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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Mutia 

Agisni, dkk mengatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas bertujuan untuk 

memahami kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung dan 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

sehingga adanya tindakan untuk memecahkan setiap permasalahan-

permasalahan untuk mengarahkan kepada hasil yang lebih baik.
36

 Jadi 

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang sengaja dilakukan guru 

dalam sebuah kelas atau dalam ruang lingkup pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui refleksi diri dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerja guru.  

PTK ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran 

Number Head Together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar Matematika 

siswa Kelas IVa SDN 18 Baruga Kota Kendari. 

B. Waktu dan Tempat Penelitiaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 18 Baruga yang berlokasi di 

Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini adalah pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 pada 

bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. 

                                                           
36

Mutia Agisni Mulyan,dkk, Penerapan Model Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Kenampakan Alam Dan 

Sosial Budaya, Jurnal Pena Ilmiah PGSD Kelas UPI Kampus Sumedang, Vol. 1, No. 1, September 

2016, hal 335 
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C. Subjek Penelitiaan 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IVa SDN 18 Baruga, 

Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Jumlah seluruh siswa 

kelas IVa adalah 26 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan. 

D. Faktor yang Diteiliti 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor siswa yaitu keadaan nilai siswa yang masih tergolong rendah, 

terutama pada mata pelajaran Matematika dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu peneliti melakukan 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran tersebut dengan 

menggunakan model pembelajaran Number Head Together (NHT). 

2. Faktor Guru yaitu untuk mengetahui kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran dan aktifitas guru dalam mengajar serta penggunaan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). 

3. Faktor proses pembelajaran yaitu dengan melihat apakah penggunaan 

model pembelajaran Number Head Together (NHT) sudah sesuai dengan 

prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana tujuan 

tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat 

terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran 

berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi 

untuk memecahkan masalah. 
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E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

pelaksanaanya menggunakan pola siklus, dimana setiap siklus membutuhkan 

dua atau tiga kali pertemuan, tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan-perubahan yang dicapai pada faktor-faktor yang diselidiki dan 

tingkat penyelesaian penelitian tergantung pada sejauh mana tingkat 

pencapaian keberhasilan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar 

penilaian. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan : 1. 

Perencanaan, 2. Pelaksanaan Tindakan, 3. Observasi dan Evaluasi, 4. 

Refleksi. Pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai siklus II dijabarkan 

sebagai berikut :  

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan  pada tahap perencanaan ini yaitu : 

1) Peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan menggunakan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT) sebagai panduan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dikelas agar berjalan efektif dan efisien. 

2) Mempersiapkan alat dan bahan serta sarana pendukung yang 

diperlukan untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. 

3) Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa untuk 

melihat pelaksanaan pembelajaran dikelas dan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar dalam 

menggunakan model pembelajaran Number Head Together 

(NHT). 

4) Membuat soal-soal yang akan dikerjakan bersama-sama sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.  

5) Mendesain alat evaluasi untuk melihat perkembangan 

kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilakukan selama dua kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit, yang dimulai pada 

pukul 07.30 – 09.40 dengan materi yang disampaikan pada 

pertemuan pertama yaitu “Menentukan FPB dari Dua Bilangan”. 

Pada pertemuan kedua materi yang disampaikan yaitu “Menentukan 

KPK dari Dua Bilangan” dengan alokasi waktu 2 x 35 menit yang 

juga dimulai pada pukul 07.30 – 09.40. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan untuk memperkuat 

hasil yang diperoleh pada pelaksanaan pertemuan pertama.  

c. Pegamatan/Observasi 

Dengan mengamati guru dan peserta didik pada waktu 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan melakukan 

pengamatan memakai format observasi yang sudah disiapkan, 

melihat kondisi siswa saat pembelajaran dilaksanakan, dan menilai 

proses serta hasil belajar dengan lembar pengamatan dan soal 

evaluasi. Tahap pengamatan atau observasi ini merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap keseluruhan proses pembelajaran matematika 

yang berlangsung di kelas IVa. 

Observasi/pengamatan dilakukan untuk mengamati guru dan 

anak didik pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dengan melakukan pengamatan memakai format observasi yang 

sudah disiapkan. Proses observasi dilakukan oleh peneliti dibantu 
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guru kelas IVa SDN 18 Baruga, untuk mengamati peneliti dalam 

kelas selama pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Number Head Together 

(NHT). Pengamatan juga dilakukan terhadap prilaku dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung serta hasil belajar 

dengan lembar pengamatan dan soal evaluasi pembelajaran 

Matematika, kemudian nilai yang diperoleh murid selanjutnya 

dianalisis untuk menyimpulkan hasil pelaksanaan tindakan melalui 

model pembelajaran Number Head Together (NHT). 

d. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan pada setiap akhir siklus atau setelah 

dua kali pertemuan, hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan 

evaluasi dikumpulkan dan dianalisis. Kelemahan-kelemahan dan 

kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya akan diperbaiki 

pada siklus berikutnya. Jika hasil tindakan belum  menunjukkan 

adanya peningkatan pada siswa dalam pemahaman dan hasil 

belajarnya, maka perlu dilaksanakan perbaikan pada tindakan 

selanjutnya.  

Hasil pengamatan / observasi yang dilakukan peneliti dan 

guru digunakan untuk merefleksi diri untuk melihat kekurangan-

kekurangan atau kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada 

siklus I, sehingga hal tersebut dijadikan acuan untuk memperbaiki 

dan merencanakan kegiatan pada siklus II. 
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2. Siklus II 

a. Perencanaan  

Memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang terjadi pada 

siklus I dengan cara merevisi skenario pembelajaran atau hal-hal lain 

yang dianggap kurang pada siklus I. Pada perencanaan siklus II 

peneliti merevisi rencana pembelajaran untuk meminimalisir 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, menyiapkan 

lembar observasi aktifitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran dikelas, menyiapkan alat bantu dan merancang media 

pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran, dan 

menyiapkan alat evaluasi untuk tes tindakan siklus II.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus I. Peneliti pula melakukan perbaikan 

scenario pada proses pembelajaran agar pembelajaran pada siklus II 

ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan menerapkan 

model pembelajaran Number Head Together (NHT). Pelaksanaan 

tindakan pada siklus II ini dilakukan dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul 07.30 - 09.40 dengan 

materi yang disampaikan pada pertemuan pertama “Hal yang 

Berkaitan dengan FPB” sedangkan pada pertemuan kedua materi 

yang disampaikan yaitu “Hal yang Berkaitan dengan KPK”. Yang 
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berlangsung selama 2 x 35 menit mulai pukul 07,30 - 09.40 dengan 

menerapkan model pembelajaran Number Head Together (NHT).  

c. Pegamatan/Observasi 

Proses observasi dilakukan peneliti dibantu guru kelas untuk 

mengamati peneliti dan keaktifan serta perhatian peserta didik saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). Aktivitas guru yang 

dilakukan dan perlu diamati yaitu  sebagai berikut: berinteraksi 

dengan siswa, penerapan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT), kemampuan membimbing siswa dalam diskusi atau 

kerja kelompok dan tanya jawab, serta kemampuan guru dalam 

memperjelas materi pembelajaran, dan membimbing siswa ketika 

menyimpulkan materi pembelajaran matematika serta kemampuan 

guru dalam menguasai kelas atau kondisi pembalajaran. Kemudiana 

pada akhir kegiatan pembalajaran siswa diberikan soal-soal evaluasi 

baik tertulis maupun lisan yang selanjutnya nilai yang diperoleh 

siswa akan dianalisis untuk menyimpulkan hasil pelaksanaan 

tindakan melalui model pembalajaran Number Head Together 

(NHT). Tahap pengamatan atau observasi ini merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap keseluruhan proses pembelajaran matematika 

yang berlangsung di kelas IVa. 
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d. Refleksi 

Peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi data yang telah 

diperoleh dari lembar observasi dan hasil tes siswa. Kemudian 

menganalisa data hasil observasi dan evaluasi untuk memperoleh 

kesimpulan apakah siswa telah mengalami peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar, dilihat dari ketuntasan individual dan klasikal atau 

masih diperlukan revisi untuk dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dan direncanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yang meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi dan tiap siklus terdiri dari dua pertemuan, 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai pada faktor yang 

diselidiki. Sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan hasil 

refleksi pada siklus yang pertama. Secara skematis, alur tindakan yang 

direncanakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
37

 

                                                           
37

Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta:PT DIVA press, 2010)  hal. 

50 
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Gambar 3.1. Siklus Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas. 

Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang 

digunakan yaitu observasi, tes, wawancara, dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung 

ke objek atau kelapangan. Observasi disebut juga pengamatan yang 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 
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menggunakan seluruh indera.
38

 Observasi pada penelitian ini dilakukan 

untuk mengumpulkan dan menangkap data untuk mengetahui aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa kelas IVa SDN 18 Baruga. 

2. Tes  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berkenaan 

dengan penguasaan bahan pelajaran. Tes ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman dan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Tes dilakukan setiap akhir tindakan siklus dengan 

memberikan soal pada siswa. 

3. Wawancara 

Pada saat wawancara, hal ini ditujukan kepada wali kelas IVa 

untuk diwawancarai tentang kondisi pada saat proses pembelajaran di 

kelas baik pada saat observasi ataupun setelah penggunaan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT). 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi foto-foto, laporan kegiatan, data yang relevan 

dengan penelitian dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini, 

dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dalam 

proses pembelajaran melalui foto, dan hasil pembelajaran. 

                                                           
38

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

Cipta, 2010) hal. 272 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk 

menghitung rata-rata perolehan nilai siswa pada setiap siklus. Data yang 

terkumpul dilakukan analisa dan pengolahan data berupa hasil belajar siswa 

selama proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Number Head Together (NHT). Untuk menghitung penilaian tersebut 

digunakan rumus sebagai berkut:  

1. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar secara individual apabila siswa 

tersebut memperoleh nilai minimal  70 (sesuai yang ditentukan 

sekolah). 

Nilai akhir = 
                    

          
      

2. Untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus : 

    
∑  

 
 

Keterangan :   = nilai rata-rata             

   ∑                         

N = jumlah siswa 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 

Persen (%) peningkatan : 
                

        
      

Posrate   = nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate = nilai sebelum diberikan tindakan 
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E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan rumusan kinerja yang akan 

dijadikan acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan keefektifan 

penelitian.
39

 Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu apabila 80% 

jumlah siswa dikelas telah memperoleh nilai  70 maka penelitian ini 

dikatakan berhasil, sebaliknya jika siswa dikelas memperoleh ≤70 maka 

penelitian ini belum berhasil atau bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya 

sampai indikator keberhasilan tercapai yakni 80%. Ketentuan belajar secara 

individu apabila siswa tersebut telah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 

 70. (ketentuan dari sekolah).
40
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 Sarwiji Suwandi. penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah. 

(Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon , 2008) hal. 70 
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 Ketentuan SDN 18 Baruga, Tahun pelajaran 2018/2019 


