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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini  menggunakan dua metode yaitu motode penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. Metode penelitian kualititatif dalam penelitian ini di gunakan untuk 

menganalisis aktivitas guru pada saat menerapkan model pembelejaran TGT dan 

dokumen foto pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan metode 

penelitian kuantitatif di gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran TGT, di lihat dari skor hasil post tes pada akhir siklus. 

Jenis penelitan yang digunakan yaitu jenis penelitian tindakan kelas (classroomaction 

research).  Menurut (Sanjaya, 2009:26) PTK dapat di artikan sebagai proses 

pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya 

untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang 

terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan 

tersebut. 
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Gambar 3.1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas adobsi Model Kemmis Taggart 

(dalam Kunandar, 2008 :70) 

B. Kehadiran Dan Peran Peneliti Di Lapangan 

Dalam penelitian tindakan kelas (classroomaction research)  ini peneliti 

bekerjasama dengan guru kelas dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini guru kelas 

sebagai fasilitator, observer, motifator  dan juga pemberi informasi pada 

peneliti,sedangkan peneliti bertindak sebagai guru,observer atau pengamat kegiatan 
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yang ada dikelas serta hasil belajar siswa dan juga sebagai pelaksana kegiatan belajar 

mengajar. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di sekolah dasar SDN Torongrejo 01 Batu. 

Dimulai pada bulan  Mei 2017 sampai Juni 2017.  

D. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini peserta didik SDN Torongrejo 01 Batu. Seluruh siswa 

kelas III yang jumlah siswanya dalam satu kelas  berjumlah 34 siswa. Siswa laki-laki 

berjumlah 22 orang dan siswi perempuan berjumlah 12 orang.  Serta guru wali kelas 

III sebagai observer pada  saat kegiatan proses belajar mengajar. 

E. Data dan Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data 

primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung berupa  wawancara dan 

lembar observasi aktifitas guru dan siswa dan data sekunder adalah data yang di 

peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti absensi siswa.  

F. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini berjenis penelitian tindakan kelas (ClassroomAction Research)  

yang mengacu pada teori kemmis dan mc.tanggrat. populasi pada penelitian ini 

adalah peserta didik SDN Torongrejo 01 Batu. Sampel yang di gunakan adalah siswa 

kelas III SDN Torongrejo 01 Batu. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang 

mempengaruhi yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat pada 
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penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team 

Game Turnamend) dalam pembelajaran. Sedangkan variabel bebas pada penelitian ini 

adalah peningkatan kerja sama  siswa kelas III Sdn Torongrejo 01 Batu. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi 

berupabwawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan 

respon untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2012:233). Teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara dengan guru kelas pada penelitian tindakan kelas ini 

untuk mengetahui permasalahan belajar siswa pada saat melakukan observasi awal. 

Pada saat penelitian selanjutnya akan dilakukan wawancara kembali bila terjadi 

hambatan atau persoalan dengan guru kelas yang nantinya akan jadi pengamat pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung. (kisi-kisi wawancara terdapat di lampiran 

halaman ) 

2. Observasi 

Nasution (dalam Sugiyono, 2015 : 226) menyatakan bahwa, observasi adalah 

dasar dari semua ilmu pengetahuan. Menurut S. Margono (dalam Zuriah, 2006 : 173) 

observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada objek dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses pengamatan 

terhadap gejala-gejala yang tampak.. Observasi dilakukan pada setiap siklus untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang tampak pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Penelitian ini dilakukan dengan sasaran siswa kelas III SDN Torongrejo 

01 Batu. Pengamatan atau observasi ini menggunakan lembar observasi dimana 

kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan juga pengamat (guru kelas III). (kisi-kisi 

Observasi terdapat di lampiran halaman ) 

3. Tes  

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang didalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab 

oleh responden (Arifin, 2012:226). Tes diberikan kepada siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang terdapat pada setiap siklus untuk mendapatkan suatu informasi 

dengan di terapkannya model pembelajaran TGT dapat meningkatkan kerjasama 

peserta didik di SDN Torongrejo 01 Batu.  

4. Dokumentasi   

Dokumen artinya bahan-bahan tertulis. Studi dokumentasi adalah teknik 

untuk mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis kantor atau sekolah 

(Arifin,2012:243). Dalam penelitian ini pengumpulan data secara dokumentasi 

merupakan suatu bukti dan bentuk pembuktian kongkrit dalam melakukan kegiatan 

penelitian. Data dokumentasi ini dapat berupa hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya 

ataupun tentang kejadian yang sedang  terjadi. Pendokumentasian menjadi sangat 
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penting dalam penelitian karena itu merupakan bukti yang sangat kuat bahwa peneliti 

melakukan sebuah penelitian. 

H. Instrumen penelitian 

Instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu 

instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan dalam penelitian. 

(Arifin,2012:225). 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Selama kegiatan proses belajar mengajar berlangsung, aktifitas yang 

dilakukan oleh guru akan diamati oleh pengamat (Guru kelas III) sebagai 

observer. Pengamat memberikan penilaian dengan mengisi lembar observasi. 

Lembar observasi disediakan oleh peneliti sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung. Bentuk lembar observasi ini berbentuk Ceklist dengan memberi 

tanda ‘√’  pada katagori penilaian.  

2. Lembar Soal Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

serta peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus, hasil dari siswa 

belajar dalam kelompok. Tes ini diberikan kepada siswa disetiap akhir 

pertemuan pada setiap siklus sesuai materi pembelajaran yang diajarkan. 

Dengan memberikan butir soal bentuk tes essay untuk mengetahui tingkat 

prestasi siswa di setiap siklus.   
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3. Lembar wawancara 

Wawancaradi lakukan pada awal, proses di lakukannya penelitian. 

Wawancara dilakukan secara langsung melalui percakapan dan tanya jawab 

dengan subyek yang diteliti. Pertanyaan-pertanyan wawancara disusun 

berdasarkan kisi-kisi pedoman wawancara. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menentukan ada tidaknya peningkatan hasil 

belajar siswa pada setiap siklus. Skor tes dari setiap siklus dibandingkan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) perseorangan dan klasikal. Skor yang diperoleh 

siswa setiap akhir siklus selanjutnya dinyatakan dalam bentuk presentase yang 

menyatakan ketuntasan belajar secara klasikal.  Penilaian proses dapat dilakukan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, dimana saat guru sedang menerapkan 

model pembelajaran TGT (Team Game Turnamnet). 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Data 

yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang berupa kegiatan guru pada 

saat proses pembelajaran, dan dokumen foto pada saat proses pembelajaran 

berlangsung di setiap siklus. Sedangkan data kuantitatif berupa skor hasil post test 

pada akhir siklus. Dalam penilaian individu siswa dikatakan tuntas apabila siswa 

memperoleh nilai lebih atau sama dengan dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Sedangkan keberhasilan klasikal dapat 

dicapai jika nilai tes siswa yang tuntas rata-rata 80% dari jumlah siswa dikelas.   
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1. Data Hasil Tes 

a. Ketuntasan Individu  

Secara individu siswa dikatakan tuntas belajar apabila kriteria 

ketuntasan minimal mencapai skor tes lebih atau sama dengan dari angka 70 

sesuai dengan ketetapan sekolah. Untuk mengetahui ketuntasan belajar 

individu digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

      Sumber Purwanto, (2008:207) 

b. Ketuntasan klasikal   

Secara klasikal di anggap tuntas belajar apabila telah mencapai 80% dari 

jumlah siswa yang telah mengikuti tes yang mendapatkan nilai minimal 70  

ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung menggunakan rumus sebaga berikut 

 

 

 

(Sumber : Zaeinal Arifin (2012:236) 

 

Penerapan model pembelajaran TGT dikatakan berhasil dalam meningkatkan 

kemampuan kerja sama siswa di SDN Torongrejo 01 batu apabila sebanyak 80% atau 

lebih dari jumlah seluruh siswa telah mendapatkan nilai KKM yang telah di tetapkan 

yaitu 70 atau lebih. Apabila pada siklus I nilai rata-rata siswa belum mencapai KKM 

yang telah di tentukan maka perlu di lakukan perbaikan pada siklus II. Jika nilai rata-

rata siswa sudah mencapai KKM  sebesar 70 setelah di terapkannya model 

𝑁 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
× 100 

 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥ 70 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 × 100 
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pembelajaran kooperatif tipe TGT maka tidak perlu di lanjutkan pada siklus 

berikutnya. Pembelajaran di katakan tuntas atau berhasil jika mencapai ketuntasan 

klasikal 80%  

Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Penguasaan Siswa (Sumber : Zaeinal Arifin (2012:236) 

Tingkat Penguasaan Skor Standar 

90%-100% 

80%-89% 

70%-79% 

60%-69% 

>59% 

A 

B 

C 

D 

E 

J. Prosedur Penelitian 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Turnamend  prosedur penelitian  dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang mengacu pada teori Kemmis dan Mc.Taggrat yang memiliki 4 tahap penelitian 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa siklus yang masing-masing siklus menggunakan 4 tahapan 

yang telah disebutkan diatas. 

Siklus 1   

1. Perencanaan  

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan berbagai macam perangkat yang 

akan dugunakan untuk penelitian, meliputi : Bahan ajar, silabus, RPP dan perangkat 

pembelajaran lainnya seperti LKS (lembar kerja siswa), lembar tes, dan lembar 

pengamatan guru dan siswa. 

Pada saat pelaksanaan siklus 1 peneliti bertindak sebagai guru pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.sedangkan guru kelas bertidak sebagai observer . 

Pada siklus I langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
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a. Menyusun RPP  

b. Merancang pembelajaran berupa menyusun LKS  

c. Membentuk tim yang beranggotakan 5-6 siswa dengan tingkat kecerdasan  

d. Merancang sumber belajar  

e. Merencanakan tempat duduk antar kelompok dalam satu tim  

f. Merencanakan berbagai peraturan dalam game dan turnament 

g. Merencanakan kuis dan skor untuk individual atau skor tim  

h. Merencanakan teknik game dan turnamen yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran 

i. Merencanakan nama reward dan jenis penilaian yang di berikan kepada 

kelompok-kelompok yang menang  

2. Pelaksanaan  

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pembelajaran siklus I : 

a. Kegiatan Awal  

1. Siswa berdoa bersama-sama  

2. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kabar siswa serta mengecek 

kehadiran siswa  

3. Siswa ber Literasi  

4. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran yang akan di capai 

5. Guru melakukan ice breaking untuk membangun semangat siswa dalam 

proses pembelajaran 

6. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah 

dipelajari sebelumnya 
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b. Kegiatan Inti  

7. Awal pembelajaran guru menjelaskan kepada siswa model pembelajaran 

yang akan di gunakan yaitu model pembelajara TGT (guru menjelaskan 

langkah-langkah TGT) 

8. Guru menanyakan kepada siswa’’ Apa itu Energi ? sebutkan macam-

macam sumber energi ?  

9. Siswa menjawab pertanyaan guru secara bergantian  

10. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang energi  

11. Siswa mengamati video tentang sumber energi  

12. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok yang setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa 

13. Guru membagikan LKS yang berisi materi dan Kartu bersoal kepada setiap 

kelompok  

14. Setiap perwakilan kelompok membacakan materi yang terdapat pada LKS 

15. Setiap siswa dalam kelompok mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama 

16. Guru mengamati proses kerja sama siswa dalam kelompk 

17. Setiap kelompok mempersentasikan hasil kerjanya 

18. Guru bersama siswa menyiapkan meja turnament setelah di lakukannya 

game dalam kelompok  

19. Sebelum setiap perwakilan  kelompok maju untuk turnamet, guru 

membacakan peraturan-peraturan turnament 

20. Turnament akan di lakukan dalam tiga sesi, yang terdiri dari 6 kelompok 

21. Ketika turnament berlangsung, kelompok yang menjawab benar akan 

mendapatkan poin dan bintang yang akan di tempelkan di papan skor 

22. Guru mengumumkan 3 kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dan 

memberi hadiah/penghargaan kelompok 

23. Setelah melakukan turnament siswa mengerjakan soal evaluasi untuk 

mengukur prestasi/kemampuan kerja sama siswa dalam kelompok.  
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c. Penutup  

24. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang  materi pembelajaran 

yang sudah di pelajari 

25. Guru memotifasi siswa 

26. Guru bersama siswa berdoa bersama untuk menutup kegiatan 

pembelajaran. 

3. Tahap Observasi 

Pada tahap observasi ini kegiatan yang di lakukan adalah 

mengobservasi terhadap  pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah di persiapkan 

4. Tahap Refleksi 

Pada tahap refleksi ini peneliti menganalisis data-data yang di ambil 

pada siklus 1 pada saat proses pembelajaran berlangsung menurut jenis data 

yaitu proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dalam pembelajaran, data aktifitas dan kerja sama siswa dalam 

kelompok  dan data hasil tes akhir siswa. Data proses pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran TGT dan data kerja sama siswa selama 

pembelajaran di nyatakan berhasil jika pada lembar observasi masing-masing 

siswa memperoleh skor ≥ 75 pada hitungan akhir. Sedangkan data nilai tes 

akhir siswa dinyatakan tuntas jika memperoleh nilai ≥ 70 pada hitungan akhir  
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Siklus 2 

Pelaksanaan tindakan siklus II yang dilakukan sama yaitu siklus II sebagai 

Lanjutan dari siklus I. Semua masalah yang ada pada siklus I akan di pecahkan dalam 

siklus II, dengan demikian pelaksanaan siklus II mengacu pada siklus I dengan 

membuat alternatif pembelajaran dengan tujuan peningkatan kemampuan kerja sama 

siswa melalui penerapan model pembelajaran TGT .  


