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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Sesuai dengan kondisi lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa 

metode penelitian yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian tindakan kelas. Peneltian tindakan kelas menurut Kemmis 

(dalam Sanjaya, 2011, hlm. 24) “penelitian tindakan adalah suatu bentuk 

penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti untuk 

meningkatkan penalaran praktik sosial mereka.” Seorang guru sebagai 

pelaksana penelitian harus berpikir aktif dalam mengidentifikasi, 

menganalisis suatu permasalahan yang mencakup keterlibatan sebagian 

besar siswa di dalam kelas, selain itu sebagai peneliti juga harus 

mempunya sikap reflektif untuk memecahkan permasalahan tersebut 

dengan menggunakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian. Adapun menurut Elliot (dalam Sanjaya, 2011) 

Penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan 

maksud  untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

mempelajari pengaruh yang ditimbulkannya (hlm 25). 

Dari pendapat tersebut, penelitian tindakan kelas sangat cocok 

untuk dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh guru untuk 

memperbaiki kelasnya. Oleh karena itu, maka peneliti memilih 

penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan untuk penelitian ini. 

 

2. Desain Penelitian 

Bagian ini diuraikan desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti menggunakan 

Model Kemmis Mc Taggart. Menurut Kemmis dalam melakukan 

kegiatan PTK kegiatan acting (tindakan) dan observing (pengamatan) 

dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya satu 

tindakan begitu pula observasi juga dilakukan. Pada model ini 

pelaksanaan dalam satu siklus tindakan dilaksanakan dalam satu kali 

pembelajaran (Sanjaya, 2013, hlm 154). Model penelitian Kemmis Mc 

Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang 

diperkenalkan oleh Kurt Lewin, hanya saja komponen tindakan dan 
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observasi dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan kesatuan 

yang tidak terpisahkan.  

Model penelitian Kemmis Mc Taggart dikenal dengan model 

spiral, hal ini dikarenakan Kemmis menggunakan sistem spiral 

refleksidiri, yang dimulai dengan rencana tindakan, pengamatan, 

refleksi dan perencanaan kembali. Menurut kemmis dalam melakukan 

kegiatan PTK kegiatan acting (tindakan) dan observing (pengamatan) 

dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu berlangsungnya satu 

tindakan begitu pula observasi juga dilakukan.  

Pada model ini pelaksanaan dalam satu siklus tindakan 

dilaksanakan dalam satu kali pembelajaran. Sesudah suatu siklus selesai 

diimplementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian 

diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang akan dilaksanakan dalam 

bentuk siklus tersendiri, demikian seterusnya dengan beberapa kali 

siklus hingga pemecahan permasalahan terselesaikan.  

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model PTK Menurut Kemmis Mc Taggart (dalam 

Ekawarna, 2013, hlm 20) 
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Berdasarkan pengamatan dari gambaran tersebut Kemmis 

dalam pelaksanaannya mengelompokan PTK menjadi empat tahapan 

yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

 Dalam tahap ini guru sebagai peneliti melakukan 

perencanaan dengan menyusun secara sistematis berbagai macam 

tindakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diselesaikan. 

Dalam tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. 

Sehingga peneliti akan bertindak lebih efektif, karena dalam tahapan 

perencanaan juga meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, 

perumusan masalah dan penyusunan tindakan yang akan dilakukan. 

2) Tindakan  

Pada tahap tindakan, peneliti melakukan kegiatan implementasi 

dari perencanaan yang telah disusun sebagai upaya dalam 

menyelesaikan permasalahan. Pelaksanaan tindakan akan disesuaikan 

dengan jadwal yang ditetapkan dan pada saat pelaksanaan tindakan, 

peneliti juga melakukan kegiatan pengamatan. 

3) Pengamatan 

 Pada tahap ini, peneliti mengamati, mendokumentasikan 

akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari hasil tindakan yang 

dilakukan. Hasil pengamatan yang dilakukan harus menceritakan 

keadaan yang sesungguhnya. Peneliti dapat mendokumentasikannya 

dengan cara mencatat proses atau tindakan, akibat dari ditimbulkannya 

tindakan, hingga hambatan-hambatan jika bermunculan dalam 

pelaksanaan tindakan. 

4) Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti melakukan kegiatan analisis, 

penafsiran, dan menyimpulkan hasil dari tindakan dan observasi yang 

telah dilakukan. Hasil dari kegiatan refleksi ini untuk memperbaiki 

kinerja dari tindakan yang dilakukan yang nantinya akan disusun 

kembali untuk membentuk sebuah perencanaan kembali untuk tindakan 

yang akan dilakukan pada siklus selanjutnya. 

 

B. Partisipan, Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Partisipan Penelitian 
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Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

seluruh siswa-siswi kelas III A SDN X tahun ajaran 2017/2018 adalah 

31 siswa, dengan 15 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Partisipan 

yang terlibat dalam penelitian adalah siswa yang hadir pada siklus I dan 

siklus II. Pada pelaksanaan siklus I, siswa yang terlibat sebanyak 29 

orang, dan pada siklus II siswa yang terlibat sebanyak 29 orang. Siswa 

yang tidak hadir pada siklus I atau pada siklus II akan dieliminasi untuk 

menyeimbangkan data penelitian. Dengan demikian, maka siswa yang 

terlibat dalam penelitian ini sebanyak 27 orang, dengan 12 orang laki-

laki, dan 15 orang perempuan. 

 

 

 

2. Tempat Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN X yang 

terletak di Kompleks Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung. 

Keadaan SDN X ini sudah baik, bangunannya sudah cukup bagus. 

Akses jalan menuju SDN X pun sudah baik tetapi karena lokasinya 

berada di Kompleks perumahan, dan tidak berada di pinggir jalan raya, 

maka perlu berjalan sedikit dari jalan raya yang dilalui oleh angkutan 

umum.  

 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah dilaksanakan ketika peneliti 

melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan, pada 

pertengahan bulan Februari peneliti sudah melaksanakan observasi 

lapangan, selanjutnya mendiskusikan dengan guru pamong serta dengan 

dosen pembimbing akademik, kemudian menyusun proposal dan 

melakukan seminar proposal. Selanjutnya peneliti melakukan siklus I 

pada tanggal 17 April 2018 dan melaksanakan siklus II pada tanggal 27 

April 2018. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Prosedur Administratif 

Sebagaimana yang telah di uraikan bahwa penelitian dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan kerja sama siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
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yang akan dilakukan di kelas III di SDN X di kota Bandung. Sebelum 

pelaksanaan tindakan, peneliti menyiapkan persiapan sebelum 

melakukan penelitian dengan melakukan kegiatan tahap pendahuluan 

atau pra penelitian, setelah melakukan tahap tersebut, peneliti 

melanjutkan tahap tindakan penelitian yang terdiri dari empat tahapan, 

yaitu perencanaan (Planning), pelaksanaan (Acting), pengamatan 

(Observing), dan refleksi (Reflection). Tahap tindakan penelitian yang 

akan dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

a. Tahap Pra Penelitian 

1) Menentukan sekolah dan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2) Permintaan izin kepada pihak sekolah untuk melakukan kegiatan 

observasi dan wawancara. 

3) Observasi dan wawancara yang dilakukan dengan wali kelas III di SDN 

X di kota Bandung, untuk mendapatkan gambaran awal terkait kegiatan 

pembelajaran. 

4) Identifikasi permasalahan yang ada di kelas III SDN X di kota Bandung, 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui permasalahan 

bahwa kemampuan kerja sama siswa masih rendah. 

5) Melakukan kajian terhadap kurikulum yang digunakan di SDN  X yaitu 

kurikulum 2013, buku guru dan buku siswa kelas III 

6) Menentukan model pembelajaran yang relevan dengan kegiatan 

pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja sama siswa 

yang dirasa masih rendah pada saat kegiatan pembelajaran. 

7) Melakukan studi literatur untuk memperoleh dukungan teori mengenai 

pembelajaran kooperatif yang sesuai. 

8) Menyusun proposal penelitian 

9) Melakukan seminar proposal penelitian. 

10) Menyusun atau menetapkan teknik dan langkah pemantauan dengan 

menggunakan instrumen penelitian atau format observasi. 

 

b. Tahap Perencanaan Tindakan 

1) Siklus I 

Setelah melakukan langkah-langkah yang ada pada tahap pra 

penelitian, selanjutnya peneliti merancang perencanaan tindakan yang 
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akan dilakukan pada siklus I. hal-hal yang akan dilakukan peneliti pada 

tahap perencanaan tindakan pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

b) Menyusun lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian; 

c) Menyusun pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian, yang 

disesuaikan dengan langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan jumlah pertanyaan adalah 31, yang disesuaikan 

dengan jumlah siswa di kelas akan dilakukan penelitian 

d) Membuat instrument tes, berisi 10 buah soal 

e) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pada siklus I 

f) Membuat nomor kepala beserta nama siswa yang disesuaikan dengan 

daftar kelompok belajar siswa. Media yang digunakan untuk membuat 

nomor kepala adalah menggunakan kertas karton yang kemudian 

dituliskan nomor kepala dan nama siswa sesuai dengan daftar kelompok 

belajar siswa. Selanjutnya pita digunakan sebagai tali yang akan 

diikatkan pada kepala atau lengan siswa. 

g) Menyiapkan teks bacaan dan media tali untuk permainan lompat tali. 

h) Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian yang akan digunakan. 

i) Mendiskusikan RPP dan perangkat lainnya serta instrument penelitian 

dengan dosen pembimbing. 

2) Siklus II 

Pada tahap perencanaan pelaksanaan siklus II disusun berdasarkan pada 

refleksi dari siklus I. hal-hal yang dipersiapkan pada perencanaan 

pelaksanaan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

b) Menyusun lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian; 

c) Menyusun pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian, yang 

disesuaikan dengan langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan jumlah pertanyaan adalah 31, yang disesuaikan 

dengan jumlah siswa di kelas akan dilakukan penelitian 

d) Membuat instrument tes, berisi 10 buah soal 

e) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pada siklus II 

f) Membuat nomor kepala beserta nama siswa yang disesuaikan dengan 

daftar kelompok belajar siswa. Media yang digunakan untuk membuat 

nomor kepala adalah menggunakan kertas karton yang kemudian 
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dituliskan nomor kepala dan nama siswa sesuai dengan daftar kelompok 

belajar siswa. Selanjutnya pita digunakan sebagai tali yang akan 

diikatkan pada kepala atau lengan siswa. 

g) Nomor kepala siswa dibuat berdasarkan warna kelompok, dengan setiap 

kelompok memiliki warna yang berbeda. 

h) Menyiapkan teks bacaan dan gambar gerak dominan pada gerak pesawat 

terbang dan gerak baling-baling. 

i) Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian yang akan digunakan. 

j) Mendiskusikan RPP dan perangkat lainnya serta instrument penelitian 

dengan dosen pembimbing. 

 

c. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Siklus I 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan komponen yang ada pada langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together yang telah dikembangkan 

dalam RPP yang disusun oleh peneliti. Pada saat pelaksanaan tindakan, 

peneliti bertindak sebagai guru. Tahap pelaksanaan tindakan yang 

dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Peneliti membuka kegiatan pembelajaran dengan salam 

kemudian melakukan pengkondisian siswa dan berdo’a bersama. 

Selanjutnya peneliti meminta siswa bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya sebagai pembiasaan. Absensi kelas dan membuat 

kesepakatan di awal pembelajaran untuk mengkondusifkan kelas. 

Peneliti memotivasi siswa agar siap untuk belajar. Siswa diminta untuk 

menyebutkan apa saja yang telah di pelajari di pembelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

Siswa mendengarkan arahan tentang materi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari. 

b) Kegiatan Inti 

Pada tahap kegiatan inti, peneliti menerapkan langkah-langkah 

sesuai dengan dengan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together. Pada tahap ini dimulai dengan pembagian kelompok dan 

penomoran (Numbering), pada tahap selanjutnya, peneliti mengajukan 

pertanyaan (Questioning). Kemudian peneliti meminta siswa untuk 

berpikir bersama (Head Together) yang dilakukan untuk mencari 
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jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh 

peneliti. Pada tahap selanjutnya adalah menjawab (Answering) dimana 

siswa yang ditunjuk oleh peneliti harus sudah siap menjawab soal yang 

telah diberikan oleh peneliti, yang pada akhir kegiatan siswa bersama-

sama membuat kesimpulan dari pembelajaran tersebut. 

c) Kegiatan Akhir 

Pada tahap ini, siswa diminta untuk menceritakan apa yang 

sudah dipelajari hari ini. siswa bersama peneliti melakukan refleksi. 

Peneliti memberikan penguatan dan motivasi terhadap siswa tentang 

pembelajaran. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengutarakan kesan dan pesan selama pembelajaran, lalu bertanya 

apabila ada konten materi yang masih belum dipahami siswa. Siswa 

mendapat arahan tentang apa yang harus mereka persiapkan untuk 

besok/pembelajaran selanjutnya. Kegiatan diakhiri dengan pengondisian 

untuk pulang dengan merapikan pakaian, peralatan belajar dan 

kebersihan kelas. Berdoa dan salam penutup. 

 

2) Siklus II 

Tahap pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan penerapan 

pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together pada siklus II 

merupakn sebagian refleksi dari pelaksanaan tindakan pembelajaran 

yang dilakukan pada siklus I. Adapun pelaksanaanya sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Peneliti membuka kegiatan pembelajaran dengan salam 

kemudian melakukan pengkondisian siswa dan berdo’a bersama. 

Selanjutnya peneliti meminta siswa bersama-sama menyanyikan lagu 

Indonesia Raya sebagai pembiasaan. Absensi kelas dan membuat 

kesepakatan di awal pembelajaran untuk mengkondusifkan kelas. 

Peneliti memotivasi siswa agar siap untuk belajar. Siswa diminta untuk 

menyebutkan apa saja yang telah di pelajari di pembelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

Siswa mendengarkan arahan tentang materi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari. 

b) Kegiatan Inti 

Pada tahap kegiatan inti, peneliti menerapkan langkah-langkah 

sesuai dengan dengan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together. Pada tahap ini dimulai dengan pembagian kelompok dan 
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penomoran (Numbering), pada tahap selanjutnya, peneliti mengajukan 

pertanyaan (Questioning). Kemudian peneliti meminta siswa untuk 

berpikir bersama (Head Together) yang dilakukan untuk mencari 

jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh 

peneliti. Pada tahap selanjutnya adalah menjawab (Answering) dimana 

siswa yang ditunjuk oleh peneliti harus sudah siap menjawab soal yang 

telah diberikan oleh peneliti, yang pada akhir kegiatan siswa bersama-

sama membuat kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Perbedaan 

kegiatan inti pada siklus II dengan kegiatan inti pada siklus I adalah 

pada pembagian kelompok dilaksanakan pada awal pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik kooperatif, kemudian pada kegiatan membuat yel-

yel, dilakukan sebelum leaflet dibagikan. 

c) Kegiatan Akhir 

Pada tahap ini, siswa diminta untuk menceritakan apa yang 

sudah dipelajari hari ini. siswa bersama peneliti melakukan refleksi. 

Peneliti memberikan penguatan dan motivasi terhadap siswa tentang 

pembelajaran. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengutarakan kesan dan pesan selama pembelajaran, lalu bertanya 

apabila ada konten materi yang masih belum dipahami siswa. Siswa 

mendapat arahan tentang apa yang harus mereka persiapkan untuk 

besok/pembelajaran selanjutnya. Kegiatan diakhiri dengan pengondisian 

untuk pulang dengan merapikan pakaian, peralatan belajar dan 

kebersihan kelas. Berdoa dan salam penutup. 

 

d. Tahap Observasi 

Tahap observasi pada penelitian ini dilakukan secara 

bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. Dalam kegiatan observasi, 

peneliti dibantu oleh beberapa observer yang bertugas untuk mencatat 

perkembangan kemampuan kerja sama siswa, serta mencatat perilaku 

siswa saat penelitian berlangsung. Catatan selama penelitian mengacu 

pada pedoman atau lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. 

 

 

e. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi proses 

pembelajaran dalam penelitian ini apakah dapat berlangsung sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat atau tidak. Setelah siklus pertama 
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selesai, peneliti bersama guru kelas dan observer melakukan refleksi 

mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam penelitian. Peneliti 

mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh dari lembar 

observasi dan hasil tes dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Kemudian didiskusikan bersama guru kelas, observer, dan 

dosen pembimbing mengenai kekurangan dan kelebihan dari 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered HeadsTogether yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kerja sama siswa dikelas III A yang 

digunakan dalam penelitian. Apabila hasil pada siklus pertama belum 

memenuhi kategori keberhasilan, maka peneliti untuk selanjutnya perlu 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada siklus pertama untuk 

dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

 

f. Instumen Penelitian 

1) Instrumen Pembelajaran  

Instrumen pengumpulan data ini mengacu pada cara apa yang 

digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Instrumen pengumpulan 

data ini terdiri dari instrumen pembelajaran, dan instrumen pengungkap 

data penelitian. Ada pun untuk lebih jelasnya sebagai berikut : 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang lebih bersifat 

operasional (Sukirman dan Jumhana, 2006, hlm. 44). RPP merupakan 

sebuah perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk merancang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. RPP juga digunakan 

sebagai acuan untuk guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

dalam penelitian ini RPP disusun dalam setiap siklus yang akan 

dilaksanakan. RPP ini akan menggunakan  pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together. RPP yang disusun dalam penelitian ini 

merupakan RPP yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b) Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan materi pokok yang akan disampaikan 

dan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar juga meliputi 

media pembelajaran yang akan digunakan sebagai alat pendukung 

dalam proses pembelajaran. 
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c) Leaflet 

Leaflet disediakan oleh guru sebagai bahan dalam diskusi 

kelompok atau sebagai acuan untuk mencari informasi dalam diskusi 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

penelitian. 

d) Lembar Pertanyaan 

Lembar pertanyaan disediakan oleh guru sejumlah siswa. Pertanyaan 

digunakan guru sesuai dengan materi pembelajaran pada kegiatan 

penelitian. Guru akan menyebutkan pertanyaan kemudian siswa 

berdiskusi dan dijawab oleh siswa yang ditunjuk oleh guru. 

e) Soal Evaluasi  

Soal evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana 

pemahaman siswa dan sejauh mana materi yang tersampaikan, dalam 

evaluasi ini guru menggunakan kumpulan soal yang dikerjakan secara 

individu. 

 

2) Instrumen Pengumpulan Data 

a) Lembar Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan 

selama penelitian berjalan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

lembar observasi untuk mengamati kemampuan kerja sama siswa 

berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Lembar 

observasi kemampuan kerja sama siswa ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai peningkatan kemampuan kerja sama siswa 

yang terjadi pada setiap siklusnya. Adapun lembar observasi dari 

penilaian indikator kemampuan kerja sama yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Lembar Observasi Kemampuan Kerja Sama Siswa 

No Indikator 

Aspek 

yang 

diamati 

Siswa A Siswa B 

Deskripsi 

Ya Tidak Ya Tidak 

1.  Menghargai 

kontribusi 

Mendengar

kan dengan 
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baik 

pendapat 

teman 

Mengharga

i pendapat 

teman 

     

2.  Mengambil 

giliran dan 

berbagi 

tugas 

Aktif 

dalam 

berdiskusi  

     

Menyelesai

kan tugas 

secara 

bersama-

sama 

     

3.  Berada 

dalam 

kelompok 

Tidak 

menggangg

u kelompok 

lain 

     

Meminta 

bantuan 

pada 

kelompok 

sendiri, 

tidak 

meminta 

bantuan 

pada 

kelompok 

lain. 

     

Membantu 

teman 

kelompok 

dalam 

menyelesai

kan tugas 

kelompok 
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4.  Menyelesaik

an tugas 

dalam 

waktunya 

Memanfaat

kan waktu 

agar tugas 

selesai 

tepat waktu 

     

Disiplin 

dalam 

menyelesai

kan tugas 

kelompok 

tepat waktu 

sesuai 

dengan 

kesepakata

n 

     

5.  Menghormat

i perbedaan 

individu. 

Tidak egois 

dan tidak 

menonjolka

n diri 

     

Tidak 

membeda-

bedakan 

teman 

     

  Skor    

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa, untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

pada saat penelitian berlangsung. Adapun lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.2. Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

No Aspek yang diamati 
Aktivitas Guru Aktivitas 

Siswa Ya Tidak Keterangan 

Kegiatan Awal 

1.  Langkah kegiatan     
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awal 

Kegiatan Inti 

2.  Langkah kegiatan 

inti yang sesuai 

dengan Numbered 

Heads Together 

    

Kegiatan Penutup 

3.  Langkah kegiatan 

penutup 

    

b) Catatan Lapangan  

Catatan lapangan disebut juga field note. Catatan lapangan 

khusus digunakan dalam kegiatan untuk  pengumpulan data yang 

terdapat dilapangan. Lembar catatan lapangan ini dapat  digunakan 

untuk menuliskan segala kejadian pada saat penelitian sebagai bahan 

untuk refleksi. 

c) Dokumentasi 

Untuk memvisualisasikan keadaan sebenarnya di dalam kelas 

ketika pembelajaran. Berguna sebagai bukti otentik pelaksanaan 

penelitian berbentuk foto. 

 

2. Prosedur Substantif 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, serta dengan studi dokumentasi. Menurut Sutrisno Hadi 

(Sugiyono 2014, hlm 145) observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Dalam metode observasi ini, observasi 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan kerja sama siswa di kelas pada 

saat pembelajaran berlangsung, dan mengetahui aktivitas guru dan siswa 

dalam pembelajaran menggunakan kooperatif tipe Numbered Heads 

Together. 

 

b. Teknik Pengolahan Data 

Data pada penelitian ini yaitu berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi yang berisi temuan selama 



15 

Reni Apriliani, 2018 
PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS 
TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KERJA SAMA SISWA 
KELAS III SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

proses pembelajaran, data kualitatif menjabarkan mengenai rencana 

pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta 

mendeskripsikan bagaimana peningkatan yang terjadi pada kemampuan 

kerja sama siswa. Data kuantitatif berbentuk angka yang diolah dari 

lembar observasi kemampuan kerja sama siswa dan lembar observasi 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

Berikut ini cara pengolahan data berdasarkan jenis datanya. 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif menurut Sugiyono (2015, hlm. 23) adalah data 

yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Adapun tahapan analisis 

data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan model 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014, hlm 337-345) sebagai berikut. 

a) Data reduction (reduksi data) 

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data , dilakukan 

dengan seleksi, pemfokusan dan mengabstrakan data mentah menjadi 

infromasi bermakna. Reduksi data adalah proses penyeleksian data atau 

penyederhanaan data yang diperoleh melalui pengamatan dengan cara 

memilih data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak 

penting (Sugiyono, 2014, hlm. 338). Dalam tahapan ini, peneliti 

melakukan pemilihan dan pemusatan data yang berhubungan dengan 

variabel yang diteliti. 

b) Data display (penyajian data) 

Paparan data adalah proses penampilan data secara sederhana 

berbentuk naratif, representasi matrik, grafik. Pemaparan data yang 

sistematis akan memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah 

terjadi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan 

tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian ini, 

penyajian data dilakukan dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. 

c) Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) 

Penyimpulan data adalah proses pengambilan intisari, dan 

sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi kalimat padat 

yang mengandung isi luas. Penarikan kesimpulan merupakan upaya 

pemberian penilaian berdasarkan paparan data yang telah dilakukan. 

Kesimpualn awal merupakan kesimpulan sementara yang dapat berubah 

apabila ditemukan bukti-bukti yang valid pada tahap pengumpulan data 
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berikutnya (Sugiyono, 2014, hlm. 345). Dalam penelitian ini, peneliti 

menarik kesimpulan dalam bentuk deskripsi berdasarkan rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berbentuk angka yang diolah dari lembar 

observasi kemampuan kerja sama siswa dan lembar observasi penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together pada setiap 

siklusnya. Pengolahan data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif 

persentase. Statistic deskriptif adalah statistic yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

dengan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2015, hlm. 29). Analisis data kuantitatif 

menggunakan statistik deskriptif persentase yang digunakan untuk 

menganalisis data yang berkaitan dengan kerja sama siswa 

menggunakan skala Guttman dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. 

Bobot untuk jawaban “Ya” adalah 1 dan untuk jawaban “Tidak” adalah 

0 (Sugiyono, 2014, hlm. 139). 

 

Tabel 3.3. Aturan Skoring Penilaian Kerja Sama 

Jawaban Bobot 

Ya 1 

Tidak 0 

(Sugiyono, 2014, hlm. 139) 

 

a) Menghitung persentase ketuntasan kemampuan kerja sama siswa 

Menghitung persentase dari kemampuan kerja sama maka 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

(Sudjana, 2005, hlm 133) 

b) Menghitung rata-rata kemampuan kerja sama siswa  

Rumus pengolahan data kemampuan kerja sama siswa: 

Persentase siswa =  x 100% 
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Menghitung rata-rata kemampuan kerja sama siswa dan 

keterlaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together digunakan rumus yang diadaptasi dari, Aqib. Dkk 

(2009, hlm 40) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Penentuan Kategori 

Hasil pengolahan data tersebut kemudian diinterpretasikan ke 

dalam kategori pencapaian. Kategori pencapaian keterampilan kerja 

sama menurut Purwanto, N. 2012, hlm 103 adalah.  

 

Tabel 3.4. Kategori Keterampilan Kerja Sama 

Presentase Kategori 

≤ 50% Kurang Sekali 

51-59 % Kurang 

60-74 % Cukup 

75-84 % Baik 

85-100 % Baik Sekali 

d) Menghitung peningkatan kemampuan kerja sama siswa 

Menurut Depdiknas (2008, hlm 4) kriteria keberhasilan adalah 

“patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada 

kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang 

mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati 

dan diukur”. Dalam penelitian ini kriteria keberhasilan adalah patokan 

Rumus pengolahan rata-rata kemampuan kerja sama siswa : 

Presentase Kemampuan Kerja Sama =   X 100% 

Keterangan : 

n = Jumlah skor kerja sama siswa keseluruhan 

N = Jumlah skor maksimal keseluruhan 
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ukuran dihentikannya siklus dan dapat dikatakan berhasil dalam 

penelitian. Penentuan kriteria penelitian didasarkan pada kriteria 

menurut Depdiknas dalam Trianto (2010, hlm 241) bahwa setiap siswa 

dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individu) jika proporsi jawaban 

benar siswa ≥ 65%, dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya 

(ketuntasan klasikal) jika dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa 

telah tuntas belajarnya. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini yaitu 

apabila rata-rata persentase kerja sama siswa mencapai 85% dari total 

seluruh kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together untuk meningkatkan kemampuan kerja sama 

siswa. 


