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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1.  Setting Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. 

 

3.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1    Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat di kelas 4 SDN Kalierang 2 Kecamatan 

Selomerto Kabupaten Wonosobo. 

3.2.2    Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II pada bulan April sampai 

dengan selesai Tahun Pelajaran 2012/2013.   

Validasi instrumen tes dilakukan pada kelas 4 SDN Kalierang 1 yang 

dilakukan pada tanggal 20 April 2013. SDN 1 Kalierang merupakan sekolah yang 

berada pada gugus yang sama dengan SD Negeri 2 Kalierang. Pelaksanaan siklus 

I dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 dan 18 April 2013. Selanjutnya 

pelaksanaan post test dilakukan pada 18 April 2013. Pelaksanaan siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 23 April 2013 dan 24 April 2013. Selanjutnya 

pelaksanaan post test dilakukan pada 24 April 2013.  

 

3.3.  Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kalierang 2 

Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan jumlah 25 orang, laki – laki 

sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. 

 

3.4.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan terdiri dari dua 

siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Tiap siklus terdiri atas tiga kali tatap 

37 



38 
 

muka. Gambaran umum yang dilakukan pada tiap siklus terdiri atas empat 

tahapan yakni adalah sebagai berikut: 

Pra Siklus 

Data yang diperoleh dari pra siklus ini diperoleh dari hasil Tes Tengah 

Semester 2 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 yang lalu. 

Tabel 3.4 

Daftar Nilai Tengah Semester Ujian Matematika Semester 2 

 Siswa Kelas 4 SDN Kalierang 2 Tahun 2013 

 

No Nilai Jumlah Siswa 
Ketuntasan 

(KKM:75) 

1 90-100 5 Tuntas 

2 80-89 6 Tuntas 

3 75-79 4 Tuntas 

4 60-74 7 Belum Tuntas 

5 50-59 3 Belum Tuntas 

 Jumlah 25  

 

Siklus I 

1. Perencanaan  

a. Membuat rencana pembelajaran. 

b. Standar Kompetensi: 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

c. Kompetensi Dasar: 6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya. 

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: 
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a. Menyampaikan pembelajaran tujuan pembelajaran dan mengiformasikan 

model pembelajaran yang digunakan kepada siswa. 

b. Membagi siswa ke dalam 5 kelompok yang beranggotakan lima orang dan 

memberi nomor 1 sampai 5 kepada setiap anggota. 

c. Mengajukan sebuah  pertanyaan kepada siswa.  

d. Siswa berdiskusi dan menyatukan pendapat dengan anggota kelompoknya 

mengenai jawaban pertanyaan guru, dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengetahui dan memahami jawaban tersebut.  

e. Menyebutkan satu nomor dan siswa dari masing-masing kelompok yang 

bernomor sama dengan yang disebutkan guru mengemukakan jawabannya. 

f. Membahas secara bersama hasil tugas kelompok. 

g. Membagikan LKS pada tiap – tiap siswa. 

h. Menyimpulkan materi. 

i. Memberikan PR kepada siswa. 

3. Observasi 

Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

observer. Objek yang diobservasi yakni proses pembelajaran matematika 

dengan 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 matematika 

melalui model kooperatif tipe Numbered Heads Together. Hasil refleksi 

menjadi masukan dalam melakukan perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 

Siklus II 

1. Perencanaan  

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

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

c. Standar Kompetensi: 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

d. Kompetensi Dasar: 6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 
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e. Dari hasil refleksi pada siklus I, guru menyusun rencana baru untuk 

ditindak lanjuti, antara lain mengawasi siswa lebih tegas lagi dan 

memberikan arahan atau motivasi kepada siswa yang kurang 

memperhatikan pelajaran atau tidak aktif. 

f. Anggota kelompok diacak dengan tetap memperhatikan heterogenitas 

kelompok, serta memberikan motivasi kepada siswa agar lebih 

bersemangat lagi untuk belajar matematika secara kelompok. 

2. Tahap Tindakan 

Tindakan siklus II ini adalah melanjutkan langkah-langkah yang telah 

dilakukan pada siklus I dan beberapa perbaikan yang dianggap perlu dalam 

memecahkan masalah yang muncul pada siklus sebelumnya. Tindakan yang 

perlu dilakukan adalah :  

a. Melanjutkan tindakan model kooperatif tipe NHT. 

b. Kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

diberikan bimbingan secara lansung dan sesekali diarahkan secara klasikal, 

demikian pula halnya dengan tugas yang dikerjakan secara individu. 

c. Lembar jawaban dari masing-masing kelompok dan individu dikoreksi dan 

dibetulkan kemudian dikembalikan untuk menjadi bahan diskusi, 

kemudian untuk soal yang dianggap perlu penjelasan lebih lanjut, maka 

dibahas secara klasikal mengenai penyelesaian soal tersebut. 

d. Guru memberikan pujian dan semangat baik kelompok maupun individu. 

3. Tahap Observasi 

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

dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar. 

4. Refleksi 

Pada tahap refleksi umumnya langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II 

seperti halnya yang dilakukan pada siklus I, yaitu : 

1) Menilai dan mengamati perkembangan hasil belajar siswa tiap kelompok 

dan hasil belajar individu serta nilai tes akhir siklus II. 
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2) Mengamati dan mencatat perkembangan-perkembangan atau hal-hal yang 

dialami oleh siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar serta 

pada saat belajar kelompok. 

3) Menarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis refleksi dan keseluruhan 

data yang telah diperoleh selama dua siklus. 

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan tanggapan atau 

saran-saran perbaikan melalui tes wawancara. 

3.5.  Instrumen Penelitian 

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. 

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

siklus dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. 

3.6.  Uji Instrumen Penelitian 

3.6.1. Uji Validitas 

 Menurut Arikunto ( 2010 ) : Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

 Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh 

Pearson,yang dikenal dengan rumus product moment sebagai berikut: 

a. Rumus 1 : dengan nilai simpangan  

 

rxy =      
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Dengan pengertian: 

x = X –  

y = Y –  

X = skor rata-rata dari X 

Y = skor rata-rata dari Y 

 

b. Rumus 2 : dengan angka kasar 

 

rxy =      

 

 

Harga rxy menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu: (1) ada 

tidaknya korelasi, (2) arah korelasi, dan (3) besarnya korelasi. 

1. Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang terdapat 

di belakang koma. Jika angka tersebut terlalu kecil sampai empat 

angka di belakang koma, misalnya 0,0002, maka dapat dianggap 

bahwa antara variabel X dengan variabel Y, karena kalau ada, 

angkanya terlalu kecil, lalu diabaikan. 

2. Arah korelasi, yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai 

variabel X dengan nilai variabel Y. Arah korelasi ini ditunjukkan oleh 

tanda hitung yang ada di depan indeks. Jika tandanya plus (+), maka 

arah korelasinya positif, sedang kalau minus (--) maka arah 

korelasinya negatif.  

3. Besarnya korelasi,yaitu besarnya angka yang menunjukkan kuat dan 

tidaknya, atau mantap tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang 



43 
 

diukur korelasinya. Dalam hal menentukan besarnya korelasi ini kita 

tidak perlu memperhatikan tanda hitung yang terdapat di depan indeks. 

Oleh karena adanya makna positif dan negatif juga diartikan sebagai 

besaran dalam garis bilangan dengan tanda (--) dan (+) maka tidak 

sedikit yang terkecoh mengartika besarnya korelasi.  

 

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 

Kalierang 1 diperoleh data sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Siklus I 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 94.4 

Excluded
a
 2 5.6 

Total 36 100.0 

 

2. Uji Validitas Siklus II 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto ( 2010 ) : Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak 

akan bersifat tendensius mengarahkan untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 
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yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan. 

 Mencari reliabilitas dengan rumus Flanagan  

Untuk mencari reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Flanagan, 

terlebih dahulu melakukan analisis butir dan menggunakan teknik belah 

ganjil-genap. Rumusnya dalah sebagai berikut: 

 

 = 2 (1 -  ) 

 

Dengan keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

V 1 = varians belahan pertama (varian skor butir-butir ganjil) 

V 2  = varians belahan kedua (varian skor butir-butir genap) 

V t = varians skor total 

 

Untuk semua varians rumusnya adalah: 

 

V =  

 

Kadang-kadang V ditulis dengan S2, karena variasn adalah standar deviasi 

kuadrat. 

Dengan menggunakan tabel analisis butir yang sudah disajikan untuk 

perhitungan dengan rumus Spearman-Brown diketahui harga: 

V1 = 3,6399 

V2 = 4,8099 
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Vt = 7,4899 

 

Apabila harga r11 ini dikonsultasikan dengan tabel product moment, ternyata 

lebih kecil dari harga rt yang diharapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut tidak reliabel. 

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 

Kalierang 1 diperoleh data sebagai berikut: 

1. Uji Reliabilitas Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.866 25 

 

2. Uji Reliabilitas Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 35 

 

3.7.  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Data mengenai kondisi kegiatan belajar mengajar dan perubahan sikap 

guru dikumpulkan melalui pengamatan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

2. Data mengenai hasil belajar siswa dikumpulkan dengan menggunakan tes 

pada setiap akhir siklus. 

 

3.8.  Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh melalui lembar pengamatan maupun tes hasil 

belajar Matematika di analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif. 
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Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan data tentang aktifitas guru selama proses 

pembelajaran serta data tentang ketercapaian KKM (Kriteria  Ketuntasan 

Minimal) pada meteri pokok. 

 Adapun tingkat penguasaan siswa terhadap mata pelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu : 

Tabel 3.8. Teknik Kategori Standar Berdasarkan Ketetapan 

Departeman Pendidikan Nasional 

Skor Kategori 

0 ≤ x ≤ 54 

54 < x ≤ 64 

64 < x ≤ 79 

79 < x ≤ 89 

89 < x ≤ 100 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

  Sumber : Wadji (2011) 

 

3.9. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

terjadinya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 

Kalierang 2 setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together(NHT) yang ditandai dengan meningkatnya skor rata – rata dari 

siklus I ke siklus II. Dimana pada siklus II minimal 80%  siswa mencapai atau 

melebihi KKM yakni 75 dari skor ideal 100. 

 

 


