapat skor terbanyak mendapat penghargaan dari guru. 

(Konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir 

22. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

23. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II. 
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3. Tahap Observasi 

Tahap observasi siklus II ini adalah melanjutkan kegiatan pada siklus I yang 

dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar. 

4. Refleksi 

Data-data yang telah dicatat dalam lembar pengamatan baik siswa maupun 

guru serta penilaian dalam menyelesaikan tes formatif dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan. Hasil analisis dicatat apakah pada setiap tahapan sudah 

menunjukkan peningkatan atau belum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika pada kelas IV dengan 

pelaksanaan pembelajaran yang lebih maksimal. 

 

3.5  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari 

pelaksanaan siklus penelitian tindakan kelas dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan teknik presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam 

kegiatan pembelajaran (Kunandar 2008: 128). 

Observasi adalah pengamatan yang diperoleh secara langsung dengan jalan 

melihat dan mengamati kegiatan guru dan siswa, dengan demikian data tersebut 

bersifat objektif. Metode observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together 

(NHT) pada mata pelajaran Mateatika siswa kelas IV SDN Blotongan 01 Salatiga 

2. Tes 

Merupakan alat penilaian yang berupa serentetan pertanyaan yang memiliki 

jawaban benar dan salah, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, dan kemampuan memecahkan masalah soal 

Matematika. 
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Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, dan kemampuan memecahkan 

masalah soal Matematika. 

Hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan keberhasilan 

tindakan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data nilai formatif siswa pada 

mata pelajaran Matematika semester II kelas IV SDN Blotoongan 01 Salatiga. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi untuk memperoleh data awal tentang nama siswa, no induk, 

nilai hasil ulangan siswa dan dokumentasi foto pada saat proses pembelajaran 

siklus I dan II yang dilaksanakan sesuai model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

di kelas IV di SDN Blotongan 01Salatiga khususnya pada mata pelajaran 

Matematika semester II tahun 2013/2014.  

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Lembar observasi yang berupa catatan tentang aktivitas guru dalam 

mengikuti pelajaran yang bertujuan sebagai pedoman untuk menentukan 

tindakan berikutnya. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lembar Observasi Guru 

Pelaksanaan pembelajaran dengan Number Head Together (NHT) 

Aspek Indikator No. Item Jumlah Item 

Melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tahapan 

pelaksanaan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Number Head 

Together (NHT)  

1. Kegiatan Awal 1,2,3 3 

2. Kegiatan Inti 

a. Penomoran 

(Numbering) 

b. Mengajukan 

Pertanyaan 

(Questioning) 

c. Berfikir bersama 

(Heads 

Together) 

d. Menjawab 

pertanyaan 

(Answering) 

4 

5,6 

 

7 

 

 

8,9,10 

 

11,12,13,14,15 

1 

2 

 

1 

 

 

3 

 

5 
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3. Kegiatan Penutup 16,17,18 3 

Jumlah   18 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

Aspek Indikator No. Item Jumlah Item 

Melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tahapan 

pelaksanaan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

Number Head 

Together (NHT)  

1. Kegiatan Awal 1,2,3,4,5 5 

2. Kegiatan Inti 

a. Penomoran 

(Numbering) 

b. Mengajukan 

Pertanyaan 

(Questioning) 

c. Berfikir bersama 

(Heads Together) 

d. Menjawab 

pertanyaan 

(Answering) 

 

 

 

 

6 

7,8 

 

9,10 

 

 

11 

 

 

12,13,14,15 

1 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

3. Kegiatan Penutup 16 1 

Jumlah   16 

 

2. Pos tes yang diberikan kepada siswa setelah diadakan tindakan setiap 

siklus dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. 
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Tabel 3.4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Tabel 3.5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator No soal Bentuk 

soal 

8. Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana dan 

hubungan antar 

bangun datar 

 

8.1  

Menentukan 

sifat-sifat 

bangun 

ruang 

sederhana 

 

8.1.1 Mengenal bangun 

ruang balok dan 

kubus 

 

 

8.1.2 Mengidentifikasi 

bagian dan sifat-

sifat balok dan 

kubus.  

 

8.1.3 Menggambar 

model balok dan 

kubus 

 

1,2,3, 

8,15,18,20, 

 

 

 

4,5,6, 

7,9,10, 

11,12,13, 

14,  

 

 

 

 

16,17,19 

Pilihan 

ganda 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator No soal Bentuk 

soal 

8.  

Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana 

dan 

hubungan 

antar bangun 

datar 

 

8.2 Menentukan 

jaring-jaring 

balok dan kubus 

 

8.2.1`menentukan 

jaring-jaring balok 

dan kubus. 

 

8.2.1`Menggambar 

dan membuat 

berbagai jaring-

jarig balok dan 

kubus. 

 

1,2,3,4, 

9,10,11, 

15,16 

 

 

 

 

5,6,7,8, 

12,13,14, 

17,18,19 

20 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 
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3.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

3.6.1 Uji Validitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut dianggap baik. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan.  

Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2010:173). 

rxy = 
𝑛Σxy− Σx (Σy) 

 [𝑛  Σx2−   Σx 2][nΣy2− Σy 2  ]
  

Keterangan:  

rxy= koefisien korelasi pearson 

x  = variabel bebas  

y = variabel terikat  

n  = jumlah data 

 

Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0. Tentang kriteria tinggi 

rendahnya validitas setiap butir instrumen, ada berbagai pendapat. Kriteria 

intrumen menurut Saifuddin Azwar dalam Naniek Sulistya Wardani (2010) 

menyatakan bahwa suatu item instrumen dianggap valid jika memiliki koefissien 

corrected item to total correlation ≥ 0,20. Kategori inilah yang digunakan untuk 

menentukan apakah item valid atau tidak. Menghitung validitas bertujuan untuk 

menilai ketepatan instrument tersebut dalam mengukur kemampuan siswa.  

Uji validitas dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0. Kriteria validitas intrumen 

menurut Saifuddin Azwar dalam Naniek Sulistya Wardani (2010:35) menyatakan 

bahwa suatu item instrumen dianggap valid jika memiliki koefissien corrected 

item to total correlation ≥ 0,20. Berikut adalah hasil uji validitas soal yang telah 

dilakukan sebelum peneliti. 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas 25 Soal Pada Siklus I 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 19.3333 23.014 .407 .872 

s2 19.3333 23.014 .407 .872 

s3 19.3750 22.332 .548 .869 

s4 19.4167 22.254 .500 .870 

s5 19.4583 22.607 .359 .874 

s6 19.3750 22.332 .548 .869 

s7 19.5417 21.998 .455 .871 

s8 19.4167 20.949 .890 .859 

s9 19.4583 20.955 .808 .860 

s10 19.2917 23.520 .320 .874 

s11 19.4167 22.341 .475 .870 

s12 19.4167 20.949 .890 .859 

s13 19.3333 23.014 .407 .872 

s14 19.4167 21.558 .705 .864 

s15 19.4583 21.824 .567 .868 

s16 19.5000 22.957 .246 .877 

s17 19.5000 22.087 .460 .871 

s18 19.5000 22.870 .267 .877 

s19 19.5833 25.471 -.310 .895 

s20 19.3750 21.810 .720 .865 

s21 19.5000 22.870 .267 .877 

s22 19.5000 21.826 .526 .869 

s23 19.6250 21.288 .584 .867 

s24 19.4583 24.694 -.163 .888 

s25 19.4167 21.819 .628 .866 
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Untuk dapat melihat validitas soalnya dapat dilihat pada kolom Coreected 

item-Total Correlation. Dari data diatas didapatkan hasil bahwa 25 soal, ada 23 

soal yang valid, dan 2 soal yang tidak valid karena nilai corrected item total 

correlationnya kurang dari 0,2. Soal yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25. Sedangkan soal yang tidak 

valid adalah nomor 19, 24 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Soal Setelah Dikurangi 3 soal tidak valid 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 17.8750 24.549 .427 .904 

s2 17.8750 24.549 .427 .904 

s3 17.9167 23.906 .546 .902 

s4 17.9583 23.694 .536 .902 

s5 18.0000 24.174 .362 .906 

s6 17.9167 23.906 .546 .902 

s7 18.0833 23.558 .455 .904 

s8 17.9583 22.389 .913 .893 

s9 18.0000 22.348 .842 .894 

s10 17.8333 25.101 .333 .905 

s11 17.9583 23.868 .487 .903 

s12 17.9583 22.389 .913 .893 

s13 17.8750 24.549 .427 .904 

s14 17.9583 23.085 .709 .898 

s15 18.0000 23.304 .586 .900 

s16 18.0417 24.563 .243 .909 

s17 18.0417 23.694 .449 .904 

s18 18.0417 24.563 .243 .909 

s20 17.9167 23.297 .740 .898 

s21 18.0417 24.563 .243 .909 
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Berdasarkan uji validitas soal pada siklus I yang berjumlah 25, ada 23 soal 

yang valid dan ada 2 soal yang tidak valid. Hal tersebut terjadi karena nilai 

corrected item total correlationnya kurang dari 0,2. 

Tabel 3.8 

Hasil Validitas Soal Siklus II 

s22 18.0417 23.433 .513 .902 

s23 18.1667 22.928 .560 .901 

s25 17.9583 23.346 .634 .899 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 19.2917 19.868 .400 .843 

s2 19.2917 19.868 .400 .843 

s3 19.3333 19.188 .558 .837 

s4 19.3750 19.114 .509 .838 

s5 19.4167 19.210 .432 .841 

s6 19.3333 18.928 .651 .835 

s7 19.5000 19.043 .418 .841 

s8 19.3750 18.071 .846 .826 

s9 19.4167 18.080 .766 .828 

s10 19.2917 20.737 .054 .851 

s11 19.4167 19.123 .457 .840 

s12 19.3750 18.071 .846 .826 

s13 19.2917 20.042 .330 .844 

s14 19.3750 18.505 .704 .832 

s15 19.4167 18.688 .584 .835 

s16 19.4583 19.389 .352 .844 

s17 19.4583 18.607 .564 .836 

s18 19.4583 19.476 .329 .845 

s19 19.4167 21.471 -.179 .862 
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Untuk dapat melihat validitas soalnya dapat dilihat pada kolom Coreected 

item-Total Correlation. Dari data diatas didapatkan hasil bahwa 25 soal, ada 21 

soal yang valid, dan 4 soal yang tidak valid karena nilai corrected item total 

correlationnya kurang dari 0,2. Soal yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25. Sedangkan soal yang tidak valid 

adalah nomor 10, 19, 22, 24. 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Siklus II Soal Setelah Dikurangi 4 soal tidak valid 

 

s20 19.3333 18.928 .651 .835 

s21 19.4583 20.259 .226 .842 

s22 19.5417 21.650 -.207 .866 

s23 19.4583 18.868 .492 .838 

s24 19.5417 21.911 -.264 .869 

s25 19.3750 18.766 .620 .834 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S 16.2500 21.674 .447 .902 

s2 16.2500 21.674 .447 .902 

s3 16.2917 21.085 .557 .899 

s4 16.3333 20.754 .585 .898 

s5 16.3750 21.027 .454 .902 

s6 16.2917 20.824 .645 .897 

s7 16.4583 20.868 .435 .903 

s8 16.3333 19.797 .881 .891 

s9 16.3750 19.723 .823 .892 

s11 16.3750 21.027 .454 .902 

s12 16.3333 19.797 .881 .891 

s13 16.2500 21.935 .345 .903 
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Berdasarkan uji validitas soal pada siklus II yang berjumlah 25, ada 21 soal 

yang valid dan ada 2 soal yang tidak valid. Hal tersebut terjadi karena nilai 

corrected item total correlationnya kurang dari 0,2. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut dianggap baik. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan.  

Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2010:173). 

Kriteria untuk menentukan tingkat reliabilitas instrument digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery (1995) sebagai berikut:  

α ≤ 0,7  : tidak dapat diterima  

0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima  

0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus  

α > 0,9  : reliabilitas memuaskan  

Berdasarkan teknik alpha diatas nilai reliabilitas instrumen yang dapat 

diterima harus lebih dari 0,7. Berikut ini tabel hasil uji reliabilitas istrumen 

sebelum penelitian pada siklus I: 

 

 

 

s14 16.3333 20.406 .691 .896 

s15 16.3750 20.418 .623 .897 

s16 16.4167 21.297 .351 .905 

s17 16.4167 20.601 .531 .900 

s18 16.4167 21.645 .264 .907 

s20 16.2917 20.737 .675 .897 

s23 16.4167 20.688 .508 .900 

s25 16.3333 20.667 .611 .898 

s21 16.4167 22.167 .226 .901 
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Tabel 3.10 

Hasil reliabilitas soal Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 23 

 

 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 3.10 menunjukkan bahwa pada kolom 

Cronbach’s Alpha sevesar 0,906 yang berarti reliabilitas memuaskan Kolom N of  

Items menunjukkan jumlah soalnya yaitu 23. Hal ini membuktikan bahwa soal 

sudah termasuk dalam kriteria reliable memuaskan. Data yang digunakan adalah 

reliable dan dapat digunkan untuk penelitian. 

 

Tabel 3.11 

Hasil reliabilitas soal Siklus II 

 

 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa pada kolom 

Cronbach’s Alpha sevesar 0,848 yang berarti reliabilitas memuaskan Kolom N of  

Items menunjukkan jumlah soalnya yaitu 21. Hal ini membuktikan bahwa soal 

sudah termasuk dalam kriteria reliable memuaskan. Data yang digunakan adalah 

reliable dan dapat digunkan untuk penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

data berupa nilai tes yang dianalisis dengan analisis deskripstif kuantitatif yaitu 

berbentuk angka-angka yang diperoleh dari tes tertulis dan dekriptif kualitatif 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 25 
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yaitu berupa kata-kata atau penjelasan yang diperoleh dari lembar observasi. 

Kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif komparatif, yaitu membandingkan 

hasil belajar pada kondisi awal, siklus I dan siklus II. Kemudian membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil deskriptif data. 

1) Analisis data observasi guru pelaksanaan pembelajaran dan lembar 

observasi siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif.  

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisah menurut 

kategori atau aspek pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran lembar observasi guru terhadap 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT terdapat 18 aspek pengamatan dan pernyataan ya/tidak yang harus 

diisi. Sedangkan untuk lembar observasi siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

terdapat 16 aspek pengamatan yang harus diisi dengan terdapat kriteria skor 

1,2,3,4 dimana diisi skor 1 jika pernyataan tersebut 25% dilaksanakan dalam 

praktik pembelajaran, skor 2 jika pernyataan tersebut 50% dilaksanakan 

dalam praktik pembelajaran, skor 3 jika pernyataan tersebut 75% 

dilaksanakan dalam praktik pembelajaran, skor 4 jika pernyataan tersebut 

dilaksanakan hampir mencapai 100% dalam praktik pembelajaran. 

2) Analisis hasil belajar siswa dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Data 

berupa hasil belajar Matematika yang dianalisis dengan data kuantitatif yang 

dipaparkan dalam bentuk presentase. Hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran diperoleh dari nilai tes evaluasi. 

a. Menghitung nilai evaluasi akhir 

Nilai tes = 
𝐽𝑢𝑚 𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100 

b. Peningkatan ketuntasan mengikuti ketentuan sekolah bahwa “siswa yang 

dinyatakan lulus dalam setiap tes jika nilai yang diperoleh  ≥ 60 dengan 
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nilai maksimal 100”. Maka dalam penelitian ini juga menggunakan 

ketentuan yang ditetapkan sekolah, untuk menentukan presentase 

ketuntasan siswa dengan menggunakan perhitungan persen ketuntasan 

sebagai berikut : 

Tuntas belajar klasikal =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

terjadinya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 

Blotongan 01 setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together(NHT) yang ditandai dengan meningkatnya ketuntasan hasil 

belajar siswa dari kondisi awal, siklus I ke siklus II.  Dimana pada siklus II 

mencapai 100%  atau nilai hasil belajar ≥ 60 untuk semua siswa kelas 4 SDN 

Blotogan 1 Salatiga. 

 

 


