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METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian tindakan kelas merupakan studi praktis dilakukan dengan cara 

mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam kelas dan dilakukan tindak lanjut untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada kondisi obyek 

alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dengan hasil penelitian 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan kuantitatif adalah proses 

mendapatkan pengetahuan menggunakan data berwujud angka sebagai alat untuk 

menganalisis keterangan mengenai apa yang hendak diketahui. Pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil 

belajar dengan penerapan model pembelajaran kooperati tipe TGT.  

Penelitian ini mengambil model Kemmis dan Mc. Taggart dimana siklusnya 

terdiri dari:  

1. Penyusunan rencana 

Pada tahap ini, peneliti membuat perencanaan yang akan dilakukan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Perencanaan pastinya 

melibatkan dosen pembimbing penelitian dan juga guru mata pelajaran 

matematika di SMP Muhammadiyah 8 Batu kelas VII B yang bersangkutan, untuk 

berkonsultasi secara langsung dan mendapatkan bimbingan. Hal yang dilakukan 

pada tahap ini diantaranya menyusun RPP, menyusun soal tes,  serta menyiapkan 

semua yang diperlukan ketika tindakan dikelas. 

2. Tindakan  

Pelaksanaan tindakan adalah penerapan rancangan yang telah dibuat. Proses 

tindakan ini dengan menggunakan pembelajaran model kooperati tipe TGT. 
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3. Observasi  

Tahap observasi dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan tindakan. Observer 

dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan disaat aktivitas pembelajaran sedang 

dilangsungkan. 

4. Refleksi 

Peneliti dalam hal ini melakukan evaluasi berdasarkan tindakan yang telah 

dilakukan. Refleksi dilaksanakan sebagai pertimbangan rancangan pembelajaran 

yang akan diterapkan  disiklus selanjutnya. 

B. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Batu 

pada 23 Juli 2019 sampai 5 Agustus 2019.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 8 Batu berjumlah 30 orang. Hal ini dikarenakan dari hasil observasi 

awal peneliti di SMP Muhammadiyah 8 Batu minat siswa terhadap mata pelajaran 

matematika cukup rendah terjadi di beberapa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Batu 

salah satunya pada kelas VIIB. Rendahnya minat siswa disebabkan karena siswa kelas 

VIIB tersebut tidak pernah serius belajar dalam kelas serta tidak menyukai pelajaran 

matematika. Salah satu hal yang membuat siswa kelas VIIB tidak menyukai pelajaran 

matematika karena cara mengajar yang dilakukan guru kurang menarik. Sehingga 

berdampak pada minat dan hasil belajar mereka terhadapat pelajaran matematika yang 

kurang baik. Objek dalam penelitian ini adalah minat belajar dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun ajaran.  

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus atau lebih, sampai minat dan 

hasil belajar siswa meningkat dengan prosedur: 

1. Siklus 1  

a. Perencanaan  
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Merancang berbagai hal yang akan digunakan saat tindakan kelas, seperti: 

a) Membuat RPP dengan model pembelajaran kooperatif TGT dan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru pengajar. 

b) Mempersiapkan materi yang akan diajarkan. 

c) Membentuk kelompok belajar sebanyak 5-6 kelompok. 

d) Membentuk ketentuan game. 

e) Membentuk form penilaian kuis/game. 

f) Mempersiapkan lembar observasi.  

g) Mempersiapkan reward.  

b. Pelaksanaan Tindakan  

1.) Mengajar  

Kegiatan diawali dengan menjelaskan materi dalam hal ini yaitu segitiga 

dan segi empat. Tahap menjelaskan biasanya hanya secara garis besar saja. 

2.) Belajar Kelompok  

Setelah guru menjelaskan materi tentang segitiga dan segi empat, 

selanjutnya guru akan membagi siswa ke dalam 5-6 kelompok secara 

heterogen.  

3.) Game Tournament 

Setelah waktu belajar kelompok selesai, guru akan menjelaskan tentang 

peraturan TGT, dan permainan bisa dilaksanakan.  

4.) Penghargaan kelompok (team recognition)  

Penghargaan akan diberikan kepada kelompok yang menjadi pemenang.  

c. Observasi 

Observasi dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Tujuannya guna secara langsung melihat bagaimana penerapan model 

pembelajaran TGT yang dilakukan guru di kelas.  

d. Refleksi 

Kegunaan dari refleksi adalah untuk mengetahui apa kelebihan dan 

kekurangan pada pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan 
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disaat guru telah melakukan tindakan, kemudian guru bersama dengan peneliti 

mendiskusikan kembali penerapan atas tindakan yang telah dilakukan. 

Diskusi ini bertujuan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, apakah 

pada saat tindakan terjadi kesalahan atau sudah sesuai prosedur atau tidak. 

Selanjutnya guru bersama peneliti akan mencari solusi terhadap masalah-

masalah yang mungkin timbul pada siklus berikutnya agar dapat dibuat 

rencana perbaikan dari siklus sebelumnya. 

2. Siklus 2  

Adapun kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini pada intinya sama dengan 

kegiatan yang dilakukan pada siklus I, namun kegiatan yang dilakukan di siklus II 

ini akan berpedoman pada refleksi pada siklus I dengan tujuan peneliti dapat 

memperbaiki tindakan dan pelaksanaan pembelajaran di siklus II, serta indikator 

keberhasilan yang diharapkan dapat tercapai. Siklus akan terus berlanjut jika 

belum terjadi peningkatan pada minat dan hasil belajar siswa dan akan berhenti 

ketika terdapat peningkatan pada minat dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran 

dalam kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.  

2. Angket 

Teknik pengumpulan data dengan angket dalam penelitian ini dilakukan  untuk 

mengukur minat belajar matematika siswa sebelum dan sesudah pembelajaran 

model kooperati tipe TGT diterapkan. 

3. Tes 

Teknik pengumpulan data dengan tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar 

matematika siswa berdasarkan aspek kognitif. Tes dalam penelitian ini berbentuk 

pretest dan posttest. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data penunjang dalam 

penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan peneliti dalam 

mengukur variable yang diamati. Penelitian ini menggunakan beberapa instrument 

penelitian diantaranya: 

a. Peneliti 

Peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data yang akan 

diambil, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menasirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.   

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penilaian 

terhadap kegiatan guru, siswa dan keterlaksanaan pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe TGT. Kisi-kisi dan lembar observasi terlampir pada lampiran 1. 

c. Lembar Angket Minat Belajar Siswa  

Instrument berupa lembar angket ini ditujukan guna mengukur tingkat minat 

belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Angket diberikan diawal dan diakhir 

pembelajaran. Adapun kisi-kisi angket respon minat belajar matematika terdapat 

pada Lampiran 2. 

d. Lembar Tes 

Instrument berupa lembar tes pada penelitian berbentuk tes tertulis yang dilakukan 

pada awal (pretest)/sebelum pembelajaran TGT diterapkan dan akhir (posttest) 

pembelajaran. Test awal diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan 

tes akhir diberikan guna mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan 

pembelajaran TGT. Lembar tes terdapat pada lampiran 3. 
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e. RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan pada penelitian ini 

adalah RPP dengan model pembelajaran TGT.  RPP terlampir pada lampiran 4. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komparatif untuk data kuantitatif yaitu hasil dari pretest dan posttest siswa . untuk data 

kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasar 

pada hasil observasi dan refleksi pada setiap siklus yang berlangsung. Analisis data 

dijelaskan seperti berikut:  

1. Analisis hasil belajar siswa 

Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif berupa pretest 

dan posttest. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yaitu dengan 

memperhitungkan gain/tingkat pemahaman siswa yang dihasilkan dari pretest 

dan posttest pada tiap siklus dengan menggunakan persamaan di bawah ini : 

𝐺 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan indeks gain atau 

hasil belajar siswa sebagai berikut : 

Tabel 1. Kriteria Gain/Tingkat Pemahaman Siswa 

Indeks Gain Kategori 

g>0,70 Tinggi 

0,30<g≤0,70 Sedang 

G≤0,30 Rendah 

Sumber: Meltzer, (2002) 

2. Analisis minat belajar matematika siswa 

Analisis data kualitatif didapatkan dari angket minat belajar siswa serta 

observasi proses pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif. Mengukur 
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skala minat dengan rumus Likert yang terdiri dari kategori minat rendah, 

sedang dan tinggi dengan ketentuan:  

Tabel 2. Rumus Kategori Minat Belajar Siswa 

Rumus Rentang Skor Interpretasi 

X < (𝜇 − 1. 𝜎) Rendah  

(μ − 1. σ) ≤ X < (𝜇 − 1. 𝜎) Sedang 

(μ + 1. σ) ≤ X Tinggi 

 

Kategori tersebut akan membantu dalam mengetahui dari masing-

masing siklus berapa siswa dengan minat belajar matematika rendah, sedang, dan 

tinggi. 

3. Analisis pembelajaran TGT 

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

menggunakan pengamatan selama proses pembelajaran. Analisis data 

kualitatif diperoleh dari observasi aktivitas siswa serta guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif.  

H. Indikator Keberhasilan Tindakan 

1. Peningkatan hasil belajar.  

Diukur dengan tes hasil belajar (pretest dan posttest) dan dikatakan berhasil jika 

sekurang-kurangnya 80% dari banyak siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 

8 Batu telah berhasil memenuhi standar kriteria gain sedang keatas.  

2. Peningkatan minat belajar matematika siswa 

Tindakan dikatakan berhasil jika sekurang-kurangnya didapat hasil 75% dari 

siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Batu yang mengikuti tes memiliki 

minat belajar matematika pada kriteria tinggi. 

3. Keberhasilan pembelajaran TGT 

Dikatakan berhasil jika minat dan hasil belajar matematika siswa meningkat 

(memenuhi indikator keberhasilan poin 1 dan 2) dan ditunjang dengan hasil 

lembar observasi dan dokumentasi. 

Sumber: Azwar (2014) 


