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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, penelitian ini dilakukan 

untuk mendeskripsikan tentang pengaruh suatu perlakuan yang diberikan terhadap 

hasil belajar siswa kelas V. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen ini dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis, 

apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

terhadap hasil belajar PKn siswa pada materi reaksi terhadap keputusan bersama 

kelas V SDN Kedawungwetan IV Pasuruan. Hipotesis bisa diterima (teruji 

kebenarannya), tetapi bisa juga ditolak (kebenarannya tidak terbukti). penerimaan 

atau penolakan hipotesis, lebih mencerminkan suatu percobaan dari pada suatu 

kepastian (Sugiyono:2010). Pendekatan yang dilakukan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Alasan menggunakan pendekatan tersebut 

adalah data yang diperoleh dari penelitian berupa angka yang akan dipaparkan 

sesuai hasil pengamatan selama penelitian berlangsung. 

 Penelitian ini menggunakan desain Pre-Experimental Designs desain One-

Group Pretest-postest design. Menurut sugiyono (2015:109) Pre-Experimental 

Designs hasil eksperimen merupakan variabel dependen itu bukan semata mata 

dipengaruhi oleh variabel indipenden. Hai ini dapat terjadi karena tidak adanya 

variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. Pada desain One-Group 

Pretest-postest design ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan 

demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 
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membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi 

perlakuan. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis 

dengan uji beda, pakai statistik t-test.  

 Berdasarkan bentuk desain eksperimen yang telah dijabarkan, maka pada 

penelitian ini menggunakan One-Group Pretest-postest design. Menurut Sugiyono 

(2015:112) rancangan penelitian tersebut di atas dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Rancangan penelitian 

21
 

Keterangan: 

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = nilai postest (sesudah diberi perlakauan) 

Tabel 3.1 Desain rancangan penelitian: 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Kedawungwetan IV Pasuruan. Pada bulan 

Mei semester genap 2016/2017. Waktu pembelajaran disesuaikan dengan jadwal 

pelajaran yang ada di SDN Kedawungwetan IV Pasuruan khusus mata pelajaran 

 

Pretest 

 

Perlakuan 

 

Postest 

   

Pemberian 36 soal 

pilihan ganda di awal 

pertemuan materi 

reaksi terhadap 

keputusan ber- sama 

Penerapan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) 

kepada siswa kelas V di SDN 

Kedawungwetan IV Kabupaten 

Pasuruan 

Pemberian 36 soal pilihan 

ganda setelah diberi 

perlakuan materi reaksi 

terhadap keputusan 

bersama  menggunakan 

model pembelajaran  

Numbered Heads Together 

(NHT) 
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PKn yang dilaksanakan 1x pertemuan dalam seminggu dengan waktu 40 menit x 

2/pertemuan.  

 

C. Populasi dan Sampel 

 Sugiyono (2015:117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.  

 Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Kedawungwetan IV 

Pasuruan semester genap tahun ajaran 20116/2017 dengan jumlah peserta didik 

yang berjumlah 34 siswa. Alasan memilh kelas V dalam penelitian ini adalah 

pertimbangan dari kepala sekolah. Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

merupakan “perwakilan” dari populasi (Hamidi,2010:19), sedangkan Arikunto 

(2012:120) menyatakan bahwa “apabila subyeknya kurang dari 100 maka diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya 

besar, dapat diambil antara 5-10% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat tersebut, 

karena populasi kurang dari 100 maka teknik pegambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi Arikunto (2012:122). 

 Dari jumlah populasi sebanyak 34 siswa peneliti mengambil seluruh siswa 

kelas V sebanyak 34 untuk dijadikan sampel namun pada saat penelitian hanya 25 

siswa yang mengikuti pembelajaran selama penlitian berlangsung dan 9 siswa 
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lainnya tidak masuk tanpa keterangan, sedangkan memilih sampel pada kelas V di 

SDN Kedawungwetan IV Kabupaten Pasuruan karena pada saat observasi awal 

tanggal 29 Maret 2017 peneliti menmukan permasalahan pada kelas V diantaranya 

hasil belajar PKn siswa rendah, dari jumlah 34 siswa dengan KKM 74 yang tuntas 

hanya 7 siswa. 

 

D. Prosedur Penelitian 

 Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 2 tahap, yaitu tahap 

pra eksperimen dan tahap eksperimen pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir. 

1. Tahap Pra Eksperimen 

 Sebelum eksperimen terlebih dahulu diperiksa variabel non eksperimen yang 

disandang subyek yang diperkirakan akan mempengaruhi hasil penelitian, yaitu 

kemampuan awal siswa. Untuk mengetahui pengetahuan awal tersebut, terlebih 

dahulu dilakukan uji dengan menggunakan tes (pretest) pada mata pelajaran PKn 

materi Reaksi Terhadap Keputusan Bersama. Nilai yang diperoleh melalui tes ini 

digunakan sebagai pembanding kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan 

dengan hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT).  

2. Tahap Eksperimen 

a. Tahap persiapan pelaksanaan eksperimen 

 Tahap persiapan eksperimen berfungsi untuk mempersiapkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan eksperimen seperti membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), persiapan ruang, waktu pembelajaran serta media yang 

digunakan. 
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b. Tahap pelaksanaan eksperimen 

 Tahap ini berupa pemberian perlakuan (treatment) dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat pada tahap pra eksperimen. 

 

c. Tahap Post Test 

 Tahap ini merupakan tahap pengukuran terhadap perlakuan yang telah 

diberikan dengan memberikan tes kepada siswa. Tes ini digunakan untuk 

menentukan perbedaan yang ditimbulkan akibat pemberian perlakuan. Data nilai 

pretest dan post test ini selanjutnya diolah dengan menggunakan uji komparasi 

Paired-Sample t-Test. Hasil dari uji komparasi tersebut digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan pada hasil belajar PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT).  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dengan 

pengamatan (observasi), lembar analisi, dan tes. Pertama adalah observasi, peneliti 

mengadakan observasi untuk memperoleh informasi tentang kegiatan belajar siswa 

dan letak geografis sekolah. Kedua adalah lembar analisi, peneliti menggunakan 

lembar analisis pantauan rencana  pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

pelaksanaan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk mengetahui 

penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together. Ketiga adalah tes, 

teknik pemberian tes dalam penelitian ini menggunakan pretest sebelum diberi 

perlakuan kemudian diberi posttest setelah diberi perlakuan yang digunakan untuk 
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mendapatkan data hasil belajar PKn siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan pelajaran PKn dengan menggunakan metode Numbered Heads 

Together (NHT).  

 Hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu : 

a. Variabel independen, Sugiyono (2015:61) variabel independen (bebas) yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini disimbolkan dengan huruf X. 

Dalam penelitian ini model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

sebagai variabel independen. 

b. Variabel dependen, Sugiyono (2015:61) variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel ini disimbolkan dengan huruf O. Dalam penelitian ini hasil belajar sebagai 

variabel dependen. 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini yaitu : 

a. Siswa, siswa yang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan informasi 

tentang hasil belajar PKn 

b. Guru, data yang didapatkan dari guru adalah tentang informasi keadaan awal 

siswa sebelum penelitian, kondisi sekolah, dan sebagai pengkoreksi dalam 

pembelajaran. 

 

F. Instrumen Penelitian 
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 Sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest dengan 

materi reaksi terhadap keputusan bersama, sedangkan indikator-indikatornya 

berdasarkan silabus yang ada. Adapun tes yang digunakan adalah pilihan ganda 

dengan 4 alternatif jawaban sebanyak 40 butir soal. Soal tes sebelum digunakan 

untuk mengambil data diuji cobakan terlebih dahulu dengan uji validitas, dan uji rel 

iabilitas. Adapun kisi-kisi instrumen tes hasil belajar PKn adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Soal Pretest dan Soal Posttest 

 

1. Uji Coba Instrumen 

 Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas, dan reliabilitas 

dari suatu instrumen sebelum instrumen digunakan untuk pengambilan data. 

Instrumen yang diuji cobakan adalah berupa instrumen tes pilihan ganda dengan 4 

alternatif jawaban sebanyak 40 butir soal. Uji coba instrumen yang berupa tes 

reaksi terhadap keputusan bersama dilaksanakan di SDN Kedawungwetan 

Pasuruan pada siswa kelas V-B dengan peserta sebanyak 33 siswa. Masing-

masing pengujian dijelaskan secara garis besar sebagai berikut: 

 

 

a. Uji Validitas Tes 

 Suatu alat evaluasi disebut valid (absah atau sahih) apabila alat tersebut 

mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Dengan demikian suatu alat 

Mapel/Materi Kompetensi 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

PKn/ Reaksi terhadap 

keputusan bersama 

4.2 Memahami 

keputusan 

bersama 

4.2.1 Memahami definisi dan 

bentuk keputusan bersama 

4.1.2 Menentukan sikap yang tepat 

terhadap keputusan 

bersama 
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evaluasi dianggap valid jika dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang 

dievaluasi (Suherman, 2003:129). 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui ketetapan data yaitu dengan 

menggunakan r-tabel. Butir soal akan dikatan valid apabila diperoleh rhitung>rtabel. 

Jika rtabel<rhitung, maka butir soal dikatakan tidak valid atau gugur.  

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan SPSS 21 Windows 10 dari 40 butir 

soal pilihan ganda yang diuji cobakan ada 4 soal yang tidak valid dan 36 soal yang 

valid, maka 36 soal tersebut yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hasil 

dari uji validitas butir soal dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 76. 

b. Uji Reliabilitas Tes 

 Reliabilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi atau suatu ukuran atau alat 

pengukur (Moh. Nazir, 2005:162). Menurut Arikunto (2002:154) reliabilitas 

mengandung pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel dapat menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. 

 Uji ini digunakan untuk menunjukkan instrumen yang digunakan dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan sebagai alat pengumpul data sebenarnya 

dilapangan. Instrumen dikatan reliabel jika nilai alpha cronbach yang telah 

diperoleh lebih besar dari 0,6. 

 Setelah dilakukan uji reliabilitas soal diperoleh alpha cronbach sebesar 0,957 

sehingga daapt disimpulkan bahwa item-item pertanyaan tersebut telah reliabel dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari uji reliabilitas butir soal 

dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 82. 
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G. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

a. Rumusan masalah 1 menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan lembar 

analisis rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan metode pembelajaran. 

b. Rumusan masalah 2 menggunakan uji-T yaitu Paired Sample t-Test. Syarat 

Paired Sample t-Test yaitu uji normalitas. 

 Menurut Ghozali (2006:213) uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas variabel terikat berdistribus normal atau tidak. Uji ini 

dilakukan pada data hasil belajar dengan menggunakan bantuan SPSS 21 Windows 

10 uji Kolmogorov-Smirnov. Alasan peneliti menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov karena ingin membandingkan distribusi data yang akan diuji 

normalitasnya dengan distribusi normal baku. Suatu populasi berasal dari distribusi 

normal atau tidak yang dilakukan pada data hasil belajar yang dilihat dari nilai 

pretest dan postest dengan menggunakan bantuan SPSS 21 Windows 10 uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan taraf signifikan α = 0,05. Jika hasil 

perhitungan sig. > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal atau Ha diterima, 

jika perhitungan sig. < 0.05 maka data dikatakan berdistribusi tidak normal atau Ho 

diterima atau dengan kata lain sig. berdistribusi tidak normal.  

3. Uji Hipotesis 

 Untuk pengujian hipotesis tentang hasil belajar siswa dalam penelitian ini 

digunakan analisis uji t dengan menggunakan bantuan SPSS 21 Windows 10 pada 

pilihan Paired Sample t-Test. Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya 

perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada 

sekelompok sampel yang sama. Dasar pengambilan keputusan uji ini dengan 
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menggunakan nilai thitung dan nilai signifikansi. Jika nilai thitung > ttabel maka Ha 

diterima artinya ada pengaruh sebaliknya jika nilai thitung < dari nilai ttabel maka Ho 

diterima artinya tidak ada pengaruh, atau nilai sig. < 0,05 sehingga disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah pemberian 

perlakuan. 

 




