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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Pre-eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2010: 109) penelitian pre-eksperimen hasilnya merupakan 

variabel dependen bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal 

ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih 

secara random. 

3.1.2. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan bagaimana penelitian 

dilaksanakan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah one 

group pretest posttest design. Dalam desain ini, sebelum perlakuan diberikan 

terlebih dahulu sampel diberi pretest (tes awal) dan di akhir pembelajaran sampel 

diberi posttest (tes akhir). Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai  yaitu ingin mengetahui peningkatan keterampilan proses sains dan hasil 

belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran berbasis kelompok. Berikut 

merupakan tabel desain penelitian one group pretest-posttest design. 

Tabel 3.1 

Desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

(Sugiyono, 2008: 111) 

Keterangan : 

O1 : tes awal (pretest) sebelum perlakuan diberikan 

O2 : tes akhir (posttest) setelah perlakuan diberikan 

X : perlakuan terhadap kelompok eksperimen yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis kelompok 
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Berdasarkan pola tabel diatas sangat jelas bahwa pretest diberikan sebelum 

treatment sedangkan posttest diberikan setelah treatment. Pola penelitian ini 

sederhana. Namun, perlu diingat bahwa perbedaan hasil pretest dan posttest yang 

menjadi efek dari perlakuan tersebut. 

3.1.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pedurungan Lor 02 Semarang 

yang berada di kelurahan Pedurungan Lor 02 Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang pada kelas IV semester II tahun pelajaran 2016/2017. 

3.1.4. Waktu Penelitian 

Kegiatan inin dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2016 

secara bertahap. Berikut adalah tabel pelaksanaan penelitian. 

Tabel 3.2 

Waktu Pelaksanaan 

Tahap Penelitian Kegiatan Penelitian Waktu 

Tahap Persiapan 1. Penentuan Judul 

2. Pembuatan Proposal 

3. Pembuatan instrumen 

4. Pembuatan surat ijin 

observasi 

5. Survey 

- Bulan Januari 2016 

- Bulan Februari 2016 

sampai bulan  Maret 

2016 

- Bulan Maret 2016 

- Bulan Maret 2016 

- Bulan April 2016 

Tahap Pelaksanaan 1. Melaksanakan 

observasi atau 

pengambilan data 

- Bulan April 2016 

Tahap Penyusunan 1. Pengelolaan data 

2. Penyusunan laporan 

3. Persiapan ujian 

- Bulan April 2016 

- Bulan April 2016 

sampai Mei 2016 

- Bulan Mei 2016 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh 

peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 61). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 

Semarang. 

3.2.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2011: 62). Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga 

untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh 

pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampling yang digunakan penelitian 

adalah dengan jenis sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang dengan jumlah siswa 48. 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 38). 

Macam-macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Independen (bebas) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2012: 39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah 

penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together. 
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b. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 39). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

3.3.2. Definisi Operasional 

a. Variabel Independen (bebas) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT). Numbered Head Together (NHT) 

adalah suatu tipe dari pengajaran kooperatif pendekatan struktural yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide 

dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Berikut langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Model 

Numbered Head Together (NHT): (1) Siswa dibagi dalam kelompok, 

setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomer; (2) Guru memberikan 

tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya; (3) Kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya mengetahui jawabannya dengan baik; (4) 

Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar 

dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama mereka; 

(5) Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor 

yang lain; (6) kesimpulan. 

b. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel terikat penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang pada materi pokok 5.2 Penjumlahan 

bilangan bulat.. Menurut Suprijono (2013: 5) mendefinisikan hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apersepsi, apresiasi dan ketrampilan. Hasil belajar pada mata pelajaran 

Matematika merupakan hasil pencapaian dari pembelajaran yang 
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dilakukan melalui sebuah proses dengan menggunakan media 

pembelajaran. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah ranah kognitif. 

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Jika ditinjau dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan data sumber primer dan data sumber sekunder. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2013: 137). Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti: 

3.4.1.1. Observasi 

Menurut Sudjana, 2008 (dalam Ayu Arini, 2013) observasi atau 

pengamatan digunakan sebagai alat mengukur tingkah laku individu ataupun 

proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

dari awal sampai akhir. Dalam observasi menggunakan instrument yang berisi 

daftar kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. 

3.4.1.2. Tes 

Menurut Arikunto (2010: 193) Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Teknik tes merupakan teknik pengumpulan data untuk mengetahui kemampuan 

subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mengukur menggunakan teknik 

tertentu, seperti menggunakan tes tertulis. Tes dilakukan sebanyak dua kali. 

Pretest untuk mengetahui kondisi awal siswa dan posttest untuk mengetahui 

keberhasilan siswa setelah diberi perlakuan. 

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah tertulis, observasi, 

dan wawancara. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

kelas IV dalam mata pelajaran Matematika. Jenis tes yang digunakan adalah tes 
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formatif berupa soal pilihan ganda. Kisi-kisi yang digunakan untuk membuat soal 

tes berdasarkan KD yang sudah ditetapkan diambil dari silabus Matematika kelas 

IV SD semester II. 

3.4.2.1. Lembar Observasi 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang pencapaian 

mengajar dalam pemberian treatment (perlakuan) di dalam kelas. Observasi 

dilakukan terhadap proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Jadi, saat guru kelas 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) di kelas, peneliti mengamati dan 

mengisi lembar pengamatan. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi 

No. Aspek yang Diamati Indikator 

1 Kegiatan Awal 

Menyampaikan salam pembuka 

Melakukan apersepsi 

Memberikan motivasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Kegiatan 

Inti 

Pembagian 

kelompok 

 

Berhitung dari 1-8 

Berkelompok sesuai nomor 

Memberikan nomer tiap siswa 

Pemberian tugas Membagikan Lembar Kerja Siswa 

Diskusi masalah 

 

Mengerjakan tugas dengan diskusi 

Mendampingi selama diskusi 

Memanggil 

nomer anggota 

 

 

Membuat nomer undian 

Mengacak undian dan mengambil 

nomer undian 

Memanggil nomer kelompok dari 

undian 

Pemberian Memberikan kesempatan kelompok 
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tanggapan lain untuk bertanya 

Kesimpulan 

Menyimpulkan jawaban akhir dari 

semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi 

3 Kegiatan Akhir 

Melakukan refleksi pembelajaran 

Memberikan tindak lanjut 

Melakukan evaluasi 

 

3.4.2.2. Lembar Soal Tes  

Menurut Sudjana (2011: 35) tes adalah alat ukur yang diberikan kepada 

individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara 

tertulis maupun secara lisan atau secara perbuatan. Tes digunakan untuk 

mendapatkan data yang digunakan dalam mengevaluasi guna membedakan antara 

kondisi awal dan kondisi sesudahnya. Dalam penelitian ini, model tes yang 

digunakan untuk mendapatkan besarnya hasil belajar Matematika  kelas IV 

semseter genap. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Soal Tes Matematika  

materi menjumlahkan bilangan bulat  kelas IV 

SDN Pedurungan Lor 02 Semarang 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Item 

Soal 

Bentuk 

Soal 

5. 

Menjumlahkan 

dan 

mengurangkan 

bilangan bulat 

5.2 

Penjumlahan 

bilangan 

bulat. 

1. Menjelaskan 

cara 

menjumlahka

n dua 

bilangan 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

Pilihan 

ganda 
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positif 

2. Menjelaskan 

cara 

menjumlahka

n dua 

bilangan 

negatif 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20 

Pilihan 

ganda 

3. Menyampaik

an cara 

menjumlahka

n 2 bilangan 

positif dan 

negatif. 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29, 30 

Pilihan 

ganda 

3.5. Uji Instrumen Penelitian 

3.5.1. Uji Validitas Tes 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi dua syarat yaitu 

alat ukur (instrumen) harus valid dan reliabel. Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2012: 121). 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 16, 0. Uji validitas 

instrumen dengan mengkorelasikan item soal dengan total yang dikorelasikan 

dengan butirnya (Correcterd Item Total Correlation). Dasar pengambilan 

keputusan item valid berdasarkan kriteria Sugiyono (2012: 126) yaitu bila harga 

korelasinya < 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak 

valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Dari uji validitas yang telas 

dilakukan, diperoleh data seperti yang tercantum pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Pra Penelitian Siswa Kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

No. Soal R Keterangan No. Soal R Keterangan 

soal1 .372 valid soal16 .873 valid 

soal2 .131 tidak valid soal17 .219 tidak valid 

soal3 .470 valid soal18 .542 valid 

soal4 .287 tidak valid soal19 .282 tidak valid 

soal5 .553 valid soal20 .550 valid 

soal6 .140 tidak valid soal21 .387 valid 

soal7 .286 tidak valid soal22 .550 valid 

soal8 .404 valid soal23 .134 tidak valid 

soal9 .154 tidak valid soal24 .392 valid 

soal10 .209 tidak valid soal25 .188 tidak valid 

soal11 .736 valid soal26 -.002 tidak valid 

soal12 .286 tidak valid soal27 .844 valid 

soal13 .736 valid soal28 .143 tidak valid 

soal14 .873 valid soal29 -.167 tidak valid 

soal15 .844 valid soal30 .293 tidak valid 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

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

sama/konsisten (Sugiyono, 2012: 121). Pengukuran reliabilitas ini menggunakan 

alpha dari cornbach untuk mengestimasi reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas ini 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 16. 0. Kriteria reliabilitas yang digunakan 

menurut Arikunto (2009) dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Rentang Indeks Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kriteria  

0.800 ≤ R11 < 1.000 Sangat tinggi 

0.600 ≤ R11 < 0.800 Tinggi  
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0.400 ≤ R11 < 0.600 Cukup  

0.200 ≤ R11 < 0.400 Rendah 

R11 < 0.200 Sangat rendah 

 

Dari hasil Reliabilitas yang diolah melalui SPSS 16.0 for windows dapat 

dilihat pada Tabel 3.5 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pra Penelitian Siswa Kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.856 30 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 dan Tabel 3.7 terlihat bahwa dari 35 siswa yang 

diteliti pada uji coba pretest, dengan jumlah soal tes sebanyak 30 soal hanya 15 

soal yang valid dan 15 soal dinyatakan gugur dan reliabilitas sebesar 0,856. 

Sebanyak 15 soal yang valid, diuji lagi validitas dan reliabilitas dari butir-butir 

soal tersebut. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Butir Soal Pretest 

No. Soal R Keterangan No. Soal R Keterangan 

soal1 .390 Valid soal16 .967 Valid 

soal3 .658 Valid soal18 .326 Valid 

soal5 .675 Valid soal20 .647 Valid 

soal8 .675 Valid soal21 .565 Valid 

soal11 .768 Valid soal22 .678 Valid 

soal13 .876 Valid soal24 .314 Valid 

soal14 .967 Valid soal27 .940 Valid 

soal15 .940 Valid       
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Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Butir Soal Pretest 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 15 

 

Hasil dari Tabel 3.8 menunjukkan jumlah soal yang valid ada 15 soal yang 

akan digunakan untuk mengukur hasil belajar pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang. Pada Tabel 3.9 menunjukkan hasil uji reliabilitas 

sebesar 0,936, hasil ini menunjukkan instrumen layak digunakan mengukur hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

3.5.3. Taraf Kesukaran Soal 

Hasil analisis taraf kesukaran soal dalam penelitian ini dilakukan pada soal 

pretest dan posttest. Hal ini dilakukan setelah mengetahui hasil tes yang telah 

dilakukan siswa.  

Menurut Arikunto (2007: 207), 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 : 

𝑃 =
B

JS
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Berdasarkan pendapat Aiken dalam Naniek, dkk (2012: 120) dapat 

dikategorikan tingkat kesukaran soal sebagai berikut ini. 
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Tabel 3.10 

Rentang Nilai Tingkat Kesukaran 

Rentang nilai Tingkat Kesukaran 

0,00 – 0,25 Mudah  

0,26 – 0,75 Sedang 

0,76 – 1,00 Sukar  

 

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut dapat disajikan hasil uji kesukaran soal 

pretest dan posttest sebagai berikut. 

Tabel 3.11 

Uji Kesukaran Soal 

No  Tingkat Kesukaran Nomer butir soal 

1 Sukar  1, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 21, 

23 

2 Sedang 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 

26, 27, 28, 30 

3 Mudah  29 

 Presentase soal Sedang 100% 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis 

deskriptif dan uji t. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Mean, Maximum, Minimum, Range, Standard Deviation, Variance, dan diagram 

batang. 

3.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu cara untuk memeriksa 

keabsahan/normalitas sampel. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa yang dinilai dengan menggunakan pretest dan hasil belajar siswa yang 

dinilai dengan menggunakan posttest pada kelas eksperimen berdistribusi normal 

atau tidak. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan bantuan 
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software SPSS 16 for windows dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

pada taraf signifikasi 5% atau α = 0,05, dengan kriteria pengujiannya adalah: 

H0 : data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 

H0 diterima jika sig. (2-tailed) > 0,05 dan H0 ditolak jika sig. (2-tailed) < 0,05. 

3.6.2. Uji Beda 

Uji beda ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT). Cara melakukan uji beda ini digunakan 

paired sample t test dengan SPSS 16.0 for windows. Adapun hipotesis yang 

dirumuskan sebagai berikut. 

H0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 

SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Ha : Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Kriteria pengujian menggunakan 2 cara, sebagai berikut: 

Cara pertama jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Cara kedua jika 

thitung < ttabel , maka H0 diterima Ha ditolak, jika thitung > ttabel ,  maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. 


