
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas. Karakteristik 

yang khas dari penelitian tindakan kelas yakni adanya  

tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas 

(Muhtar, 2007 : 7).   

B. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada di SMA Muhammadiyah Kendari. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2007 sampai tanggal 12 April 2007 

di kelas XIIA-1 SMA Muhammadiyah Kendari. 

C. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XIIA-1 SMA Muhammadiyah 

Kendari yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 19 orang 

perempuan, dengan kemampuan yang heterogen 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Lembar observasi, untuk memperoleh data tentang kondisi pelaksanaan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas  

b. Tes hasil belajar, untuk memperoleh data tenteng prestasi belajar siswa setelah 
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

c. Jurnal refleksi diri, untuk memperoleh data tentang refleksi diri. 

 

 



E. Defenisi Operasional 

a. Hasil belajar matematika adalah suatu hasil yang dicapai oleh siswa setelah 

mempelajari matematika dalam kurun waktu tertentu, yang diukur dengan 

menggunakan alat evaluasi tertentu (tes).  

b. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  (NHT) adalah suatu 

model pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antar siswa. Siswa 

dibagi ke dalam kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa heterogen. 

Setiap siswa dalam kelompoknya diberi nomor yang berbeda. 

F. Faktor yang diselidiki 
Untuk mampu menjawab permasalahan, ada beberapa faktor yang ingin 

diselidiki. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Faktor siswa : yaitu melihat aktivitas/kegiatan siswa dalam mempelajari 

matematika khususnya pada saat mempelajari pokok bahasan 

b. Faktor guru : yaitu melihat atau memperhatikan guru dalam menyajikan materi 

pelajaran serta teknik yang digunakan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

c. Faktor sumber pelajaran : yaitu melihat sumber atau bahan pelajaran yang 

digunakan, apakah sudah dapat mendukung pelaksanaan model pembelajaran 

yang diterapkan.  

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari tiga siklus. 

Adapun desain dan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

 

 

 

(Tim pelatih PGSM, 1997: 27).  

Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai pada 

faktor-faktor yang diselidiki. Untuk dapat mengetahui prestasi siswa dalam belajar 

matematika sebelum diberikan tindakan, terlebih dahulu diberikan tes awal 

sedangkan observasi awal (18 Desember 2006) adalah untuk mengetahui tindakan 

apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. Dimana 
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tindakan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

Dalam pelaksanaan tindakan pada tiap siklus mencakup tahap-tahap sebagai 

berikut: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi dan evaluasi, (4) 

Refleksi. 

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas tersebut dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan : adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 

a. Membuat perangkat pembelajaran (RPP dan LKS). 

b. Membuat instrumen penelitian yang meliputi alat evaluasi berupa tes disertai 

jawaban dan panduan penskoran. 

c. Membuat lembar observasi 

d. Membuat jurnal untuk mengetahui data refleksi diri. 

2. Pelaksanaan tindakan : kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini disesuaikan 

dengan rencana yang telah disusun dalam rencana pembelajaran. 

3. Observasi dan evaluasi: kegiatannya adalah melaksanakan proses observasi 

terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat dan melakukan evaluasi hasil belajar siswa setelah dilakukan tindakan. 

4. Refleksi : pada tahap ini, hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi 

dikumpulkan kemudian dianalisis. Dari hasil tersebut akan dilihat apakah telah 

memenuhi target yang ditetapkan pada indikator kerja. Jika belum memenuhi 

target, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. Kelemahan atau 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya akan diperbaiki 

pada siklus berikutnya.             



H. Data dan Teknik Pengambilan Data 

a. Sumber data : yaitu guru dan siswa. 

b. Jenis data : jenis data yang akan diperoleh adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari tes prestasi belajar, sedangkan data 

kualitatif diperoleh dari lembar observasi dan jurnal. 

c. Teknik pengambilan data : 

F Data mengenai kondisi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

diambil dengan menggunakan lembar observasi 

F Data mengenai refleksi diri diambil dengan menggunakan jurnal. 

F Data mengenai hasil belajar matematika diambil dengan menggunakan tes. 

I. Indikator Kerja 

Sebagai indikator keberhasilan dalam penelitian kelas ini adalah bila minimal 

75% siswa telah memperoleh nilai minimal 6,0 (ketetapan dari sekolah). 

 


