
 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang dilakukan secara partisipasif. Partisipasif artinya peneliti dibantu 

oleh teman sejawat yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan didalam kelas yaitu kurangnya 

aktifitas siswa dalam pelajaran IPS. Dengan cara melakukan tindakan diharapkan 

dapat memperbaiki dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas.
 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian dengan penekanan 

pada penyempurnaan atau peningkatan praktik atau proses dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian tindakan kelas, guru dapat melaksanakan penelitian sendiri 

terhadap proses pembelajaran di kelas atau secara kolaboratif berkerja sama 

dengan guru. Penelitian tindakan kelas yang menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV SDN 7 Sawerigadi. Pada 

bulan April hingga Juli, tahun ajaran 2018/2019 semester genap. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 7 Sawerigadi yang berjumlah 20 orang. 
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1.3. Faktor yang Diteliti 

 Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, ada beberapa faktor 

yang harus diteliti. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:  

1. Faktor dari siswa 

 Faktor yang perlu diteliti pada siswa adalah kemampuan menghargai 

berbagai aktivitas ekonomi setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan metode koopertif tipe Numbered Head Together (NHT). 

Selain itu, diteliti sikap dan perilaku siswa terhadap pembelajaran dengan 

metode kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

2. Faktor dari guru 

 Faktor yang ada pada guru adalah dengan melihat bagaimana 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran yang mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam 

pelajaran di kelas dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran di kelas. 

3. Faktor hasil belajar 

 Faktor hasil belajar yang akan diteliti adalah penilaian hasil belajar 

siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan oleh guru pada setiap proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) dalam proses pembelajaran IPS. 
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3.4. Prosedur Penelitian 

 Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Koufiman, mengatakan 

perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka 

mencapai tujuan absah dan bernilai.
 

 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: 

a. Menyiapkan silabus, membuat skenario pembelajaran berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
 

b. Membuat lembar observasi dan LKS.
 

c. Menyiapkan bahan ajar berupa materi.
 

d. Menyiapakan topi bernomor yang memudahkan guru dan siswa dalam 

pemanggilan nomor untuk pemberian jawaban.
 

e. Menyiapkan hadiah sebagai bentuk penghargaan bagi tiap kelompok yang 

memiliki nilai tertinggi.
 

f. Membuat alat evaluasi berupa tes hasil belajar pada setiap akhir 

pembelajaran guna mengetahui hasil belajar untuk tindakan siklus I.
 

2. Pelaksanaan Tindakan
 

 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu melaksanakan 

skenario model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT). 
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3. Observasi  
 

 Pada tahap ini observasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

pembelajaran untuk memantau optimalisasi penerapan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Nubered Head Together (NHT) dalam pelaksanaany, guru 

kelas IV bertindak sebagai kolaborator untuk mengamati aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran.
 

4. Evaluasi
 

 Pada setiap akhir pembelajaran, peneliti bertindak sebagai guru 

mengadakan evaluasi akhir untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman dan penguasaan siswa. Untuk melihat kemampuan siswa secara 

keseluruhan diadakan tes siklus yang dilaksanankan setelah pertemuan kedua.
 

5. Refleksi
 

 Pada tahap ini, guru bersama peneliti melakukan diskusi tentang 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan apakah sudah efektif dan 

apakah hasil belajar siswa sudah mengalami peningkatan dalam tahap ini yang 

terjadi keunggulan dipertahankan serta yang menjadi kelemahan diperbaiki 

untuk pelaksanaan siklus berikutnya.  

  Dengan ini peneliti mendeskripsikan dalam bentuk bagan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), yaitu sebagai berikut: 
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Bagan 3.1: Model Tahapan-tahapan Pelaksanaan PTK. 
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3.5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

 Cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

 Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. 

b. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku-buku dan lain sebagainya. Dokumentasi berupa 

dokumen-dokumen baik berupa dokumen primer maupun sekunder yang 

menunjang proses pembelajaran di kelas.  

 Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi data 

berupa bahan-bahan pelengkap untuk melengkapi keterangan-keterangan yang 

penulis butuhkan. 

3.5.2. Analisis Data 

 Data tentang proses pelaksanaan pembelajaran dianalisis secara deskriptif 

kualitatif berdasarkan hasil observasi. Sedangkan data kuantitatif  akan dianalisis 

dengan melihat hasil tes pada setiap akhir tindakan. 

 Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di SDN 7 

Sawerigadi yaitu apabila siswa telah memperoleh nilai ≥ 75.  
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a. Menentukan Nilai Siswa 

Nilai siswa ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada tes yang 

dilakukan dengan rumus: 

  
∑    

          
        

Keterangan: 

N   = Nilai siswa. 

∑   = Skor perolehan siswa. 

Total Skor  = Jumlah skor maksimal. 

 

b. Menentukan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus: 

  
∑  

 
 

       Keterangan: 

N       = Jumlah siswa secara keseluruhan. 

x        = Nilai rata-rata yang diperoleh siswa. 

∑xi = Jumlah nilai yang diperoleh siswa.
 

c. Menentukan ketuntasan belajar klasikal dengan rumus: 

   
∑  

∑  
        

Keterangan: 

KK = Ketuntasan belajar klasikal. 

Rt   =  Jumlah siswa yang tuntas. 

Rs  = Jumlah siswa. 
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3.6. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dinyatakan berhasil jika terdapat peningkatan hasil belajar IPS. Indikator 

kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan 

dari kegiatan PTK dalam meningkatkan mutu pembelajaran, indikator kinerja 

harus realistic dan dapat di ukur. 

Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dikatakan meningkat jika 

ketuntasan secara klasikal minimal 80% siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 75 yang telah ditentukan oleh sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


