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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

 

 

 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (classroom action research). Penelitian Tindakan Kelas atau PTK 

(Classroom Action Research) memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan 

dengan baik dan benar ( Kunandar, 2011: 41). Penelitian tindakan, dari 

istilahnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui suatu perbuatan 

nyata, bukan hanya mencermati fenomena-fenomena yang bersangkutan. Kata 

ketiga “kelas” yang menunjukkan keterangan oleh siapa tindakan dilaksanakan, 

tidak mempunyai makna mengikat. Jadi, dalam penelitian tindakan kelas ada 

tiga unsur atau konsep menurut Kunandar (2011: 45), yaitu: 

1. Penelitian, adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui 

metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis 

untuk menyelesaikan suatu masalah. 

2. Tindakan, adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar 

mengajar. 

3. Kelas, adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah 
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melalui perbuatan nyata, yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada ruang 

kelas, namun dapat juga di tempat-tempat lain yang sesuai dengan bidang 

tugasnya. Penelitian tindakan harus memperhatikan perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting) (Mulyasa, 

2011: 48). Adapun siklus dari PTK ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus PTK (sumber: Arikunto, 2011:16) 

 

 

 

B. Setting Penelitian 

 

 

1. Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara kolaborasi partisipan 

antara peneliti dan guru. Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas 

IV A SDN 6 Metro Pusat dengan jumlah 29 orang siswa yang terdiri 11 

orang laki-laki dan 18 orang perempuan. 
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2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV A SDN 6 Metro 

Pusat Jl. Brigjen Sutiyoso No. 48 Kota Metro, Lampung. 

 

3. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian kelas pada semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014 selama 5 bulan, dimulai dari bulan Januari – Mei. 

 

 

C. Tekhnik Pengumpulan Data 

 

 

  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni menggunakan teknik non tes dan teknik tes.  

1. Teknik non tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk 

menjaring data kualitatif yang berupa kualitas yaitu motivasi belajar siswa, 

aspek afektif siswa, aspek psikomotor siswa, dan kinerja guru. Menurut 

Arifin (2011: 152) teknik non tes merupakan suatu teknik atau cara yang 

digunakan dalam rangka untuk mengetahui kualitas proses dari suatu 

pekerjaan serta hal yang berkaitan dengan domain afektif seperti sikap, 

minat, bakat, aktivitas, dan motivasi. 

2. Teknik tes, adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau 

serangkaian tugas baik pertanyaan maupun perintah, sehingga dapat 

dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau hasil (testee); nilai 

mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee 

lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu (Sudijono, 2011: 
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67). Teknik ini digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran 

pada domain kognitif siswa. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

 

 

 Alat pengumpul data atau instrumen penilaian yang digunakan dalam 

menilai motivasi dan hasil belajar siswa adalah: 

1. Lembar observasi  

Instrumen penilaian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kinerja guru, motivasi belajar siswa, hasil belajar afektif siswa, dan hasil 

belajar psikomotor siswa selama penelitian tindakan kelas. 

 

a. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

 

 

Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman 

peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. 

2 Mengajukan pertanyaan menantang. 

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

 1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai  peserta didik. 

 2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja 

kelompok, dan melakukan observasi.  

Kegiatan Inti 

Penguasaan Materi Pelajaran 

 1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. 
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 2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan, perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata. 

 3 Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. 

 4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke 

abstrak) 

Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads Together dan 

Pendekatan Scientific 

 1 Membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan setiap 

angota kelompok mendapatkan nomor. 

 2 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. 

 3 Memfasilitasi peserta didik untuk menanya. 

 4 Memfasilitasi peserta didik untuk menalar. 

 5 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. 

 6 Memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. 

 7 Memfasilitasi peserta didik untuk mengolah. 

 8 Memastikan setiap kelompok dapat mengerjakan tugasnya dan 

mengetahui jawabannya. 

 9 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

kelompoknya. 

 10 Memanggil salah satu peserta didik untuk melaporkan hasil kerja 

kelompoknya. 

11 Meminta tanggapan dari kelompok lain. 

 12 Memfasilitasi peserta didik dalam menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya. 

13 Membuat kesimpulan bersama peserta didik tentang materi yang 

dipelajari. 

14 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan. 

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu 

1 Menyajikan pembelajaran sesuai tema. 

2 Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata 

pelajaran dalam satu PBM meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, 

IPA, IPS, dan PPKN. 

3 Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik 

terpadu. 

4 Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

 1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar  

pembelajaran. 

 2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan  media 

pembelajaran. 
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 3 Menghasilkan pesan yang menarik. 

 4 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan sumber belajar 

pembelajaran. 

 5 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan   media pembelajaran. 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

 1 Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, 

peserta didik, sumber belajar. 

 2 Merespon positif partisipasi peserta didik. 

 3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. 

 4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 

 5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam 

belajar. 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

 1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

 2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 

Penutup pembelajaran   

 1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

peserta didik. 

 2 Memberihan tes lisan atau tulisan . 

 3 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan 

berikutnya dan tugas pengayaan. 

 

Keterangan :        

1 = Sangat kurang      

2 = Baik 

3 = Cukup baik 

4 = Baik 

5 = Sangat baik      

(Sumber: Poerwanti. 2009: 7.8) 
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b. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Motivasi Siswa: 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Motivasi Belajar Siswa 

 

 

No Dimensi Indikator 

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

a. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

b. Menaggapi jawaban dari teman. 

2. Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

a. Bertanya pada guru bila belum paham. 

b. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dan 

mengumpulkan tepat waktu. 

3. Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan 

a. Bekerja sama dengan teman dalam 

kelompok agar lebih ringan. 

b. Teliti dalam mengerjakan tugas. 

c. Mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh 

agar mendapatkan nilai yang bagus. 

4. Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

a. Tekun mengerjakan tugas bila guru 

memberikan pujian. 

b. Semangat menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru bila diberi penghargaan. 

5. Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

a. Mengikuti pelajaran bila guru menggunakan 

nomor kepala dalam kelompok. 

b. Semangat dalam belajar kelompok. 

6. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif sehingga 

memungkinkan 

seorang siswa 

dapat belajar 

dengan baik. 

a. Menjaga kebersihan kelas dengan tidak 

membuang sampah sembarangan. 

b. Menjaga suasana belajar yang disiplin 

dengan tidak membuat kegaduhan. 

c. Mematuhi perintah guru. 
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c. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar Afektif Siswa 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil belajar Afektif Siswa 

 

 

No Sikap Indikator 

1.  Tanggung 

Jawab 

a. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota 

kelompok 

b. Melaksanakan tugas yang diberikan guru 

c. Mengenakan seragam lengkap 

d. Memelihara fasilitas sekolah 

e. Menjaga kebersihan kelas 

2.  Santun a. Menerima nasihat guru 

b. Menghindari permusuhan  

c. Menjaga perasaan orang lain 

d. Menjaga ketertiban 

e. Berbicara dengan tenang 

3.  Jujur a. Berkata apa adanya 

b. Berbicara tanpa ragu 

c. Menunjukkan fakta sebenarnya 

d. Menghargai data 

e. Mengakui kesalahan 

4.  Percaya 

diri 

a. Pantang menyerah 

b. Berani menyatakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d. Mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan 

e. Berpenampilan tenang 

 

d. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

 

 

No 
Ranah 

Psikomotor 
Indikator 

1. Peniruan Memposisikan diri sebagai anggota kelompok 

2. Manipulasi Mengoreksi hasil kerja anggota kelompok 

3. Pengalamiahan Mendorong anggota kelompok yang lain dalam 

menyelesaikan tugas kelompok 

4. Artikulasi Menggunakan waktu dalam mengerjakan tugas 

kelompok dengan efektif 

 

 

 



49 
 

2. Tes Tertulis 

Instrumen penilaian yang digunakan dalam menilai adanya 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa adalah berupa tes tertulis. 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kognitif Siswa: 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kognitif Siswa pada Siklus I 

 

 

No 
Mata 

Pelajaran 
Indikator 

1. Bahasa 

Indonesia 

a. Menentukan gagasan utama teks petualangan  

b. Mengambil kesimpulan dari teks petualangan 

c. Mendeskripsikan situs prasejarah berdasarkan 

teks petualangan 

d. Membuat kalimat menggunakan kosa kata baku 

e. Menggali informasi dari teks tentang nilai 

peninggalan sejarah. 

f. Menggali informasi dari teks peninggalan 

bersejarah. 

g. Menemukan informasi khusus dari teks candi 

Prambanan melalui kegiatan membaca dan 

mengidentifikasi gagasan utama pada setiap 

paragraf. 

h. Membuat karangan tentang persatuan yang ada 

di lingkungan siswa dalam bentuk tulisan 

menggunakan kosa kata baku.  

i. Menemukan informasi khusus dari teks tentang 

candi Borobudur melalui kegiatan membaca dan 

mengidentifikasi gagasan utama pada setiap 

paragraf. 

j. Menemukan informasi khusus dari teks tentang 

peninggalan kerajaan Islam melalui kegiatan 

membaca. 

k. Mengidentifikasi jenis-jenis peninggalan 

kerajaan Islam melalui kegiatan membaca dan 

membuat bagan. 

2. Matematika a. Menghitung luas dan keliling berdasarkan sketsa 

situs zaman batu 

b. Menyajikan data diskrit kunjungan ke museum 

dalam bentuk grafik 

c. Menghitung luas persegi dan persegi panjang 

dari pola geometri. 

3. IPA a. Membandingkan teknologi zaman batu dan 

teknologi modern 

b. Menjelaskan hubungan antara benda 
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peninggalan zaman batu dan teknologi yang 

digunakan masyarakatnya. 

c. Menuliskan hasil analisis teks tentang teknologi 

zaman batu. 

4. IPS a. Menjelaskan interaksi manusia dengan 

lingkungan alam di zaman prasejarah 

b. Memberikan contoh interaksi manusia dan 

lingkungan alam 

c. Menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat dari masa Hindu-Buddha hingga 

masa modern saat ini. 

5. PPKN a. Menyebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai 

warga sehubungan dengan peninggalan sejarah 

b. Menjabarkan kewajiban sebagai warga 

sehubungan dengan peninggalan bersejarah 

c. Mencontohkan dan menjelaskan nilai-nilai 

persatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kognitif Siswa pada Siklus II 

 

 

No 
Mata 

Pelajaran 
Indikator 

1. Bahasa 

Indonesia 

a. Menceritakan hasil wawancara. 

b. Menguraikan informasi dari beberapa gambar. 

c. Menuliskan cara penggunaan kata sambung 

pada sebuah karangan. 

2. Matematika a. Menjelaskan tentang garis paralel dan 

berpotongan. 

b. Membedakan garis paralel dan berpotongan. 

c. Menemukan garis paralel pada gambar. 

d. Memahami konsep sudut sehadap dan sudut 

bersebrangan. 

e. Mengidentifikasi garis paralel pada gambar 

f. Membuat pola geometri 

g. Mengaplikasikan garis paralel, berpotongan dan 

tegak lurus 

3. IPA a. Menjelaskan berbagai jenis sumber daya alam 

yang digunakan dalam melakukan kerja/usaha. 

b. Mengelompokkan sumber daya alam hayati dan 

nonhayati. 

c. Mengidentifikasi penggunaan salah satu sumber 

daya alam pada kehidupan sehari-hari. 

d. Menyimpulkan sifat bahan yang berasal dari 

alam dan buatan. 

4. IPS a. Mengidentifikasi kelembagaan budaya yang ada 
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di masyarakat setempat. 

b. Menjelaskan peranan kelembagaan budaya di 

lingkungan masyarkat setempat. 

c. Menjelaskan peranan kelembagaan sosial di 

lingkungan masyarakat. 

5. PPKN a. Menjelaskan arti dan makna simbol-simbol sila 

dalam Pancasila. 

b. Mengidentifikasi pengamalan salah satu sila 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mendeskripsikan salah satu kewajiban yang 

seharusnya dilakukan sebagai warga Negara 

untuk melestarikan alam. 

d. Menerapkan salah satu kewajiban yang 

seharusnya dilakukan sebagai warga Negara 

untuk melestarikan alam. 

e. Menuliskan kewajiban sebagai seorang pelajar 

f. Menjelaskan manfaat kerja sama dengan teman 

g. Mengaplikasikan konsep kerja sama. 

 

 

 

E. Tekhnik Analisis Data 

 

 

1. Teknik Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data motivasi siswa, 

aspek afektif siswa, aspek psikomotor siswa, dan kinerja guru selama proses 

berlangsung. Data diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap motivasi belajar siswa, aspek afektif siswa, aspek 

psikomotor siswa, dan kinerja guru menggunakan lembar observasi. 

a. Kinerja guru  

 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

 

NK =  x 100 

 

Keterangan: 

NK = nilai kinerja yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maximum  

100 = bilangan tetap 

(sumber: Purwanto, 2008: 112) 
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Tabel 7. Kategori Kinerja Guru Berdasarkan Perolehan Nilai 

 

 

No Rentang Nilai Kategori 

1. 91 – 100 Sangat Baik 

2. 76 – 90 Baik 

3. 61 - 75 Cukup  

4. < 60 Kurang 

(Sumber: Kemendikbud, 2013: 311-313) 

 

b. Motivasi Belajar Siswa 

Nilai motivasi belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

 

NM =  x 100 

 

Keterangan: 

NM = nilai motivasi yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh  

SM = skor maximum 

100 = bilangan tetap 

(sumber: Purwanto, 2008: 112) 

 

Tabel 8. Kategori Motivasi Belajar Siswa 

 

 

Rentang Nilai Kategori 

81 – 100 Sangat baik 

61 – 80 Baik 

41 – 60 Cukup  

0 – 40 Kurang  

(sumber: Poerwanti, dkk. 2008: 7.8) 

 

c. Afektif Siswa 

 

1) Nilai afektif siswa diperoleh dengan rumus: 

 

NA =  x 100 

 

Keterangan: 

NA = nilai afektif yang dicari atau diharapkan 

R  = skor mentah yang diperoleh  

SM = skor maximum 

100 = bilangan tetap 

(sumber: Purwanto, 2008: 112) 
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Tabel 9. Kategori Hasil Belajar Afektif Siswa 

 

 

Konversi Nilai 
Kategori 

Skala 0 - 100 Skala 1 – 4 

86 – 100  4 
Sangat Baik 

81 – 85  3,66 

76 – 80  3,33 

Baik 71 – 75  3,00 

66 – 70  2,66 

61 – 65  2,33 

Cukup 56 – 60  2 

51 – 55  1,66 

46 - 50 1,33 
Kurang 

0 - 45 1 

(Sumber: Kemendikbud, 2013: 131) 

 

 

2) Persentase ketuntasan nilai afektif siswa secara klasikal diperoleh 

dengan rumus berikut: 

A =   x 100 % 

 

Keterangan: 

A  = Persentase ketuntasan afektif klasikal 

  = Jumlah siswa yang memiliki nilai afektif  ≥66 

N  = Jumlah Siswa 

100% = Bilangan tetap 

(sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

d. Psikomotor Siswa 

 

1) Nilai psikomotor siswa diperoleh dengan rumus: 

 

NP =  x 100 

 

Keterangan: 

NP = nilai psikomotor yang dicari atau diharapkan 

R  = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maximum 

100 = bilangan tetap 

(sumber: Purwanto, 2008: 112) 
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Tabel 10. Kategori Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

 

 

Konversi Nilai 
Kategori 

Skala 0 - 100 Skala 1 – 4 

86 – 100  4 
Sangat Baik 

81 – 85  3,66 

76 – 80  3,33 

Baik 71 – 75  3,00 

66 – 70  2,66 

61 – 65  2,33 

Cukup 56 – 60  2 

51 – 55  1,66 

46 - 50 1,33 
Kurang 

0 - 45 1 

(Sumber: Kemendikbud, 2013: 131) 

 

 

2) Persentase ketuntasan nilai psikomotor siswa secara klasikal diperoleh 

dengan rumus berikut: 

P =   x 100 % 

 

Keterangan: 

P   = Persentase ketuntasan psikomotor klasikal 

 = Jumlah siswa yang memiliki nilai afektif  ≥66 

N   = Jumlah Siswa 

100% = Bilangan tetap 

(sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

2. Teknik Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan hasil belajar kognitif siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan guru. 

a. Untuk menghitung nilai ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara 

individual digunakan rumus: 
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Keterangan: 

NK = Nilai kognitif yang diharapkan 

R = Jumlah skor/item yang dijawab benar 

N = Skor maksimum dari tes 

100  = Bilangan tetap 

(sumber: Purwanto, 2008: 112) 

 

 

b. Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

dengan rumus: 

K =  

 

Keterangan: 

K    = Ketuntasan belajar klasikal 

   = Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 66 

   = Jumlah siswa 

  = Bilangan tetap 

 (sumber: Aqib, 2009: 41) 

 

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis ini 

digunakan utntuk melakukan perencanaan lanjut dalam siklus 

selanjutnya, sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki rancangan 

pembelajaran. 

Tabel 11. Kategori Hasil Belajar Kognitif Siswa 

 

Konversi Nilai 
Kategori 

Skala 0 - 100 Skala 1 – 4 

86 – 100  4 
Sangat Baik 

81 – 85  3,66 

76 – 80  3,33 

Baik 71 – 75  3,00 

66 – 70  2,66 

61 – 65  2,33 

Cukup 56 – 60  2 

51 – 55  1,66 

46 – 50 1,33 
Kurang 

0 – 45 1 

(Sumber: Kemendikbud, 2013: 131) 
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F. Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus dan setiap siklus 

memiliki empat tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Adapun siklus tersebut antara lain: 

Siklus 1 

 

 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang 

guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam siklus 1, 

peneliti mempersiapkan proses pembelajaran tematik melalui model 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Adapun langkah-

langkah perencanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan tema dan sub tema yang akan diajarkan, yaitu tema 6 

“Indahnya Negeriku”, sub tema 3 “Indahnya Peninggalan Sejarah”. 

b. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran (RPP) siklus I yang 

meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

indikator pencapaian hasil belajar, sumber belajar, media 

pembelajaran, dan lembar kerja siswa (LKS). 

c. Menyusun lembar pengamatan motivasi belajar siswa dan lembar 

pengamatan hasil belajar siswa meliputi aspek afektif dan 

psikomotor. 

d. Menyusun lembar pengamatan kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada 

siklus 1 sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran 1  

1) Pendahuluan 

Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa, meliputi 

berdo’a, mengabsen siswa, melakukan apersepsi dan pemberian 

motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru mengelompokkan siswa ke dalam 6 kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang dengan cara membagikan kepada setiap 

siswa masing-masing karton berwarna dan bernomor. 

b) Guru bersama siswa menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka”. 

c) Guru meminta siswa mengamati satu per satu kalimat dari lagu 

tersebut. 

d) Guru menanyakan kepada siswa “mengapa Indonesia dipuja 

sejak dulu?” 

e) Guru memancing siswa bertanya dengan menjelaskan bahwa 

Indonesia kaya akan budaya, suku bangsa, sumber daya alam, 

dan peninggalan-peningalan zaman dahulu. 
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f) Guru menjelaskan bahwa kekayaan Indonesia termasuk sumber 

daya alam Indonesia dan segala yang ada di bumi adalah 

ciptaan Tuhan. 

g) Guru melatih siswa untuk menalar dengan menyebutkan 

kekayaan alam Indonesia yang mereka ketahui. 

h) Guru menjelaskan bahwa kekayaan Indonesia termasuk sumber 

daya alamnya dan segala yang ada di bumi adalah ciptaan 

Tuhan. Guru bersama siswa menyimpulkan tentang isi lagu 

tersebut. 

i) Guru meminta siswa menyebutkan contoh peninggalan bangsa 

Indonesia zaman dahulu yang siswa ketahui. 

j) Guru menjelaskan salah satu peninggalan zaman dahulu, yaitu 

“situs gunung padang”. 

k) Guru menunjukkan sebuah gambar, yaitu gambar “situs gunung 

padang” di depan kelas. 

l) Siswa mengamati gambar yang guru tampilkan. 

m) Siswa mencoba menyebutkan tentang isi gambar tersebut. 

n) Guru menjelaskan bahwa gambar tersebut merupakan salah 

satu peninggalan zaman dahulu di Indonesia, dan merupakan 

situs yang memiliki keindahan di dalamnya. 

o) Guru meminta siswa untuk membaca teks yang ada pada buku 

siswa bersama-sama. 

p) Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok berupa lembar 

kerja siswa (LKS). (menentukan tiga kalimat yang 
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menggambarkan keindahan situs Gunung Padang, dan 

membuat kesimpulan). 

q) Siswa dalam kelompok mengolah pengetahuan dan kemampuan 

mereka dalam menentukan kalimat mana yang menggambarkan 

keindahan situs Gunung Padang, kemudian membuat 

kesimpulan dari kalimat-kalimat tersebut. 

r) Guru memanggil salah satu nomor untuk melaporkan hasil 

kerja kelompoknya, dan memanggil nomor dari kelompok yang 

lain untuk menanggapi. 

s) Guru menampilkan gambar-gambar situs yang terdapat di 

Gunung Padang. 

t) Guru meminta siswa mengamati gambar tersebut, kemudian 

membaca teks yang ada di buku siswa. 

u) Siswa mengamati gambar sketsa teras yang terdapat di buku 

siswa. 

v) Guru menjelaskan tentang panjang, lebar, dan satuan panjang 

pada gambar tersebut. Guru menjelaskan cara menghitung 

keliling gambar tersebut, dan memberikan contoh soal untuk 

dikerjakan siswa. 

w) Guru memberikan soal kepada setiap kelompok untuk 

dikerjakan bersama-sama dalam satu kelompok. 

x) Guru memanggil salah satu nomor untuk menuliskan jawaban 

kelompoknya, dan memanggil nomor yang lain untuk 

menanggapi jawaban tersebut. 
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y) Guru menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan zaman batu 

dengan zaman modern. 

z) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

melaporkan hasil kerja kelompoknya. 

3) Penutup 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami oleh siswa. 

c) Sebelum mengakhiri pelajaran, guru meminta salah satu siswa 

untuk maju ke depan kelas dan memimpin berdoa. 

d) Guru mengakhiri pembelajaran 

 

b. Pembelajaran 6  

a) Pendahuluan 

Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa, meliputi 

berdo’a, mengabsen siswa, melakukan apersepsi dan pemberian 

motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari 4-5 

orang denganmembagikan kartu berwarna dan bernomor 

kepada masing-masing siswa. Siswa yang mendapatkan kartu 

dengan warna yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. 
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b) Guru menampilkan gambar contoh Hikayat, Masjid, dan 

Kaligrafi di depan kelas. 

c) Siswa mengamati gambar yang guru tampilkan. 

d) Guru menanyakan tentang gambar tersebut kepada siswa 

tentang apa yang mereka ketahui dan memancing siswa untuk 

bertanya tentang apa yang ingin mereka ketahui tentang gambar 

tersebut. 

e) Siswa membaca teks tentang “Keindahan Peninggalan Sejarah 

Islam” pada buku siswa. 

f) Guru menanyakan kepada siswa “mengapa peninggalan sejarah 

Islam identik dengan tulisan berbahasa Arab?”. 

g) Guru melatih siswa menalar dengan menyebutkan contoh-

contoh peninggalan Islam yang siswa ketahui. 

h) Guru menjelaskan tentang contoh-contoh Peninggalan Sejarah 

Islam. 

i) Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok 

untuk membuat suatu peta pikiran tentang keindahan 

peninggalan sejarah Islam pada lembar kerja siswa (LKS). 

j) Setiap anggota kelompok mengolah kemampuan dan 

pengetahuan mereka dengan berdiskusi dan bekerjasama dalam 

membuat peta pikiran. 

k) Setelah selesai, guru memanggil salah satu nomor untuk 

melaporkan hasil kerja kelompoknya dengan menuliskan di 
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papan tulis, dan memanggil nomor lain untuk memberikan 

tanggapan, dan seterusnya. 

l) Guru menjelaskan bahwa dengan adanya peninggalan sejarah 

Islam di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa kita adalah 

bangsa yang memiliki daya cipta dan kreativitas tinggi. 

m) Guru meminta siswa membuat 3 buah bangun geometri pada 

LKS sesuai kreasi dan kreativitas mereka, kemudian 

menghitung luas dan kelilingnya. 

n) Setelah selesai, siswa mengumpulkan tugas mereka masing-

masing. 

o) Guru memanggil beberapa nomor siswa untuk melaporkan hasil 

kerja mereka di depan kelas secara bergantian. 

3) Penutup 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami oleh siswa. 

c) Guru memberikan tes formatif melalui soal-soal kepada 

masing-masing siswa, sebagai penilaian hasil belajar kognitif 

selama satu siklus. 

d) Sebelum mengakhiri pelajaran, guru meminta salah satu siswa 

untuk maju ke depan kelas dan memimpin berdoa. 

e) Guru mengakhiri pembelajaran 
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3. Pengamatan 

Peneliti mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

yaitu motivasi siswa, aspek afektif dan psikomotor siswa dalam 

pembelajaran termasuk pada saat kegiatan diskusi, serta kinerja guru 

selama proses pembelajaran. Motivasi belajar siswa, aspek afektif dan 

psikomotor siswa serta kinerja guru diamati dengan menggunakan 

lembar observasi.  

 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Analisis motivasi siswa meliputi tinggi rendahnya motivasi atau 

semangat siswa dalam belajar ketika proses pembelajaran berlangsung 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT). Analisis hasil belajar siswa dilakukan dengan 

menentukan ketuntasan belajar siswa. Hasil analisis digunakan sebagai 

kajian yang akan direncanakan untuk perencanaan dan pembanding 

terhadap hasil siklus II. 

 

Siklus II 

 

 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran yang 

matang guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam 

siklus II, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran tematik melalui 

model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Adapun 

langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai berikut: 
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a. Menetapkan tema dan sub tema yang akan diajarkan, yaitu tema 7 

“Cita-Citaku”, sub tema 1 “Aku dan Cita-Citaku”. 

b. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran (RPP) siklus II yang 

meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

indikator pencapaian hasil belajar, sumber belajar, media 

pembelajaran, dan lembar kerja siswa (LKS). 

c. Menyusun lembar pengamatan motivasi belajar siswa dan lembar 

pengamatan hasil belajar siswa meliputi aspek afektif dan 

psikomotor. 

d. Menyusun lembar pengamatan kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada 

siklus 1 sesuai dengan langkah-langkah di bawah ini: 

a. Pembelajaran 1 

1) Pendahuluan 

Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa, meliputi 

berdo’a, mengabsen siswa, melakukan apersepsi dan pemberian 

motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang dengan membagikan kartu berwarna dan bernomor 

kepada masing-masing siswa. Siswa yang mendapatkan kartu 

dengan warna yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. 

b) Guru menampilkan gambar jenis-jenis pekerjaan di depan 

kelas. 

c) Siswa mengamati gambar yang guru tampilkan. 

d) Guru membacakan deskripsi dari masing-masing jenis 

pekerjaan, lalu siswa diminta untuk menebak gambar mana 

yang sesuai dengan deskripsi yang disampaikan oleh guru. 

e) Setelah semua sudah dijawab, guru menanyakan pekerjaan 

manakah yang paling siswa sukai disertai dengan alasan 

mengapa mereka menyukai pekerjaan tersebut. 

f)  Guru memancing siswa bertanya dengan bertanya jawab 

tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada.  

g) Guru menjelaskan bahwa semua jenis pekerjaan apabila 

caranya halal maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang 

mulia. 

h) Guru menanyakan tentang cita-cita dari seluruh siswa. 

i) Siswa mencoba menyebutkan cita-cita mereka di depan kelas. 

j) Guru menampilkan gambar tentang kegemaran seseorang.  

k) Guru dan siswa bersama-sama mengamati gambar tersebut 

dan membacakan teks yang terdapat dalam gambar. 
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l) Guru menjelaskan pekerjaan yang sesuai dengan kegemaran 

seseorang dalam gambar tersebut. 

m) Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok 

untuk membuat beberapa pertanyaan yang akan digunakan 

sebagai bahan wawancara pada lembar kerja siswa (LKS) 

dengan bahasa yang baik dan benar. 

n) Siswa dalam kelompok mengolah kemampuan dan 

pengetahuan mereka dalam membuat pertanyaan untuk bahan 

wawancara. 

o) Setelah selesai, guru memanggil dua nomor dari kelompok 

yang berbeda untuk maju ke depan kelas kemudian 

melakukan wawancara di depan kelas. 

p) Sebelum melakukan wawancara, guru menjelaskan tata cara 

melakukan wawancara kepada siswa. 

q) Guru menanyakan kepada siswa tentang hasil wawancara 

yang telah siswa lakukan dengan memberikan beberapa 

pertanyaan. 

r) Siswa mengkomunikasikan kepada seluruh kelompok tentang 

hasil wawancaranya. Guru memanggil dua nomor dari 

kelompok yang berbeda untuk menyebutkan kegemaran 

mereka. 

s) Guru menanyakan kepada siswa, apa tanggapan mereka 

terhadap perbedaan kegemaran antara keduanya. Lalu 



67 
 

menanyakan apa yang akan terjadi bila mereka tidak saling 

menghargai. 

t) Guru menjelaskan pentingnya saling menghargai antar 

perbedaan. Sama seperti semboyan bangsa Indonesia 

“Bhineka Tunggal Ika” dan Pancasila. 

u) Guru menampilkan gambar Pancasila. 

v) Siswa mengamati gambar dan bagian-bagiannya. 

w) Guru meminta siswa untuk menuliskan lambang dan makna 

lambang pancasila di papan tulis, sesuai dengan pengetahuan 

mereka. Guru menjelaskan lebih lanjut tentang lambang-

lambang Pancasila. 

x) Guru menanyakan kepada siswa “termasuk sila keberapakah 

:saling menghargai?” 

y) Guru memberikan tugas setiap kelompok untuk mengerjakan 

LKS (Pancasila dan Lambangnya) 

z) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. 

3) Penutup 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami oleh siswa. 

c) Sebelum mengakhiri pelajaran, guru meminta salah satu 

siswa untuk maju ke depan kelas dan memimpin berdoa. 
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d) Guru mengakhiri pembelajaran 

 

b. Pembelajaran 6 

1) Pendahuluan 

Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa, meliputi 

berdo’a, mengabsen siswa, melakukan apersepsi dan pemberian 

motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari 

4-5 orang dengan membagikan kartu berwarna dan bernomor 

kepada masing-masing siswa. Siswa yang mendapatkan kartu 

dengan warna yang sama berkumpul menjadi satu kelompok. 

b) Guru menampilkan gambar-gambar cara pembuatan boneka 

diri pada buku siswa. 

c) Siswa mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa. 

d) Guru bertanya kepada siswa “bagaimana caranya membuat 

boneka diri?” 

e) Siswa mencoba menyebutkan urutan cara membuat boneka 

diri tersebut. 

f) Guru memberikan tugas di Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada setiap kelompok untuk menyebutkan menuliskan 

instruksi dalam pembuatan boneka diri. 

g) Siswa bekerja sama dalam mengolah pengetahuan mereka 

dalam menuliskan instruksi dalam pembuatan boneka diri. 
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h) Guru memanggil salah satu nomor untuk melaporkan dan 

mengkomunikasikan hasil kerja kelompok mereka, dan 

memanggil nomor yang lain untuk memberikan tanggapan. 

i) Guru bersama siswa menyimpulkan tentang hasil kerja 

kelompok siswa. 

j) Guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang 

telah melaporkan hasil kerja kelompoknya. 

k) Guru memberikan penguatan tentang instruksi dalam 

pembuatan boneka diri. 

l) Guru memberikan contoh gambar denah lokasi. 

m) Guru menggambarkan denah lokasi di papan tulis dengan 

menggunakan garis paralel, garis berpotongan, dan garis 

tegak lurus. 

n) Guru memberikan LKS kepada masing-masing siswa untuk 

membuat sebuah denah lokasi menggunakan garis paralel, 

berpotongan, dan tegak lurus.. 

o) Guru menjelaskan instruksi dalam mengerjakan LKS. 

p) Siswa mengerjakan LKS secara individu. 

q) Guru memanggil beberapa nomor untuk melaporkan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

r) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

melaporkan hasil kerjanya. 

s) Siswa mengumpulkan lembar kerjanya. 
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t) Guru memberikan penguatan tentang penggunaan garis 

paralel, berpotongan, dan tegak lurus. 

3) Penutup 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami oleh siswa.  

c) Guru memberikan tes formatif melalui soal-soal kepada 

masing-masing siswa, sebagai penilaian hasil belajar kognitif 

selama satu siklus. 

d) Sebelum mengakhiri pelajaran, guru meminta salah satu 

siswa untuk maju ke depan kelas dan memimpin berdoa. 

e) Guru mengakhiri pembelajaran 

 

3. Pengamatan 

Peneliti mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung yaitu motivasi siswa, aspek afektif dan psikomotor siswa 

dalam pembelajaran termasuk pada saat kegiatan diskusi, serta kinerja 

guru selam proses pembelajaran. Motivasi belajar siswa, aspek afektif 

dan psikomotor siswa serta kinerja guru diamati dengan menggunakan 

lembar observasi.  

 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Analisis motivasi siswa meliputi setinggi apa motivasi atau 
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semangat siswa dalam belajar ketika proses pembelajaran berlangsung 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT). Analisis hasil belajar siswa dilakukan dengan 

menentukan ketuntasan belajar siswa. Hasil analisis digunakan sebagai 

acuan dalam melihat berhasil tidaknya penelitian yang dilakukan. 

 

 

G. Indikator Keberhasilan 

 

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) dalam pembelajaran tematik pada penelitian ini dapat dikatakan 

berhasil dilihat dari: 

a. Adanya peningkatan nilai motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

tematik di kelas IV A SDN 6 Metro Pusat pada tiap siklusnya. Nilai 

motivasi siswa dikatakan meningkat apabila nilai motivasi klasikalnya 

mencapai ≥ 61 (Poerwanti, dkk., 2008: 7.8). 

b. Adanya peningkatan nilai hasil belajar siswa kelas IV A SDN 6 Metro Pusat 

pada setiap siklusnya. Persentase peningkatan jumlah siswa yang 

mendapatkan nilai sesuai dengan nilai ketuntasan ≥ 66 adalah sebesar 75% 

atau minimal 22 orang (Mulyasa, 2013: 131). 

 

 

 

 

 


