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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian  
 Prosedur yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen 
khususnya eksperimen kuasi. Sugiyono (2011:72) mengatakan bahwa eksperimen adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 
lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jenis penelitian eksperimen kuasi ini memiliki kelompok 
kontrol, namun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.  
 Peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen kuasi karena peneliti tidak mungkin 
melakukan kontrol pada semua variabel yang relevan yang turut mempengaruhi jalannya 
eksperimen, kecuali beberapa variabel yang diteliti. Salah satu variabel yang tidak dapat 
dikontrol oleh peneliti dalam hal ini adalah kemampuan akademik siswa pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, sebab berasal dari kelompok yang berbeda (Nonequivalent). 
Namun pemilihan sampel didasarkan pada kualifikasi Sekolah Dasar masing-masing. Peneliti 
memilih kelompok eksperimen dan keompok kontrol yang berkualifikasi sebagai SD Imbas. 
Penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam rangka menguji apakah ada perbedaan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan 
efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 

berceramah.  
3.2 Desain Penelitian 
  Menurut Sugiyono (2011:77), penelitian eksperimen kuasi memiliki dua bentuk desain, 
yaitu Time Series Design dan Non Equivalent Control Group Design. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan Non Equivalent Control Group Design, sebab sulit untuk memperoleh 
kelas kontrol yang benar-benar setara. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design, hanya pada desain penelitian ini kelompok eksperimen maupun kelompok 
kontrol tidak dipilih secara random. Peneliti memilih dua kelompok siswa dari populasi yang 
berbeda, dan ada kemungkinan bahwa kedua kelompok ini tidak setara (Nonequivalent), 
sebab peneliti tidak mungkin mengontrol semua variabel yang turut mempengaruhi jalannya 
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eksperimen. Setelah memilih subjek penelitian (kelas eksperimen dan kelas kontrol), kemudian 

kedua kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal pada kedua kelompok yang 
akan diperbandingkan/diteliti tersebut. Hasil pretest yang baik seharusnya antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kelompok 
eksperimen akan diberi perlakuan tertentu yang istimewa, sedangkan kelompok kontrol tidak 
diberi perlakuan istimewa seperti pada kelompok eksperimen. Paradigma dalam penelitian 
eksperimen model ini dapat digambarkan seperti berikut:  
 

 
Sugiyono (2011: 79) 
 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O2 - O1) – (O4 - O3). Jika terdapat 
perbedaan yang positif dan signifikan antara (O2 - O1) pada kelompok eksperimen 
dibandingkan (O4 - O3) pada kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap hasil belajar.  
Keterangan:  

X  = Perlakuan (treatment) yang diberikan.  
O1 = keadaan awal kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan khusus dengan  
    penerapan model pembelajaran NHT pada mata pelajaran matematika.  
O2  = keadaan kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan (treatment) dengan  
    model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  
O3 = keadaan awal kelompok kontrol sebelum dilakukan pembelajaran dengan model  
               pembelajaran yang masih konvensional dengan berceramah pada mata pelajaran  
    matematika. 
O4 = keadaan kelompok kontrol setelah pembelajaran dengan tidak diberikan perlakuan  

    khusus dalam penelitian ini, yaitu hanya membelajarkan siswa secara konvensional  
    dengan berceramah. 
 
 
 

 O1  X  O2  

 O3     O4 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.  
3.3.1 Tempat Penelitian  

Lokasi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah SD Negeri Salatiga 12, dengan 
alamat Jalan Domas Nomor 56 Salatiga,  Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Lokasi ini dipilih 
sebagai tempat penelitian karena letaknya strategis dan peneliti sudah mengenal lingkungan 
sekolah yang letaknya 300 meter dari pemondokan peneliti. Dengan mengenal lingkungan 
terlebih dahulu, maka peneliti akan lebih mudah untuk melaksanakan studi eksperimen, serta 
mobilitas juga akan menjadi lebih mudah dilakukan. Sebagai pembandingnya, peneliti memilih 
kelas kontrol yang memiliki taraf atau kualifikasi yang sama dengan kelas eksperimen, yaitu 
SD Negeri Mangunsari 04 Salatiga, yang beralamatkan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 07, 
Salatiga. Kedua SD tersebut berkualifikasi sebagai SD Imbas. 
3.3.2 Waktu Penelitian  
 Masa penelitian eksperimen ini dilaksanakan pada Semester II Tahun Pelajaran 
2011/2012 dalam rentang waktu 3 bulan, yakni Januari – April 2012. Waktu 3 bulan tersebut 
digunakan untuk melakukan tahapan-tahapan penelitian, yang antara lain adalah persiapan 
penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan menyusun laporan penelitian.  
 Dalam tahap persiapan, yang dilakukan antara lain: mencari subjek penelitian, meminta 
izin penelitian, memperkaya landasan teori-teori yang mendukung variabel-variabel dalam 
penelitian, merancang penelitian, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam 
penelitian, menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang akan dipakai  untuk menguji 
pengaruh perlakuan, dan lainnya.  
 Tahap pelaksanaan penelitian adalah tahapan di mana peneliti melakukan penelitian itu 
sendiri dan terjun ke lapangan untuk melakukan  eksperimen dalam rangka mengumpulkan 
data yang dibutuhkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Data yang 
terkumpul berupa data nilai matematika siswa dan derajat minat belajar siswa.  
 Setelah melakukan penelitian dalam tahapan pelaksanaan, selanjutnya peneliti 
melakukan tahapan pengolahan data yang sudah terkumpul dalam kegiatan pelaksanaan 
penelitian. 
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 Tahap terakhir adalah menyusun laporan penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

yang dituangkan dalam tulisan/ karya ilmiah. Berikut ini disajikan perincian kegiatan penelitian 
dalam rentang waktu yang sudah direncanakan seperti pada tabel 3.1 di bawah ini:  

 
 

Tabel 3.1 
Kegiatan Penelitian 

 
Kegiatan Penelitian 

Waktu penelitian  
Februari  Maret  April  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Persiapan              
Pelaksanaan              
Analisis Data              
Penyusunan Laporan Penelitian              

 
3.4 Variabel Penelitian  
  Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti 3 variabel, yang terdiri satu variabel bebas, 
dan dua variabel terikat. Variabel bebas dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat 

dilambangkan dengan Y. Variabel bebas merupakan variabel perlakuan, yaitu variabel yang 
akan mempengaruhi variabel lainnya, dalam penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Sebagai pembandingnya 
adalah model pembelajaran konvensional dengan berceramah.  
 Efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  
NHT (X) sebagai variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian ini, 
yaitu minat belajar siswa (Y1) serta hasil belajar siswa (Y2).  
 Minat belajar (Y1) merupakan aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam 
beberapa gejala seperti : perhatian, rasa senang, dan ketertarikan untuk melakukan proses 
perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan 
pengalaman, atau dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan 
seseorang (siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan 
keaktifan dalam belajar. 
 Hasil belajar (Y2) merupakan hasil akhir dari proses kegiatan belajar siswa dari seluruh 
kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan menerima suatu pelajaran untuk 



37 
 

 
 

mencapai kompetensi yang berupa aspek kognitif yang diungkapkan dengan menggunakan 

suatu alat penilaian yaitu tes evaluasi dengan hasil yang dinyatakan dalam bentuk nilai 
akademik.  
 
     
 
 
3.5 Prosedur Penelitian:  
 Dalam menyusun rencana penelitian dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis 
penelitian eksperimen. Adapun prosedur penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:  
1. Memilih subjek penelitian  

 Subjek penelitian merupakan salah satu komponen utama dalam penelitian. Tujuan 
pemilihan subjek penelitian adalah untuk memperoleh data penelitian yang berguna untuk uji 
hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian terkait dengan variabel-variabel yang hendak 
diuji dari sampel penelitian. Dalam penelitian eksperimen, khususnya eksperimen kuasi, dipilih 
dua sampel dari populasi yang berbeda. Satu sampel sebagai kelompok eksperimen, dan 
sampel lainnya sebagai kelompok kontrol. Adanya kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol merupakan ciri khas eksperimen kuasi, khususnya pada Nonequivalent Control Group 

Design. Terkait dengan ciri khas eksperimen kuasi tersebut, peneliti memilih dua kelompok 
siswa kelas V SD untuk dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Sebagai kelompok eksperimen, peneliti memilih kelompok siswa dari seluruh populasi siswa 
kelas V SD Negeri Salatiga 12 yang berjumlah 30 siswa untuk dijadikan sampel penelitian, 
dan kelompok kontrol dipilih dari seluruh populasi siswa kelas V SD Negeri Mangunsari 04 
yang berjumlah 36 siswa.  
2. Permintaan izin kepada pihak sekolah sebagai subjek penelitian.  

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada pihak 
sekolah yang akan dipilih sebagai subjek penelitian, yaitu SD Negeri Salatiga 12 dan SD 
Negeri Mangunsari 04. Permintaan izin oleh peneliti dilakukan sebelum melaksanakan 
penelitian, yaitu bulan Januari 2012.  

Efektivitas Pembelajaran Matematika Menggunakan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (X) 

Hasil belajar (Y2) 

Minat Belajar (Y1) 
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3. Memberi pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

  Fungsi pemberian pretest sebelum melakukan penelitian adalah untuk melihat kondisi 
awal pada subjek yang akan diteliti sehingga dapat diketahui besarnya perubahan setelah 
diberikan perlakuan tertentu. Pretest yang diberikan terdiri dari dua jenis, yakni soal tes 
pilihan ganda dan angket yang berisi pernyataan-pernyataan positif dan negatif.  
  Sebelum diberikan kepada siswa, instrumen tes yang berupa soal dan instrumen non 
tes yang berupa angket diuji validitas dan reliabilitas di kelas uji coba, yaitu di kelas V SD 
Negeri Mangunsari 05 dengan jumlah 40 siswa. Setelah diuji validitas dan reliabilitas, maka 
didapat 26 soal tes yang valid dan 24 butir pernyataan yang valid. Dari 26 soal tes pilihan 
ganda, diambil 25 soal yang digunakan untuk pretest, sedangkan untuk angket diambil 20 
butir pernyataan dari 24 pernyataan yang valid. Dengan demikian, jumlah butir soal tes  yang 
dipakai sebagai instrumen penelitian ini berjumlah 25 butir soal pilihan ganda serta 20 butir 
pernyataan sebagai instrumen non tes berupa angket minat belajar.  
4. Melakukan Perlakuan (Treatment) Penelitian.  

 Setelah memberikan pretest kepada siswa, peneliti siap untuk melakukan pembelajaran 
kepada siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  pada kelas 
eksperimen dan pembelajaran konvensional dengan berceramah pada kelas kontrol, pada 
mata pelajaran matematika. Tujuan perlakuan (Treatment) dalam penelitian ini adalah untuk 
menguji apakah ada perbedaan efektivitas model pembelajaran NHT dan konvensional 
terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. Peneliti akan memberikan 
treatment (perlakuan) khusus dengan model pembelajaran NHT di kelas V SD Negeri Salatiga 
12 sebagai kelas eksperimen, dan sebagai pembandingnya di kelas V SD Negeri Mangunsari 
04 tidak diberikan treatmet khusus seperti pada kelas eksperimen, namun hanya diberi 
perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional khususnya ceramah.  
5. Memberikan Posttest  

 Di akhir pembelajaran, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, peneliti akan 
memberikan posttest dalam bentuk soal tes evaluasi pembelajaran. Soal akan diberikan 
dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 soal pilihan ganda, seperti pada saat memberikan 
pretest. Setelah pemberian posttest, maka para siswa dipersilahkan beristirahat sebentar dan 
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kemudian akan diberikan lembar angket minat belajar siswa yang akan diisi oleh siswa sendiri 

untuk mengukur derajat minat belajar matematika siswa setelah diberikan pembelajaran 
dengan model NHT.   
6. Analisis Data 

 Analisis data akan dilakukan dengan menganalisis hasil pretest dan posttest di kelas 
eksperimen dan kelas kontrol untuk menguji adanya perbedaan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran koopertif tipe NHT dan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 
berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. Dalam menganalisis 
data hasil pretest dan posttest, peneliti menggunakan bantuan Software SPSS 16.00. 
Kesimpulan  
 Setelah melakukan analisis data, selanjutnya dapat disimpulkan hasil penelitian apakah 
ada perbedaan efektivitas pembalajaran matematika menggunakan model pembalajaran 
kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembalajaran matematika menggunakan model 
pembalajaran konvensional dengan berceramah terhadap variabel minat belajar dan hasil 
belajar matematika siswa.  
3.6 Populasi, Sampel, dan Tekhnik Sampling Penelitian  
3.6.1 Populasi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2011:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bisa sangat luas, namun dapat 
dibatasi menurut situasi dan tujuan penelitian dengan syarat yang tidak menyimpang dari 
karakteristik yang tidak diduga. Peneliti akan melakukan penelitian di SD Negeri Salatiga 12 
pada seluruh siswa kelas V untuk dijadikan sebagai kelompok eksperimen, maka populasi 
dalam hal ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Salatiga 12. Sebagai pembandingnya, 
peneliti mengambil populasi seluruh siswa kelas V SD Negeri mangunsari 04 Salatiga sebagai 
kelas kontrol. Dasar penentuan populasi dipilih secara langsung oleh peneliti, dengan 
mempertimbangkan kualifikasi sekolah, yakni SD Imbas. Peneliti memilih populasi siswa kelas 
V SD Negeri Salatiga 12 sebagai kelas eksperimen adalah karena letak sekolah tersebut tidak 
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jauh dari pemondokan peneliti, sehingga lebih mudah untuk dijangkau dan dapat menunjang 

kelancaran penelitian.  
3.6.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Sampel dapat dikatakan sebagai wakil dari populasi yang diteliti, yang mempresentasikan 
karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Pemilihan sampel dalam suatu eksperimen harus 
mempertimbangkan kualifikasi kelas yang akan dibandingkan, yaitu kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, misalnya siswa kelas V pada dua sekolah yang berkualifikasi sebagai SD Imbas.  
Sampel dalam penelitian ini memiliki kualifikasi yang sama, yakni sebagai SD Imbas. Hasil 
pretes yang baik dalam suatu penelitian eksperimen adalah hasil pretes yang menunjukkan 
hasil yang tidak jauh berbeda antara kedua kelompok yang dibandingkan.  

Adapun sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang ada, yaitu seluruh siswa 
kelas V SD Negeri Salatiga 12 yang berjumlah 30 siswa (12 laki-laki dan 18 perempuan) 
sebagai kelas eksperimen. Sebagai pembandingnya, peneliti mengambil populasi seluruh 
siswa di kelas V SD Mangunsari 04 Salatiga dengan jumlah 36 siswa (laki-laki 18 dan 
perempuan 18). Perincian subjek penelitian ini termasuk sampel dan populasinya dapat dilihat 
pada tabel 3.2 sebagai berikut:  

 
Tabel 3.2 

        Subjek Penelitian 
No. Tempat Penelitian Kelas Status Sekolah Populasi  Sampel  L/P 
1. SDN Salatiga 12 

(Kelompok 
Eksperimen) 

V SD Imbas Gugus 
Yos Sudarso 

30 30 12/18 

2. SDN Mangunsari 04 
(Kelompok Kontrol) 

V SD Imbas Gugus 
Kartini 

36 36 18/18 
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3.6.3 Tekhnik Sampling 
 Dalam memilih sampel penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik Nonprobability 
Sampling, khususnya Sampling Jenuh. Sugiyono (2011:85) mengatakan: 

Sampling Jenuh adalah tekhnik penentuan sampel apabila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, 
kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan 
yang sangat kecil.  

Berdasarkan pendapat Sugiyono, maka dapat diartikan Sampling Jenuh adalah tekhnik 
pengambilan dari suatu populasi dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel.  
 Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis sampling jenuh karena ingin melihat 
efektivitas penerapan model pembelajaran NHT terhadap seluruh siswa dalam satu kelas yang 
digunakan sebagai sampel. Dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel 
penelitian, maka diasumsikan bahwa peneliti membuat generalisasi dengan kesalahan yang 
sangat kecil.  
 Peneliti memilih sampel dari seluruh populasi siswa kelas V SD Negeri Salatiga 12 
untuk dijadikan kelompok eksperimen. Sebagai pembandingnya, peneliti memilih sampel dari 
seluruh populasi siswa kelas V SD Mangunsari 04 sebagai kelas kontrol. Kedua Sekolah 
Dasar ini berkualifikasi sama sebagai SD imbas. SD Negeri Salatiga 12 adalah  SD Imbas di 
Gugus Yos Sudarso, dan SD Negeri Mangunsari 04 adalah SD Imbas di Gugus Kartini. Alasan 
peneliti memilih SD Salatiga 12 sebagai kelas eksperimen adalah karena posisi sekolah yang 
tidak jauh dari pemondokan peneliti lebih mudah untuk bergerak dan tidak perlu berkendaraan 
ketika akan melakukan penelitian.  
3.7 Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data 
3.7.1 Tekhnik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian yang sangat penting karena 
data yang dikumpulkan akan digunakan dalam menguji hipotesis penelitian yang diajukan oleh 
peneliti. Apabila peneliti ingin memperoleh data yang berupa angka/ nilai, maka tekhnik yang 
tepat digunakan adalah dengan tes. Sedangkan apabila peneliti hendak mengumpulkan data 
yang berupa sikap, minat, motivasi, konsep diri, dan lain sebagainya, maka peneliti tidak dapat 
menggunakan tekhnik tes, melainkan tekhnik non tes.  
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Peneliti dalam penelitian ini hendak mengumpulkan data yang berupa skor minat belajar 

siswa, serta hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, tekhnik pengumpulan data yang dirasa tepat 
digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik tes untuk mengumpulkan data hasil belajar 
siswa, serta tekhnik non tes untuk mengumpulkan data minat belajar siswa. Tekhnik tes yang 
dilakukan oleh peneliti adalah tekhnik tes dengan memberikan soal tes. Soal tes yang akan 
disajikan kepada siswa berjumlah 25 soal pilihan ganda. Sedangkan tekhnik non tes yang 
digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data minat belajar siswa mengunakan metode 
angket, yaitu angket minat belajar siswa.  

Angket yang diberikan kepada responden bersifat langsung dan tertutup dengan 20 
pernyataan positif dan negatif berskala empat (empat pilihan). Angket langsung artinya angket 
yang diberikan secara langsung kepada responden dan diisi langsung oleh responden yang 
hendak dimintai jawaban tentang minat belajarnya. Sedangkan angket tertutup artinya angket 
yang disusun oleh peneliti dengan menyediakan opsi/ pilihan jawaban yang ditentukan oleh 
peneliti sendiri, sehingga responden hanya memberikan pilihannya pada opsi yang diberikan 
oleh peneliti.  

Dalam penelitian ini, opsi/pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti adalah skala 
Likert dengan empat pilihan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan 
Tidak Setuju (TS). Jumlah item pernyataan yang diberi opsi/ pilihan berjumlah 20 item. Masing 
opsi/ pilihan jawaban tersebut diberikan skor 4, 3, 2, dan 1. Skor jawaban setiap responden  
terhadap setiap butir pernyataan yang berjumlah 20, kemudian dicari rata-rata skor/butir 
pernyataan. Skor ideal rata-rata responden terhadap setiap butir pernyataan berkisar antara 1-
4. Jenis data dalam hal ini adalah data ordinal, yaitu data yang menunjukkan suatu tingkatan 
kategori tertentu. Skor 4 merupakan skor dengan kategori yang memiliki tingkatan paling 
tinggi, sedangkan skor 1 sebaliknya. Skor 4 menunjukkan kategori minat belajar sangat positif, 
sedangkan skor 3 menunjukkkan minat belajar positif, skor 2 menunjukkan minat belajar 
netral, dan skor 1 menunjukkan minat belajar negatif. Setelah di nantinya akan disusun 
kategori minat belajar siswa berdasarkan rata-rata skor individu/butir pernyataan, yang akan 
dibahas pada bab IV. 
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3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data 
3.7.2.1 Bentuk Instrumen  
 Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya 
perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
konvensional dengan berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa, maka 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk angket menggunakan 
skala Likert dengan skala empat dengan 20 butir pernyataan positif dan negatif yang diberikan 
sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas eksperimen dan di kelas kontrol, untuk mengukur 
variabel minat belajar siswa. Untuk mengukur hasil belajar siswa digunakan soal tes berupa 
pilihan ganda sejumlah 25 soal. 

Angket berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya yang berhubungan dengan 
minat belajar siswa. Angket digunakan dalam tekhnik pengumpulan data dimana peneliti tidak 
langsung bertanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat 
pengumpul data non tes berupa angket dalam rangka untuk mengetahui derajat minat belajar 
matematika siswa setelah memberikan pembelajaran dengan model Numbered Heads 

Together (NHT). 
Untuk memperoleh data tentang minat belajar matematika siswa, responden 

dihadapkan pada sejumlah pertanyaan positif atau negatif pada kuesioner/ angket. Setiap 
pertanyaan merupakan penjabaran dari satu indikator variabel yang mendapat skor penelitian. 
Setiap pertanyaan diikuti oleh empat alternatif jawaban yaitu sangat setuju, setuju, kurang 
setuju, dan tidak setuju. Skor yang diperoleh adalah sebagai berikut:  
a. Untuk jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4.  
b. Untuk jawaban setuju (S) diberi skor 3. 
c. Untuk jawaban Kurang Setuju (KS) diberi skor 2  
d. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 1 
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Selain itu, penelitian ini juga hendak mengungkapkan ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran NHT terhadap hasil belajar siswa. Untuk itu maka instrumen yang digunakan 
adalah tes dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 25 butir soal.  

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk 
mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek (Widiyoko,  2012 : 57). Dalam pembelajaran 
objek ini bisa berupa kemampuan atau kecakapan peserta didik, dan sebagainya.  

Tes merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut Mardapi (2008 : 67), tes 
merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak 
langsung, dan melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes dapat juga 
diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk 
mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang 
dikenai tes. Respon peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan maupun pernyataan 
menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu.  
 Tes digunakan peneliti untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 
geometri, khususnya kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Bentuk tes 
yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah tes dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 25 
soal.  

Dengan demikian, bentuk instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk 
mengetahui kemampuan siswa memahami sifat-sifat bangun datar, dan angket untuk 
mengetahui minat belajar matematika siswa pada pokok bahasan mengenai sifat-sifat bangun 
datar di kelas V SD.  

Alasan peneliti memilih tes bentuk instrumen pilihan ganda dan angket adalah karena 
jumlah subjek penelitian banyak, yaitu meliputi kelas eksperimen 30 siswa dan kelas kontrol 
36 siswa. Jadi seluruh responden berjumlah 66 siswa. Tes pilihan ganda juga akan 
mempermudah pemberian skor pada setiap soal sesuai jawaban siswa. Selain itu, cakupan 
materi yang diberikan juga luas, sehingga dirasa tepat apabila diberikan instrumen dalam 
bentuk pilihan ganda.  Penggunaan angket dalam mengumpulkan data minat belajar siswa 
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dengan mempertimbangkan jumlah responden banyak dan waktu terbatas, sehingga peneliti 

tidak mungkin melakukan wawancara secara langsung dengan responden/siswa.  
3.7.2.2 Prosedur Pengembangan Instrumen  

Menurut Widiyoko (2012 : 57), dalam mengembangkan suatu instrumen penelitian non 
tes, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:  
1. Menyusun definisi konseptual, yaitu definisi dalam konsepsi peneliti mengenai sebuah 

variabel berdasarkan pemahamannya terhadap teori variabel tertentu.  
2. Merumuskan definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat yang 

dapat diamati (diobservasi). Definisi operasional menjabarkan setiap variabel penelitian 
hingga masing-masing variabel memiliki batasan yang jelas mengenai aspek yang akan 
diukur serta indikatornya masing-masing.  

3. Menyusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator setiap variabel  
4. Menyusun butir-butir instrumen 

3.7.2.3 Pengembangan Instrumen  
 Berdasarkan prosedur pengembangan instrumen yang dijelaskan sebelumnya, maka 
definisi konseptual minat belajar adalah  suatu rasa ketertarikan/ perhatian terhadap suatu 
objek, sehingga ia akan selalu memperhatikan, mengenang, dan menjadi senang terhadap 
objek tersebut, agar terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya sebagai 
akibat dari interaksi dengan lingkungannya untuk menguasi materi ilmu pengetahuan yang 
diharapkan. Secara operasional, Minat belajar dapat ditunjukkan oleh perilaku tertentu seperti 
perhatian, ketertarikan, rasa senang, keterlibatan, dan kepuasan seserang terhadap suatu 
objek. 
 Instrumen penelitian dalam penelitian ini disusun dalam bentuk angket langsung dan 
tertutup sejumlah 20 pernyataan positif dan negatif, serta soal tes pilihan ganda sejumlah 25 
soal. Dibawah ini disajikan kisi-kisi instrumen minat belajar pada tabel 3.3, kisi-kisi hasil belajar 
pada tabel 3.4,  serta kisi-kisi RPP pada tabel 3.5 sebagai berikut: 
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Tabel 3.3  
Kisi-kisi Angket Minat Belajar 

No.  Aspek  Indikator  Item Jlh 

F UF 

1. Perhatian  a. Mempunyai perhatian untuk  tahu, 
mengerti , dan memahami materi 
pelajaran. 

b. Menyadari pentingnya belajar 
c. Mempunyai perhatian  untuk bertanya di 

kelas  untuk mencari tahu. 
d. sebagai sumber belajar.  

14,15,
16. 

6 4 

2. Rasa senang  a. Memahami bahan pelajaran dengan rasa 
senang. 

b. Belajar tanpa ada paksaan. 
c. Mampu menyelesaikan soal-soal dengan 

rasa senang.  

1,2,3,
9,12. 

19 6 

3. Ketertarikan  a. Antusias dalam belajar  
b. Antusias untuk mengulangi pelajaran 
c. Menunjukkan ketertarikan dalam belajar. 
d. Ketertarikan mencari sumber pengetahuan 

dan  membaca buku matematika. 
e. Manifestasi belajar untuk menunjang 

kebutuhan dan prestasi.  

4,5,7,
8,13, 
17. 

 6 

4.  Keterlibatan  a. Terlibat aktif dalam pembelajaran 20  1 

5.  Kepuasan  a. Merasakan kepuasan dalam pembelajaran. 
b. Merasakan manfaat pembelajaran. 

11,18 10 3 

20 
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Tabel 3.4 
Kisi-kisi Soal Evaluasi Matematika 

 SK/ KD Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran No. 
 
  

Jlh  

SK: 
6. Memahami 
sifat-sifat bangun 
dan hubungan 
antar bangun. 
 
KD: 
6.1 
Mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun 
datar. 
 

Mengenal sifat macam-macam segitiga  1,3,5,6,8,1
2,13,20. 

8 

Mengenal pengertian dan sifat-sifat jajargenjang, 
persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, 
dan layang-layang.  
 

4,10,11,18
,21,22,23,
24. 

8 

Mengenal persamaan dan perbedaan sifat-sifat 
jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 
persegi 

2,9 2 

Mengenal sifat-sifat trapesium dan layang-layang. 
 

7,14,15,17
. 

4 

Mengenal kesatuan antar bangun datar 
 

16 1 

Mengenal sifat dasar lingkaran dan elips. 19,25. 2 
Jumlah Soal   25 
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Tabel 3.5 
Kisi-kisi RPP Pembelajaran NHT 

Aspek yang diamati No 
A. Kegiatan Awal 

1. Memeriksa kesiapan peserta didik. 
2. Melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi dengan bentuk ruang 

kelas yang dipakai saat ini.  
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
4. Guru memberikan informasi dan menjelaskan kegiatan yang akan 

dikerjakan dan direncanakan.  

1,2,3,4
. 

B. Kegiatan Inti 
1. Bertanya jawab dengan siswa untuk menggali pengetahuan awal siswa.  
2. Membagi siswa kedalam kelompok-kelompok 
3. Pembagian nomor pada tiap-tiap kelompok sesuai dengan jumlah anggota. 
4. Guru mengajukan satu pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian 

menyebutkan salah satu nomor siswa.  
5. Siswa yang disebutkan nomornya menjawab pertanyaan guru.  
6. Guru membagikan soal yang akan dibahas dalam kelompok, setiap kelompok 

diberi soal yang sama.  
7. Setiap kelompok menyatukan kepala, pikiran/pendapat dalam diskusi kelompok 

untuk menjawab permasalahan dalam materi.   
8. Diskusi kelas  

5, 6,7, 
8,9,10,
11,12,
13.  

C. Kegiatan Akhir. 
1. Refleksi pembelajaran oleh siswa. 
2. Kesimpulan (siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan). 
3. Penutup (evaluasi dan refleksi). 
4. Penilaian akhir dan analisis hasil penilaian 

14,15, 
16,17.  

Jumlah item 17 
 
  Untuk mendukung terpenuhinya syarat relevansi sebuah instrumen penelitian yang 
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan indikator yang digunakan benar-
benar mengukur apa yang seharusnya diukur, maka sebelumnya dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas instrumen penelitian terhadap masing-masing variabel yang akan digunakan 
sebagai indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini.   
3.7.2.4 Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
1. Validitas Instrumen  

 Menurut Priyatno (2010:90), validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu 
instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Selain itu, Sugiyono (2011:121) 
menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat igunakan untuk mengukur apa 



49 
 

 
 

yang seharusnya diukur. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya suatu 
item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jiika melakukan penilaian 
langsung terhadap koefisien korelasi dengan menggunakan Corrected Item – Total 

Correlation, dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan 
melakuan koreksi terhadap nilai kooefisien korelasi yang overtimasi. (estimasi nilai yang lebih 
tinggi dari sebenarnya).  Validitas instrumen menggunakan Corrected Item – Total Correlation 

ini, bisa digunakan batas minimal korelasi 0,30. Menurut Azwar dalam Priyatno (2010:90), 
semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap 
memuaskan. Output validitas dapat dilihat pada bagian lampiran.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan efektivitas pembelajaran 
matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran 
konvensional dengan berceramah terhadap minat dan hasil belajar antar kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol, oleh sebab itu instrumen yang digunakan adalah dengan 
angket minat dan soal tes. Untuk itu, peneliti mengembangkan instrumen minat belajar dan 
hasil belajaryang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel yang 
menjadi pusat penelitian ini yakni minat belajar dan hasil belajar siswa. Untuk instrumen hasil 
belajar dikembangkan berdasarkan instrumen yang sudah baku sesuai kurikulum yang ada 
yaitu KTSP, khususnya mata pelajaran Matematika kelas V semester 2 pokok bahasan sifat-
sifat bangun datar. Untuk instrumen minat belajar yang merupakan instrument non tes, belum 
tersedia standar yang baku seperti pada instrumen hasil belajar (soal tes). Oleh sebab itu, 
peneliti harus mengembangkan sendiri instrumen minat belajar tersebut berdasarkan kajian-
kajian teori (kerangka konseptual) yang telah dikaji oleh peneliti pada bab II. Prosedur 
pengembangan instrumen minat belajar ini dilakukan seperti yang sudah dijelaskan pada 
bagian prosedur pengembangan instrumen dan pengembangan instrumen sebelumnya.  
 Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus diujicoba sebelum digunakan 
dalam penelitian, untuk menguji apakah instrumen yang akan dgunakan dalam penelitian 
sudah layak atau tidak layak untuk dipakai dalam penelitian. Uji kelakayan instrumen 
penelitian ini dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas insstrumen. Uji validitas dan 
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reliabilitas instrumen dilakukan pada kelas uji coba, yakni pada populasi siswa kelas V SD 

Negeri Mangunsari 05, yang berjumlah 40 siswa. Dengan melakukan ujicoba instrumen dalam 
uji validitas dan reliabilitas instrumen, maka diharapkan akan menghasilkan hasil 
penelitianyang valid dan reliabel pula.  
 Uji coba instrumen dilakukan pada hari Senin, 5 Maret 2012. Instrumen yang diujikan 
terdiri dari dua jenis, yaitu soal tes dan angket minat. Soal tes yang diujikan sebanyak 45 butir 
soal, dan angket sebanyak 49 butir pernyataan positif dan negatif yang dimintakan respon 
kepada responden/ siswa.  
 Kemudian data yang terkumpul diolah dengan bantuan SPSS 16.00 for windows untuk 
mendapatkan validitas dan reliabilitas soal. Instrumen yang valid selanjutnya digunakan 
sebagai instrumen/ alat ukur minat belajar dan hasil belajar siswa di tempat penelitian, yaitu 
SD Negeri Salatiga 12 dan SD Negeri Mangunsari 04 Salatiga.  
 Hasil validitas dan reliabilitas untuk angket minat belajar diperoleh 24 butir pernyataan 
yang valid dengan kooefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,870 dan termasuk kategori reliabel. 
Sedangkan untuk instrumen soal tes diperoleh 26 butir soal yang valid dengan koefisien 
Cronbach's Alpha (tingkat reliabilitas) sebesar 0,896, dan termasuk kategori reliabel. Adapun 
pedoman yang digunakan dalam menentukan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut 
adalah dengan berpedoman pada pendapat Azwar dalam Priyatno (2010:90), yang 
mengatakan bahwa suatu instrumen dianggap valid (layak digunakan) apabila batas minimal 
koefisien korelasi Cronbach's Alpha 0,3, sedangkan reliabilitas instrumen memiliki batas 
minimal 0,6. Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil validitas instrumen hasil belajar yang berupa 
soal tes seperti pada tabel 3.6 sebagai berikut:  
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Tabel 3.6 
Rekapitulasi Validitas Instrumen  

Instrumen Tes  
(Evaluasi Hasil 
Belajar) 

 
Butir soal yang valid 

 
Jumlah 

 
Butir Soal yang tidak 
valid 

 
Jumlah 

2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 37, dan 
40.  

26 1, 2, 4, 6, 9, 11, 23, 26, 
32, 34, 35, 36, 38, 39, 
41, 42, 43, 44, dan 45.  

19 

Instrumen 
Nontes (Angket 
Minat Belajar) 

 
Pernyataan yang valid 

 
Jumlah 

 
Pernyataan yang 
tidak valid 

 
Jumlah 

1, 5, 7, 10, 18, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 47, 49.  

24 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 
22, 23, 28, 33, 34, 37, 
43, 44, 45, 46, 48. 

25 

 

 Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, barulah peneliti terjun ke lapangan dan 
melaksanakan tahap pelaksanaan penelitian pada hari Rabu, 7 Maret 2012 pada jam pertama 
pelajaran, yaitu jam 07.00 dengan menggunakan 3 jam pelajaran hingga jam 08.45 pagi 
sebelum jam istirahat pertama.   
2. Uji Reliabilitas Instrumen  
 Setelah diuji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas instrumen dengan cara 
mengulangi langkah-langkah pada uji validitas tanpa menyertakan item-item yang tidak valid 
dan item total pada data yang sudah ada. dapat memberikan hasil yang konsisten jika 
digunakan berulangkali terhadap objek yang sama. Reliabilitas alat ukur adalah keajegan alat 
tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Artinya, kapan pun alat ukur tersebut 
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan memberikan hasil ukur yang 
sama (Sugiyono, 2011:121). Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 
apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 
tersebut diulang. Menurut Sugiyono (2011:122), instrumen yang valid dan reliabel merupakan 
syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel, terlepas dari faktor 
lain yang turut mempengaruhi jalannya penelitian, misalnya faktor kondisi objek yang diteliti. 
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 Uji reliabilitas dilakukan dengan mengulangi langkah-langkah analisis pada uji validitas 

tanpa menyertakan item yang tidak valid dan item total.  
 Menurut Sekaran dalam Priyatno (2010:98), suatu instrumen dapat dikatakan reliabel 
apabila nilai Alpha Cronbach's Alpha lebih dari 0,6.   

Penghitungan ulang dari data sebelumnya setelah dikurangi item total dan item yang 
tidak valid, yaitu item nomor  1, 3, 5, 6, 9, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, dan 45 
yang ditunjukkan oleh corrected item-total correlation yang diberi pada lampiran 5 (output 
validitas), maka didapatkan hasil uji reliabilitas soal tes sebagaimana tersaji pada tabel 3.7 
sebagai berikut:  

Tabel 3.7  
Reliabilitas Instrumen Tes 

 
 
Kriteria reabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel kriteria reliabilitas instrumen pada tabel 
3.8 sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Kriteria Reliabilitas Koefisien Reliabilitas 
 

Sangat Reliabel  0,9 < r ≤ 1,0 
Reliabel  0,8 < r ≤ 0,9 
Cukup Reliabel  0,7 < r ≤  0,8 
Kurang Reliabel  0,6 < r ≤ 0,7  

  
 Setelah dilakukan penghitungan ulang untuk mendapatkan reliabilitas soal dengan tidak 
menyertakan item total dan item yang tidak valid, masih terdapat dua item yang tidak valid 
yaitu item nomor 11 dan 23. Dengan demikian, item yang terhitung valid adalah 26 item 
dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,896 dan termasuk kategori reliabel. Dengan 
demikian, butir soal yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, 
sehingga layak digunakan dalam suatu penelitian. Hasil uji validitas instrumen hasil belajar 
menghasilkan 28 item yang valid sebelum dilakukan uji reliabilitas soal. Setelah dilakukan 
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reliabilitas soal, didapat bahwa 26 item yang valid, dan 19 item yang tidak valid, dengan 

tingkat reliabilitas sebesar 0,896 dan termasuk kategori reliabel. Dari 26 item yag valid, diambil 
25 item saja untuk penelitian dan mengukur hasil belajar.  
 Batas minimal koefisien korelasi Cronbach's Alpha yang digunakan pada uji validitas 
instrument adalah 0,3, dan reliabilitas instrumen memiliki batas minimal 0,6.  

Selain validitas soal, instrumen angket juga diuji cobakan di kelas ujicoba yang sama 
dengan uji soal, yaitu kelas V SD Negeri Mangunsari 05.  

Hasil uji validitas angket minat  menghasilkan 28 item yang valid, yaitu item nomor: 1, 5, 
7, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36,38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 
47,dan 49.  

Untuk mendapatkan reliabilitas instrumen angket dalam hal ini dilakukan penghitungan 
ulang dari data sebelumnya setelah dikurangi item total dan item yang tidak valid yaitu item 
nomor   2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 28, 33, 34, 37, 43, 45,dan 48 yang 
ditunjukkan oleh corrected item-total correlation, maka didapatkan hasil uji reliabilitas angket 
pada tabel 3.9 berikut ini: 

 
Tabel 3.9  

Reliabilitas Instrumen Minat Belajar 

 
 
Setelah dilakukan penghitungan ulang dengan tidak menyertakan item total dan item 

yang tidak valid, masih terdapat empat item yang tidak valid, yaitu item nomor 17, 22, 44, dan 
46, sehingga item yang terhitung valid adalah 24 item, yaitu item nomor 1, 5, 7, 10, 18, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36,38, 39, 40, 41, 42, 47,dan 49, dengan nilai Cronbach's 
Alpha sebesar 0,870 dan termasuk kategori reliabel. Dengan demikian, butir pernyataan yang 
digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan dalam 
suatu penelitian.  
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3.7.2.5 Analisis Taraf Kesukaran Instrumen 
Menurut Arikunto dalam Setyaningsih (2010 : 34) soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 
mempertinggi usaha memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit menyebabkan siswa 
menjadi putus asa dan tidak bersemangat. Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah 
sebagau berikut: 

   B 
P =   
       JS 
 
Keterangan: 
P = indeks kesukaran 
B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 
 

Kriteria tingkat kesukaran soal : 
P : 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 
P : < 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 
P : < 0,70 – 1,00 adalah soal mudah    
Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut: 
 

Misal untuk soal nomor 1 pada uji soal dengan responden 40 siswa, 22 siswa 
menjawab benar, dan 18 siswa menjawab salah:  

         B         22 
P =          =         = 0,55 
        JS        40 

Dengan demikian soal nomor 1 termasuk kategori soal sedang. Untuk mencari taraf  
kesukaran soal nomor 2 sampai 20 prosesnya sama dengan perhitungan di atas. Berdasarkan 
data hasil posttest di kelas eksperimen, yakni di Kelas V SD Salatiga 12, maka dapat diketahui 

taraf kesukaran tiap butir soal dalam tabel 3.10 sebagai berikut:  
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Tabel 3.10 
Rekapitulasi Taraf Kesukaran Soal Posttest Kelas Eksperimen 

 
Taraf Kesukaran Soal  No. Item Jumlah 

 
Mudah 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, dan 24. 15 
Sedang 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 22, dan 25. 9 
Sukar 21 1 

 
 Berdasarkan rekapitulasi taraf kesukaran instrumen, terlihat bahwa taraf kesukaran soal 
posttest yang diberikan khususnya di kelas eksperimen menunjukkan 15 soal termasuk 
kategori soal mudah, 9 soal termasuk kategori sedang, dan 1 soal termasuk kategori soal 
sukar. Sebagian besar soal posttest yang diberikan termasuk kategori soal mudah sebanyak 
15 soal, kemudian disusul soal sedang sebanyak 9 soal dan yang paling sedikit adalah 
kategori soal sukar hanya 1 soal. Dengan demikian, soal yang diberikan cukup ideal untuk 
tingkatan kemampuan kelas V SD Negeri Salatiga 12. 
 Pada tabel 3.10 terlihat bahwa taraf kesukaran soal posttest yang diberikan khususnya 

di kelas eksperimen menunjukkan 15 soal termasuk kategori soal mudah, 9 soal termasuk 
kategori sedang, dan 1 soal termasuk kategori soal sukar. Sebagian besar soal posttest yang 
diberikan termasuk kategori soal mudah sebanyak 15 soal, kemudian disusul soal sedang 
sebanyak 9 soal dan yang paling sedikit adalah kategori soal sukar hanya 1 soal. Dengan 
demikian, soal yang diberikan cukup ideal untuk tingkatan kemampuan kelas V SD Negeri 
Salatiga 12. 
3.8 Tekhnik Analisis Data 
3.8.1 Analisis Data Tahap Awal     
 Dalam suatu penelitian eksperimen, perlu dilihat keadaan awal sebelum diberikan 
perlakuan. Oleh sebab itu, pretest sangat penting untuk mengetahui keadaan awal dari sampel 
yang akan diteliti. Setelah memberikan pretest, maka perlu dianalisis terlebih dahulu hasil 
pretest melalui tiga tahap, yaitu tahap deskripsi data, tahap uji normalitas dan homogenitas 
data, dan uji kesamaan dua rerata pada hasil pretest. Hal ini dilakukan supaya kedua sampel 
berangkat dari keadaan awal/ titik awal yang sama.  
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3.8.1.1 Analisis Deskritif  
 Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan 
data secara umum. Dalam analisis ini, data disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dalam 
hal ini adalah sebagai alat untuk menyajikan data.  
 Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data antara lain menjabarkan 
data hasil penelitian secara umum, antara lain nilai maksimal, minimal, rata-rata, dan standar 
deviasi data. Setelah penjabaran data hasil penelitian secara umum, langkah selanjutnya 
membuat rangkuman distribusi data pretest hasil statistik deskriptif program SPSS 16.00. 
Sebelum analisis deskripsi data,  disajikan rekapitulasi  data pretest, baik hasil belajar maupun 
minat belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol pada bab selanjutnya mengenai hasil 
penelitian.  
3.8.1.2 Uji Prasyarat 

 Data hasil belajar berupa data rasio, sedangkan data minat belajar berupa data 
ordinal. Menurut Sugiyono (2011:150) mengemukakan:  

penggunaan statistik parametris dan nonparametris tergantung pada asumsi dan jenis 
data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhinya banyak 
asumsi, asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi 
normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua 
kelompok atau lebih yang diuji harus homogen, sedangkan statistik nonparametris 
tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak 
harus berdistribusi normal.  
 

  Selanjutnya Sugiono menambahkan bahwa penggunaan kedua statistik tersebut juga 
tergantung pada jenis data yang dianalisis. Macam-macam data penelitian antara lain data 
nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Statistik parametris digunakan untuk 
menganalisis data interval dan rasio, dalam penelitian ini adalah data hasil belajar, sedangkan 
statistik nonparametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal, dalam 
penelitian ini adalah data minat belajar. Berdasarkan pernyataan Sugiono tersebut, maka  data 
minat belajar siswa tidak perlu dilakukan uji prasyarat seperti halnya data hasil belajar.  
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1. Uji Normalitas 
Priyatno (2010:71) mengatakan “Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak”. Normalitas data merupakan salah satu syarat 
penggunaan statistic parametris. Uji normalitas data berhubungan dengan presentasi 
penyebaran data dalam suatu populasi, apabila penyebaran data berdistribusi normal, maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek yang dijadikan sebagai sampel penelitian sudah mewakili 
karakteristik populasinya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tujuan uji normalitas ini tidak 
lain adalah untuk melihat apakah subjek yang dijadikan sampel penelitian sudah mewakili 
karakteristik populasi atau tidak. Apabila subjek yang dijadikan sampel penelitian sudah 
mewakili populasi, subjek penelitian adalah baik dijadikan sebagai sampel dan dapat 
mempresentasikan karakteristik populasi yang diharapkan sehingga generalisasi yang disusun 
juga dapat mempresentasikan kondisi yang sebenarnya.  

Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis parametrik apabila data berdistribusi 
normal termasuk variannya. Namun jika varian data tidak berdistribusi normal, maka 
digunakan analisis non parametrik.  
2. Uji Homogenitas (Kesamaan Varian) 
 Priyatno (2010:76) mengatakan: “Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 
beberapa varian populasi data identik atau tidak”. Dalam hal ini, apakah varian data hasil 
belajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Uji homogenitas ini dilakukan 
sebagai prasyarat dalam tahap analisis selanjutnya, yaitu uji kesamaan/ perbedaan dua rerata 
dengan analisis Independent Sample T –Test. Adapun langkah-langkah uji homogenitas 
dengan SPSS 16.00 adalah sebagai berikut: klik analyze > compare means > one way anava. 
Selanjutnya masukan variabel hasil belajar siswa ke dalam kotak dependent list, dan masukan 
variabel kelompok/ kelas ke kotak faktor dengan kelas eksperimen. Klik variabel view, dan 
pada kotak value baris ke dua klik pada tanda titik-titik,  isi kode 1 dengan kelas eksperimen 
dan kelas kontrol diberi kode 2. Selanjutnya pada Option klik homogenity of variance test, klik 
continue, klik oke, maka didapat output homogenitas dua atau lebih kelompok data yang 
dianalisis. Data dapat dikatakan homogen apabila nilai signifikansi > 0,05, sehingga dua atau 
lebih kelompok data (populasi) yang diuji mempunyai varian yang sama (homogen). Uji 
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normalitas dan homogenitas merupakan syarat penggunaan statistik parametris. Statistic 

parametris digunakan untuk uji hipotesis data kuatitatif, yaitu data interval dan data rasio, 
dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 
3.8.2 Analisis Data Tahap Akhir  
 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua tahap, yakni analisis data 
tahap awal dan analisis data tahap akhir. Analisis data tahap akhir sama seperti analisis data 
tahap awal. Analisis tahap akhir adalah kegiatan mengolah data posttest yang terkumpul 
dalam kegiatan penelitian. Analisis data tahap akhir terdiri dari: 1) analisis deskriptif; 2) tahap 
uji prasyarat yang meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas khusus untuk data hasil 
belajar. 
3.8.3 Uji Hipotesis 
 Uji hipotesis penelitian dilakukan pada hasil posttest. Sesuai dengan jenis penelitian dan 
bentuk hipotesis, dimana bentuk hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis komparatif dua 
sampel independen, maka tekhnik analisis data yang digunakan adalah dengan uji-t dua 
sampel independen dan uji-u dua sampel independen. Uji-t dua sampel independen (tidak 
saling berhubungan) digunakan untuk menguji hipotesis efektivitas pembelajaran matematika 
terhadap hasil belajar, sedangkan uji– u dua sampel independen (tidak saling berhubungan 
dengan) digunakan untuk menguji hipotesis efektivitas pembelajaran matematika terhadap 
minat belajar siswa, yaitu dengan statistik nonparametric. 

3.8.3.1 Uji Hipotesis Pertama (Efektivitas Pembelajaran Matematika Terhadap Minat 
Belajar) 

  Data minat belajar yang terkumpul dalam penelitian ini berbentuk data ordinal. Menurut 
Thoha (2010), data ordinal digunakan untuk mengklasifikasikan/ menggolongkan suatu 
variabel berdasarkan tingkatannya. Tingkatan tertentu dianggap lebih tinggi dibandingkan 
tingkatan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data ordinal mengunakan 
angket minat belajar yang terdiri dari pilihan sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak 
setuju, dengan tujuan untuk menggolongkan tingkatan minat belajar siswa berdasarkan 
ketegori minat belajar sangat positif, minat belajar positif, minat belajar netral, dan minat 
belajar belajar negatif.  Pilihan sangat setuju dianggap lebih tinggi dari pada tingkatan lainnya, 
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dan minat belajar sangat positif dianggap lebih tinggi daripada tingkatan lainnya. Tipe data 

ordinal lebih tinggi dari Nominal karena kemampuannya untuk membentuk menggolongkan 
tingkatan (kategori), dalam penelitian ini adalah kategori minat belajar matematika siswa.  
  Terkait dengan jenis data pada minat belajar, Untuk menguji hipotesis efektivitas 
pembelajaran matematika tehadap minat belajar siswa berbeda analisis pengujian efektivitas 
pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan data minat belajar 
siswa dan hasi belajar siswa merupakan jenis yang berbeda. Data minat belajar merupakan 
jenis data ordinal, sedangkan data hasil belajar merupakan jenis data rasio, sehingga alat 
rumus analisis data ata kedua jenis data ini berbeda. Jika uji hipotesis data hasil belajar 
dianalisis dengan uji –t dua sampel tidak berhubungan (Independent Samples T – Test), maka 
uji hipotesis data minat belajar dianalisis dengan statistik nonparametric dengan rumus Mann-

Whitney U Test, yang sering dikenal sebagai uji- U. uji –U ini merupakan alternatif lain dari uji 
–T dua sampel independen. Di antara uji nonparametric lainnya, uji – U ini termasuk yang 
paling kuat dan banyak digunakan untuk uji dua sampel independen, jenis data ordinal.  
Pembentukan uji hipotesis untuk uji – U: 
H0: tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model  
       pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan  
       model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap minat belajar siswa.  
H1: ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model  
       pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan  
       model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap minat belajar siswa.  
3.8.3.2 Uji Hipotesis Kedua (Efektivitas Pembelajaran Matematika Terhadap Hasil 

Belajar) 
 Data hasil belajar yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan jenis data rasio, dan 
bentuk hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis komparatif dua sampel independen, yaitu 
dua sampel dari dua populasi yang berbeda dan tidak saling berhubungan, dalam penelitian ini 
adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data rasio merupakan data yang memiliki 
tingkatan antara 0-100, dan nilai 0 adalah mutlak. Artinya, angka nol pada data berarti tidak 
ada nilai. Data rasio merupakan jenis data kuantitatif, sehingga teknik pengujiannya 
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menggunakan t-test (uji- t). Uji-t dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan dua 

rerata posttest hasil belajar dua sampel tidak berhubungan (Independent Samples T-Test), 

dengan cara mengklik Analyze > Compare Means > Independent-Samples T-Test.  

Pembentukan uji hipotesis untuk uji – T: 
H0: tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model  
      pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan  
      model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap hasil belajar siswa.  
H1: ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model  
      pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan  
      model pembelajaran konvensional dengan berceramah terhadap hasil belajar siswa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


