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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi danWaktu Penelitian 

Lokasi penelitian di SMP Angkasa Penfui Kupang pada bulan Mei tahun 2017 

dengan jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
Hari/Tanggal Kegiatan yang dilakukan 

Kelas VII A (NHT) Kelas VII B (STAD) 

Jumad,19 Mei 2017 Pemberian pretest  Pemberian pretest 
Sabtu, 20 Mei 2017 Pelaksanaan RPP 1 Pelaksanaan RPP 1 
Senin, 22 Mei 2017 Pelaksanaan RPP 2 Pelaksanaan RPP 2 
Selasa, 23 Mei 2017 Pemberian posttest Pemberian posttest 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VII SMP Angkasa 

Penfui Kupang tahun ajaran 2016/2017 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VII A dan VII B. Siswa kelas VII 

A diberikan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

sedangkan kelasVII B diberikan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division. Berdasarkan survey, siswa kelas VII A berjumlah 20 orang 

dan siswa kelas VII B juga berjumlah 20 orang. 
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C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pra eksperimen. 

D. Desain Penelitian 

Model desain penelitian yang digunakan adalah The Static Group Pretest-Posttest 

Design. Pola perlakuannya sebagai berikut (Sukmadinata, 2010) : 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 
Kelompok Pretest perlakuan posttest 

NHT O1 X1 O2 
STAD O1 X2 O2 

 
Keterangan : 

O1   = Pretest pada kelas NHT dan Kelas STAD 
X1    = Perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together 
X2    = Perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division 
O2  = Posttest pada kelas NHT dan STAD 
 
E. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas  : Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered  Heads 
Together (NHT) dan tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

b. Variabel terikat  : Hasil belajar siswa 
c. Variabel pendukung : Kemampuan guru dan aktivitas siswa 

 
F. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan dalam suatu penelitian juga ditentukan oleh instrumen yang 

digunakan. Instrumen yang salah dapat menggambarkan hasil dan kesimpulan yang 

salah pula sehingga instrumen yang kita gunakan harus valid dan reliabel . Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 
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1. Lembar test hasil belajar ( THB ) 

Lembar tes hasil belajar digunakan untuk mengukur atau  untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa baik pada kelas yang diberikan perlakuan dengan 

pembelajaran tipe Numbered Heads Together maupun siswa yang diberiperlakuan 

dengan pembelajaran tipe Student Teams Achievement Division.  

2. Lembar pengamatan kemampuan guru 

Lembar pengamatan kemampuan guru digunakan untuk mengetahui dan 

mengecek pelaksanaan proses pembelajaran dari awal sampai akhir yang telah 

tertuang dalam RPP dan dilengkapi dengan pernyataan “terlaksana atau tidak 

terlaksana“. Lembar pengamatan kemampuan guru pada kelas yang menerapkan 

model pembelajaran Kooperatif tipe NHT dan tipe STAD dapat dilihat pada lampiran 

13 dan 14 

3. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui dan mengecek 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan 

aktivitas siswa dapatdilihatpadalampiran 15 dan 16. 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan berupa prosedur kegiatan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Studi pendahuluan 
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Penelitian diawali dengan studi pendahuluan berupa observasi awal mengenai 

pelaksanaan pembelajaran dan studi literature tentang model pembelajaran serta 

variabel penelitian yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pembahasan mengenai 

beberapa model dalam materi perkuliahan sangat membantu peneliti dalam 

menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian. 

b. Persiapan perangkat pembelajaran 

Pembuatan perangkat pembelajaran mengacu pada kurikulum yang berlaku 

yaitu kurikulum 2013. Menurut kurikulum 2013 materi pokoknya adalah Tata Surya 

dengan kompetensi dasar (KD) yang harus dimiliki siswa adalah “Memahami system 

tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan serta dampaknya bagi kehidupan“. 

Setelah mengetahui materi pokok kompetensi dasarnya selanjutnya dibuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Bahan Ajar Siswa (BAS), Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD), Kisi – Kisi Soal, dan Tes Hasil Belajar (THB). 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan pengumpulan data. Pada tahap implementasi model 

pembelajaran ini, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain : 

a.  Pemberian tes awal 

Pemberian tes awal terhadap kedua kelompok untuk mendapatkan data awal hasil 

belajar siswa sebelum mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together dan Student Teams Achievement Division. Kisi – kisi soal 

dan soal pretest dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12 
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b. Pelaksanaan proses belajar mengajar 

Pada pelaksanaan proses belajar mengajar ini, kegiatan pembelajaran dilakukan 

observasi terhadap proses belajar mengajar pada kelas NHT dan kelas STAD dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan kemampuan guru. 

c. Pemberian tes akhir  

Tes ini diberikan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan 

model NHT dan STAD. Kisi – kisi soal dan soal posttest dapat dilihat pada lampiran 

11 dan 12. 

d. Tahap Penyelesaian 

Setelah beberapa tahap terlaksana, maka pada tahap akhir dilakukan analisis atau 

pengelolaan terhadap data dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif dan statistik inferensial 

1) Analisis deskriptif 

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menghitung mean atau nilai rerata hasil 

belajar siswa. 

a. Analisis Hasil Belajar Siswa 

Tes yang diberikan kepada siswa dimaksudkan untuk mengukur hasil 

belajar produk. Hasil tesnya dianalisis dengan menggunakan statistic 

deskriptif, dimana tingkat ketuntasan individual dan klasikal mengacu pada 



 

ketentuan yang ditetapkan

belajar bila telah

semua indicator

tuntasbelajar bila

% dari keseluruhan

sebagai berikut:

1. Skor hasil

NA = 

Keterangan: NA = NilaiAkhir

Siswa 

2. Nilai ketuntasan

Ti = 

Keterangan: Ti = Tuntasindividu

Ti-nya 

3. Nilai k

Tk = 

Keterangan: Tk = Tuntasklasikal

Kelas 
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ketentuan yang ditetapkan oleh DEPDIKNAS. Siswa dikatakan

telah berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 75 % dari

indicator hasil belajar yang dipelajari, dan kelas

bila jumlah siswa yang berhasil tuntas sekurang-

keseluruhan siswa dalam kelas. Perhitungan hasil belajar

berikut: 

hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan

 

Keterangan: NA = NilaiAkhir 

 dikatakan berhasil apabila NA-nya ≥ 75 

ketuntasan individu dihitung dengan rumus: 

 x 100 % 

eterangan: Ti = Tuntasindividu. Siswa dikatakan tuntas

nya ≥ 0,75 atau ≥ 75 %. 

ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan

 x 100 %

Keterangan: Tk = Tuntasklasikal 

dikatakan tuntas apabila, Tk-nya ≥ 85 %. 

dikatakan tuntas 

kurangnya 75 % dari 

kelas dikatakan 

-kurangnya 85 

belajar dilakukan 

menggunakan rumus: 

tuntas apabila, 

menggunakan rumus: 

x 100 % 
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2) Analisis inferensial 

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan uji parametrik yaitu uji t. Analisis statistik ini dibantu dengan 

program analisis statistik SPSS for windows versi 16.0, dilakukan dengan taraf 

signifikan 5% (0,05) dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Analisis skor Gain yang di Normalisasi (N-Gain) merupakan selisih antara 

nilai pretest dan posttest untuk menunjukkan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah dilaksanakannya proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD. Gain yang dinormalisasi (N-

gain) dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

  N-Gain  =  
Ʃ��������������Ʃ������������

Ʃ�������������Ʃ������������
 

Tabel  3.2 Kriteria N-Gain 
Rentang Indeks Gain Kategori Peningkatan 

0,8 – 1,0 Sangat  tinggi 
0,6 – 1,79 Tinggi 
0,4 – 0,59 Sedang 
0,2 – 0,39 Rendah 
0,0 – 0,19 Sangat  rendah 

b. Uji normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

normal atau tidak dengan menggunakan One Kolmogorov Smirnov test 

dengan bantuan SPSS for windows versi 16.0. Uji normalitas ini dilakukan 

untuk nilai tes awal dan tes akhir baik kelas NHT maupun pada kelas STAD. 

c. Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas digunakan untuk membuktikan persamaan variasi kelompok  

yang  membentuk sampel yang diambil dari populasi  yang  sama. Uji 

homogenitas dilakukan dengan bantuan  SPSS for windows versi 16.0 

d. Uji t 

Uji t ini dilakukan untuk menguji perbedaan efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap hasil belajar siswa baik pada kelas 

NHT maupun STAD 

3) Analisis data aktivitas peserta didik dan kemampuan guru dalam pembelajaran 

a. Data pengamatan aktivitas siswa direkam dengan menggunakan instrumen 

pengamatan berupa lembar pengamatan peserta didik. Data hasil pengamatan 

tersebut, dianalisis dengan perhitungan persentase, yaitu banyaknya frekuensi 

tiap aktivitas siswa dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi aktivitas siswa 

dikalikan 100 

Y = Jumlah frekuensi aktivitas siswa       X 100 
Jumlah seluruh frekuensi aktivitas siswa 

 
b. Analisis kemampuan guru dalam pembelajaran 

Rumus untuk menghitung kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

adalah : 

1,00 – 1,99: kurang sekali  2,00 – 2,99: kurang 

3,00 – 3,49: cukup   3,50 – 4,00: baik 
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Perhitungan terhadap reliabilitas pengamatan dari dua orang pengamat, 

penulis menggunakan teknik interobserver aagreement dari Emmer dan 

Millet, 1970 ( Borrich 1994, dalam Eduk 2009:99) 

Rumus penilaiannya adalah: 

Percentage of Agreemet (R)=100�1
���	

���
� 

Keterangan :  
R  = Koefisien reliablitas 
A =Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh pengamat yang memberikan 

frekuensi tinggi 
B =Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh pengamat yang memberikan 

frekuensi rendah 
 




