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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom action

Research) atau yang sering disingkat PTK. Menurut Kusnandar sebagaimana yang

dikutip oleh Ekawarna menjelaskan bahwa:

PTK adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Guru atau bersama-sama
orang lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.1

Brown HD menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas melalui definisi dari

tiga kata yaitu: penelitian,  tindakan, dan kelas.

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang
bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan
penting bagi peneliti.

2. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus
kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima
pelajaran yang sama dari seorang guru.2

Karakteristik yang khas dalam penelitian tindakan kelas yakni adanya

tindakan-tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di

kelas. Menurut Sukardi bahwa penelitian tindakan kelas adalah cara suatu

kelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga

mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka

dapat diakses oleh orang lain.3

1Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta: GP. Press, 2009), h. 5.
2Brown HD, Principles of Language Learning and Teaching (Fourt Edition), (Englewood

Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents. 2000) h. 54.
3 Sukardi, Metodiologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003),  h. 210.
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) untuk

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika di MI.

Asy-syafi’iyah Kendari tahun ajaran 2016/2017.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap (semester II) tahun ajaran

2016/2017 di kelas IV MI. Asy-syafi’iyah Kendari.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV MI. Asy-

syafi’iyah Kendari yang berjumlah 43 siswa yang terdaftar pada tahun ajaran

2016/2017.

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas IV MI. Asy-syafi’iyah Kendari

No. Kelas
Subjek Penelitian

Laki-laki Perempuan
1. IV 22 21

Jumlah 43

Objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan

hasil yang diperoleh dari model pembelajaran kooperatif Numbered Head

Together (NHT) pada pembelajaran Matematika siswa kelas IV MI. Asy-

syafi’iyah Kendari pada tahun ajaran 2016/2017.
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D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati”.4 Dalam penelitian ini instrumen

yang digunakan adalah:

1. Peneliti

Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan

pelapor hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian.

2. Lembar Observasi

Lembar observasi sebagai alat ukur untuk mengetahui aktifitas guru maupun

siswa saat proses pembelajaran.

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sumber

data.

4. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar kerja yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal yang

diberikan kepada siswa setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil

belajar siswa.

5. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data siswa dan

gambaran awal dan akhir pada saat penelitian sebagai pendukung.

4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 102.
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E. Faktor yang Diselidiki

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor siswa: untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dalam

mempelajari Matematika.

2. Faktor Guru: bagaimana guru mempersiapkan dan melaksanakan

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together (NHT).

3. Efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata

pelajaran Matematika di MI. Asy-syafi’iyah Kendari.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus, dimana

setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tiandakan pengamatan

atau observasi serta refleksi. Prosedur yang akan digunakan dalam penelitian ini

menggunakan model yang diadaptasi dari Retno Winarni yang dilukiskan pada

gambar berikut ini.

Planning Ackting Planning Ackting

Siklus I Siklus II

Reflecting Observing Reflecting Observing

Gambar 3.1 Model siklus5

5Retno Winarni, Penelitian Tindakan Kelas (Salatiga: Widya Sari Press, 2009), h. 80.
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Gambar model siklus di atas dapat diuraikan bahwa pelaksanaan penelitian

tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I

tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka akan dilakukan pada siklus

berikutnya yaitu siklus 2. Pada siklus ke 2 ini peneliti menargetkan bahwa akan

meningkatkan hasil belajar siswa artinya pada siklus ke 2 sudah mencapai KKM

yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijabarkan dalam

tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pelaksanaan siklus I

a. Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi:

1. Penyusunan rencana atau model pembelajaran dengan membuat rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe NHT.

2. Mempersiapkan alat dan media pembelajaran yaitu: materi ajar dan

media pembelajaran berupa kartu bernomor.

3. Penyusunan alat-alat evaluasi tindakan berupa: soal dan instrumen

observasi

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari 2 (dua) pertemuan. Kegiatan yang

dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang

dibuat dalam bentuk RPP dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif NHT.
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c. Observasi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah kolabolator melakukan

pengamatan pada saat pelaksanaan tindakan, yaitu melihat apakah

pelaksanaan tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah

dibuat.

d. Refleksi

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan 1, 2 dan 3. Berdasarkan

hasil refleksi ini akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dalam

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau peneliti, sehingga

dapat digunakan untuk menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya.

2. Pelaksanaan Siklus II

Pada tahapan silkus II ini mengikuti tahapan siklus yang direncanakan

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, atau dianggap sebagai siklus

penyempurna siklus I. Adapun tahapannya yaitu:

a. Perencanaan

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada

siklus I.

b. Pelaksanan Tindakan

Peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi

pada siklus I.

c. Observasi

Tim peneliti ( guru dan kolaborator ) melakukan pengamatan terhadap

aktivitas pembelajaran yang mengacu pada hasil refleksi pada siklus I.
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d. Refleksi

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II dan menganalisis

hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan dan menarik kesimpulan

apakah pembelajaran yang telah direncanakan dengan tindakan tertentu

dapat meningkatkan hasil belajar atau memperbaiki masalah yang diteliti

dalam PTK.

Demikian tahapan-tahapan tiap siklus, dalam penelitian ini siklus

dilakukan secara berulang-ulang mulai dari siklus 1 dan berlanjut kepada siklus II

untuk mendapatkan hasil yang mendekati kesempurnaan.

G. Kriteria Keberhasilan Data

Pelaksanaan tindakan kelas ini dilihat berhasil apabila:

1. Secara individu, jika hasil belajar Matematika siswa yang menjadi subjek

penelitian telah mencapai ketuntasan belajar > 65 (KKM yang telah

ditetapkan oleh madrasah) dari nilai ideal 100.

2. Secara klasikal, jika jumlah siswa yang telah mencapai tingkat pencapaian

ketuntasan belajar > 65 dalam penelitian ini adalah minimal 70%.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.6 Kegiatan observasi

dilakukan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa kelas IV MI. Asy-syafi’iyah

6Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), h.
166.
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Kendari dengan menggunakan pedoman observasi yang telah disusun. Observasi

terstruktur, menggunakan instrumen observasi yang terstruktur dan siap pakai

sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda (√) pada tempat yang

disediakan.7 Pada penelitian ini, peneliti bekerja sama oleh seorang kolabolator

yaitu guru kelas IV MI. Asy-syafi’iyah Kendari.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin  melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik wawancara

juga digunakan pada saat melakukan observasi ataupun setelah penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT).

3. Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar adalah uraian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan Intelegensi, kemempuan

yang dimiliki oleh individu atau kelompok.8 Tes digunakan untuk mengetahui

perkembangan atau keberhasilan pelaksanaan tindakan. Adapun bentuk tes yang

diberikan kepada siswa yaitu, tes formatif dengan menggunakan tes tertulis

(menyelesaikan soal).9 Kemudian tes hasil belajar atau tes prestasi yang

7Junaidi Arsyad.dkk, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Kelas Pendidikan Profesi
Guru (PPG) IAIN SU Pada Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas. 2014.

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 150.

9Devon MarenaYostantidan UtiyaAzizah, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Numbered Head Together (NHT) Untuk Melatihkan Keterampilan Metakognitif Materi Laju
Reaksi Kelas XI Di SMA Negeri 3 Tuban. Unesa Journal Of Chemical Education 5, no 2 (May
2016): h. 114.
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digunakan juga untuk mengukur pencapaian seseorang atau siswa setelah

mempelajari sesuatu.10

4. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis,

dimana dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda

seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan

harian dan lain-lain.11

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis

deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together

(NHT). Adapaun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa data

hasil belajar tersebut adalah sebagai berikut:

a) Menentukan nilai rata-rata hasil belajar Matematika:

X=
∑

Keterangan:

Ʃ = Jumlah nilai yang diperoleh siswa

N = Jumlah seluruh siswa

b) Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa:

P =
∑ × 100 %

10Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 151.
11Ibid., h. 158.
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Keterangan :

Ʃx = Jumlah siswa yang tuntas belajar

N = Jumlah seluruh siswa

c) Menentukan peningkatan hasil belajar

P= x100%

Keterangan:

P = Peningkatan hasil belajar

Post rate = Nilai sesudah diberikan tindakan

Base rate =  Nilai sebelum diberikan tindakan

J. Indikator Kinerja

Menurut Sarwiji Suwandi “indikator kinerja merupakan rumusan kinerja

yang akan dijadikan acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau

keefektifan penelitian”.12 Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil

belajar Matematika siswa dikatakan meningkat apabila minimal 70% siswa telah

mencapai nilai 65 keatas dari keseluruhan siswa kelas IV MI. Asy-syafi’iyah

Kendari.

12Sarwiji Suwandi, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah.
(Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 FKIP UNS, 2009), h. 70.


