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 BAB III 

METODOLOGI  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) uang bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.1  

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 di akses 

oleh orang lain.2 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika di SDN 3 Tinanggea tahun ajaran 

2018/2019. 

 

 

                                                           
1Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: GP. Press, 2009), h. 5. 
2Sukardi, Metodiologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 210. 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 di 

Kelas IV SDN 3 Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan selama tiga bulan yaitu pada 

bulan Februari sampai bulan April tahun 2019 dengan tahapan-tahapan meliputi 

pengurusan surat izin penelitian, pengambilan data dan pelaksanaan tindakan, dan 

penyusunan laporan hasil penilaian. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 

Tinanggea yang berjumlah 23 siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2018/2019 pada 

semester genap dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas V SDN 3 Tinanggea Tahun Ajaran 2018/2019 

 

No  Jenis Kelamin F  

1. Laki-laki 11 

2. Perempuan 12 

 Jumlah Siswa 23 

Sumber Data: Buku Daftar Hadir Siswa kelas IV Dari Kantor SDN 3 Tinanggea. 

 

Adapun yang menjadi alasan peneliti mengapa mengambil subjek penelitian 

ini di kelas IV bukan di kelas lain kerena berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 yang menunjukkan bahwa di kelas 

ini: Pertama, kurangnya keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran baik dalam 

memberikan tanggapan ketika guru memberikan pertanyaan atau soal diskusi. Kedua, 

kurang terciptanya suasana gembira dalam proses pembelajaran, hal ini  

mengakibatkan siswa cenderung bosan, sehingga sebagian dari siswa ada yang 
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mengantuk, melamun dan sering keluar masuk ke dalam ruangan. Ketiga, rendahnya 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang ditandai dengan nilai rata-

rata siswa yang belum mencapai KKM. 

Objek penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang 

diperoleh dari model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada 

pembelajaran Matematika siswa kelas IV SDN 3 Tinanggea pada tahun ajaran 

2018/2019 semester genap. 

D. Faktor-faktor Yang Diteliti 

Faktor-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 mempersiakan dan melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

3. Efektifitas penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

Matematika di SDN 3 Tinanggea 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) siklus, dimana masing-masing siklus 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi serta 

refleksi. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang 

diadaptasi dari Kemmis & Mc Taggart yang dilukiskan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian Tindakan Kelas Menurut 

Kemmis dan Mc Taggart (Arikunto)3 

 
Gambar di atas dapat diuraikan bahwa pelaksanaan penelitian ini  dilaksanakan 

dalam dua siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I belum mencapai target 

yang telah ditentukan maka dilanjutkan ke siklus ke II. Adapun jika siklus I sudah 

mencapai target yang diinginkan maka akan tetap dilanjutkan ke siklus ke II untuk 

                                                           

 3Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 137. 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

perencanaan 

Pelaksanaan 

pengamatan 

Refleksi 



43 

 

memperjelas dari hasil yang dicapai pada siklus I. Adapun sistematika 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun rencana tindakan 

yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan adalah pembuatan RPP dan penentuan waktu pelaksanaan dengan teman 

sejawat, dan penyusunan instrument lain yang relavan dengan penelitian. 

1) Peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Tindakan (RPP) dengan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

2) Mempersiapkan alat dan bahan ajar, yaitu; materi ajar, media pembelajaran 

berupa kartu bernomor. 

3) Menyiapkan lembar observasi guru dan siswa. 

4) Membuat LKS berupa soal-soal yang dikerjakan bersama-sama sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

5) Membuat tugas individu yang  dikerjakan pada akhir pembelajaran. 

b. Pelaksanaan  

Berdasarkan perencanaan tersebut di atas maka pelaksanaan dalam penelitian 

ini adalah tahap di mana peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah dalam penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) yang 

telah dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam tahap 
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pelaksanaan, peneliti baru akan menerapkan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) pada saat kegiatan inti. Berikut prosedur pelaksanaannya: 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok heterogen, dalam 1 kelompok 

beranggotakan 3 – 5 orang. 

2) Guru mempersilahkan siswa untuk bergabung dengan kelompoknya. 

3) Guru membagikan nomor kepada setiap anggota kelompok (siswa) dari nomor 

1 -5. 

4) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

5) Guru melakukan Tanya jawab kepada siswa 

6) Setelah guru menjelaskan materi dengan tuntas, guru mengevaluasi 

pembelajaran dengan cara: 

• Guru membagikan LKK kepada setiap kelompok. 

• Guru mempersilahkan setiap kelompok untuk mengerjakan soal yang ada 

di LKK. 

• Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. 

• Guru membimbing siswa dalam kelompok. 

• Setaip kelompok harus meyakinkan bahwa tiap anggota dalam timnya 

mengetahui jawabannya.  

7) setelah semua kelompok selesai berdiskusi/ menjawab soal, guru memanggil/ 

menyebutkan satu nomor tertentu, kemudian siswa yang memiliki nomor yang 

telah disebutkan mengacungkan tangan. 
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8) Guru menunjuk salah satu siswa yang telah mengacungkan tangan untuk 

menjawab salah satu soal yang telah diberikan. 

9) Setelah siswa yang ditunjuk selesai menjawab, guru menanyakan kepada siswa 

yang mempunyai nomor yang sama dari tiap kelompok “ apakah jawabannya 

sudah benar atau belum?” Dan begitu pula seterusnya. 

10) Setelah itu, guru meminta kepada masing-masing kelompok mengumpulkan 

hasil/jawabannya. 

11) Guru mengamati/memeriksa hasil yang diperoleh dari masing-masing 

kelompoknya. 

12) Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan 

tugas dengan baik. 

13) Guru memberikan motivasi/semangat bagi kelompok yang belum berhasil 

menyelesaikan tugas (jika ada). 

c. Pengamatan 

Pengamatan atau observasi dilakukan bersamaan pada saat tindakan 

dilakukan. Observasi dilakukan untuk mengamati proses belajar mengajar yang 

dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi adalah mengamati dan 

mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung sebagai catatan lapangan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai 

pengamat (observer) adalah guru mata pelajaran matematika di SDN 3 Tinanggea, 

sedangkan peneliti bertindak sebagai guru. 
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d. Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh hasil penelitian, baik yang 

menyangkut aktivitas pembelajaran (hasil observasi guru dan siswa) maupun hasil 

belajar. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merefleksi dan hasil refleksi 

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pembelajaran siklus berikutnya. 

Tindakan materi ini berlangsung 2 siklus apabila pada tindakan pertama tidak berhasil 

sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka akan dilakukan tindakan kembali sampai 

memenuhi kriteria pencapaian target yang telah ditentukan. 

2. Siklus II 

Pada tahapan siklus II ini mengikuti tahapan dari siklus I yang direncanakan  

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Adapun tahapan siklus II sebagai berikut; 

a. Perencanaan: tim peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus I. 

b. Pelaksanaan: guru melaksanakan rencana pembelajaran hasil refleksi pada 

siklus I. 

c. Pengamatan: guru dan observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

pembelajaran menggunakan lembar observasi. 

d. Refleksi: tim peneliti kembali menganalisis dan membuat kesimpulan atau 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, apakah pembelajaran yang  

dilaksanakan dengan menggunakan tindakan tertentu dapat meningkatkan atau 

memperbaiki masalah yang diteliti dalam PTK. Jika pada siklus ini belum 
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terjadi peningkatan hasil belajar (belum mencapai indikator keberhasilan dalam 

PTK), penelitian akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas guru, tujuannya 

untuk mengetahui apakah guru sudah melakukan setiap langkah-langkah yang sudah 

tertera dalam lembar observasi, mengamati aktivitas siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah siswa aktif dalam memberikan respon positif selama proses 

pembelajaran berlangsung, dan hasil evaluasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasilya meningkat atau tidak 

dengan lembar observasi sesuai dengan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT). Kemudian pada saat  peneliti melakukan penelitian di sekolah SDN 

3 Tinanggea kelas IV  maka guru wali kelas IV atas nama Ibu Ni Nyoman Suastini, 

S.Pd bertindak sebagai observer yang mengamati peneliti dan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika berlangsung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan memerulukan jawaban lisan.4 Tehnik wawancara 

                                                           
4Ridwan  Abdullah Sani dan Sudirman, Penelitian Tindakan Kelas Pengembangan Profesi 

Guru (Tanggerang: Tsmart Printing, 2017), h. 63. 
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digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.  

3. Tes Hasil Belajar 

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

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.5 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).6 Kemudian tes hasil belajar atau tes prestasi yang digunakan 

juga untuk mengukur pencapaian seseorang atau siswa setelah mempelajari sesuatu.7 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, dimana 

dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penelititi menyelidiki benda seperti buku-

buku, majalah, dokumen, catatan harian dan lain-lain.8 Tehnik dokumentasi 

dilakukaan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dengan 

memanfaatkan dokumen-dokumen, seperti jumlah peserta didik yang akan diteliti, 

foto nilai ulangan harian mata pelajaran, dan foto maupun vidio hasil penelitian 

                                                           
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 150. 
6Devon Marena Yostantidan 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. 
7Suharsimi Arikunto, Op. cit., h. 151. 
8Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), (Jakarta: 

Magna Script, 2005), h. 51.  
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tindakan kelas di kelas IV  yang menggunkan penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT). 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

statistik deskriptif  yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar 

Matematika dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

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

belajar tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan nilai rata-rata  

x = 
 ∑ �

�
  

Keterangan: 

x  =  Jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

Ʃf = Jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa 

N = Jumlah seluruh siswa dalam kelas9 

 

b) Menentukan ketuntasan belajar 

  P =   
 ∑ ��

 �
× 100 % 

Keterangan: 

P   = Persentase Ketuntasan 

Ʃfi = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

N  = jumlah siswa secara keseluruhan10 

 

 

 

 

                                                           

9
 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 

14. 
10

 Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 28 
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c)  Menentukan peningkatan hasil belajar 

P = 

�������������

�������
x 100 % 

Keterangan: 

P              = Persentase peningkatan 

Posrate     =  Nilai sesudah tindakan 

Baserate   =  Nilai sebelum tindakan11 

H. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini apabila siswa standar 

keberhasilan atau kelulusan sebagaimana yang telah ditetapkan pada standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu apabila siswa memperoleh nilai ≥ 

65, maka siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan hasil belajar secara individu 

atau perorangan dan ketuntasan secara klasikal dinyatakan telah berhasil apabila 

mencapai 70%. 

                                                           

11Zainal Akib, dkk., Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMP, SMA Dan SMK, (Bandung: Alam 

Widya, 2001), h. 53 


	1 HALAMAN JUDUL FIX.pdf (p.1)
	2 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf (p.2)
	3 PENGESAHAN SKRIPSI FIX.pdf (p.3)
	4 KATA PENGANTAR.pdf (p.4-6)
	5 DAFTAR ISI FIX.pdf (p.7-10)
	6 DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.11)
	7 ABSTRAK.pdf (p.12)
	8 BAB I FIX.pdf (p.13-25)
	9 BAB II FIX.pdf (p.26-50)
	10 BAB III FIX.pdf (p.51-62)
	11 BAB IV FIX.pdf (p.63-124)
	12 BAB V FIX.pdf (p.125-126)
	13 DAFTAR PUSTAK FIX.pdf (p.127-131)
	LAMPIRAN 1 DATA KEPALA SEKOLAH DAN GURU SDN 3 TINANGGEA.pdf (p.132)
	LAMPIRAN 2 DATA JUMLAH SISWA SDN 3 TINANGGEA.pdf (p.133)
	LAMPIRAN 3 DAFTAR NILAI AWAL TINDAKAN.pdf (p.134)
	LAMPIRAN 4 PEDOMAN WAWANCARA GURU.pdf (p.135-136)
	LAMPIRAN 5 SILABUS.pdf (p.137-140)
	LAMPIRAN 6 MATERI PERTEMUAN 1 SIKLUS I.pdf (p.141-143)
	LAMPIRAN 7 RPP PERTEMUAN I SIKLUS I.pdf (p.144-150)
	LAMPIRAN 8 LKk PERTEMUAN I SIKLUS I.pdf (p.151)
	LAMPIRAN 9 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 1 SIKLUS 1.pdf (p.152)
	LAMPIRAN 10 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PERTEMUAN  1 siklus 1.pdf (p.153-156)
	LAMPIRAN 11 LEMBAR AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN I SIKLUS I.pdf (p.157-159)
	LAMPIRAN 12 MATERI PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.160-162)
	LAMPIRAN 13  RPP PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.163-169)
	LAMPIRAN 14 LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.170)
	LAMPIRAN 15 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS 1.pdf (p.171)
	LAMPIRAN 16 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU  PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.172-175)
	LAMPIRAN 17 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS 1.pdf (p.176-178)
	LAMPIRAN 18 SOAL EVALUASI SIKLUS I.pdf (p.179)
	LAMPIRAN 19 KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS  I.pdf (p.180)
	LAMPIRAN 20 NILAI HASIL TES SISWA KELAS IV SDN 3 TINANGGEA SIKLUS I.pdf (p.181)
	LAMPIRAN 21 MATERI PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.182-184)
	LAMPIRAN 22 RPP SIKLUS 2 PERTEMUAN I.pdf (p.185-191)
	LAMPIRAN 23 LKK PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.192)
	LAMPIRAN 24 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 1 SIKLUS II.pdf (p.193)
	LAMPIRAN 25 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.194-197)
	LAMPIRAN 26 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.198-201)
	LAMPIRAN 27 MATERI PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.202-204)
	LAMPIRAN 28 RPP PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.205-211)
	LAMPIRAN 29 LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.212)
	LAMPIRAN 30 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS II.pdf (p.213)
	LAMPIRAN 31 LEMBAR OBSERVAS AKTIVITAS GURU PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.214-217)
	LAMPIRAN 32 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.218-220)
	LAMPIRAN 33 SOAL EVALUASI SIKLUS 2.pdf (p.221)
	LAMPIRAN 34 KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS 2.pdf (p.222)
	LAMPIRAN 35 NILAI HASIL TES HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 2 KELAS IV SDN 3 TINANGGEA.pdf (p.223)
	LAMPIRAN 36 DATA PEROLEHAN NILAI SISWA HASIL BELAJAR DARI SIKLUS KE SIKLUS.pdf (p.224)
	LAMPIRAN 37 PENSEKORAN.pdf (p.225)
	LAMPIRAN 38 MEDIA MODEL PEMBELAJARAN NHT.pdf (p.226)
	LAMPIRAN 39 DOKUMENTASI PROSES BELAJAR MENGAJAR.pdf (p.227-235)
	SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS.pdf (p.236)
	SURAT IZIN PENELITIAN DARI BALIT BANK.pdf (p.237)
	SURAT IZIN PENELITIAN DARI SEKOLAH.pdf (p.238)
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf (p.239)

