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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD Negeri 8 Metro 

Selatan Tahun Pelajaran 2011/2012. Jumlah seluruh siswa kelas V ada 

33 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di kelas V SD Negeri 8 Metro Selatan, 

yang berlokasi di Jalan Gembira No. 47 Kelurahan Sumbersari Bantul, 

Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. 

3. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2011/2012 selama 4 bulan (dari bulan Juli s.d. Oktober 2011). 

 
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

atau classroom action research. Penelitian ini bertujuan sebagai proses 

perbaikan terus menerus atau tindakan berulang (siklus), sehingga dari siklus 

pertama, kedua dan seterusnya dapat diperoleh hasil yang semakin baik. 
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Menurut Arikunto (2007: 74) bahwa PTK terdiri atas rangkaian empat 

kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama yang 

ada pada setiap siklus, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat 

dilihat dalam gambar 3.1 di bawah ini. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Prosedur penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2007: 74). 

 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes hasil belajar, dan studi dokumentasi. 

1. Observasi, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas 

belajar siswa dan kinerja guru selama pembelajaran membaca pemahaman 

Perencanaan 
Tindakan I 

SIKLUS I 

Refleksi I 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

SIKLUS II 

Permasalahan 

Perencanaan 
Tindakan II 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

Refleksi II 

Apabila 
permasalahan  

belum terselesaikan 

Dilanjutkan  
ke siklus 

berikutnya. 

Pengamatan / 
Observasi I 

 

Pengamatan / 
Observasi II 
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melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT. Pengumpulan data ini 

dilakukan melalui lembar observasi.  

2. Tes hasil belajar, digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran membaca pemahaman melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pengumpulan data ini diambil melalui post tes di 

akhir pembelajaran. 

3. Studi dokumentasi, digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, dan dokumentasi lainnya. 

 
D. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

pengumpulan data kualitatif, kuantitatif, dan dokumentasi.  

1. Data kualitatif yang diambil dikumpulkan dalam penelitian ini dari 

aktivitas siswa, kinerja guru, dan hasil games turnamen selama proses 

pembelajaran membaca pemahaman melalui pembelajaran kooperatif tipe 

TGT diamati oleh peneliti. Adapun aspek-aspek yang diobservasikan 

sebagai berikut. 

a. Aspek-aspek yang diobservasi pada aktivitas siswa adalah: (1) 

mendengarkan penjelasan guru, (2) membaca buku pelajaran, (3) 

menjawab pertanyaan guru, (4) mengerjakan LKS dalam kelompok, (5) 

mengajukan pertanyaan kepada guru atau siswa lain, (6) aktivitas 

mengikuti games, (7) mengerjakan soal turnamen, (8) kerja sama dalam 

kelompok belajar (sumber: Parendrarti, 2009). 

b. Aspek-aspek yang diobservasi pada kinerja guru adalah: (1) 

menyampaikan tujuan pembelajaran, (2) melakukan apersepsi, (3) 
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memberi memotivasi kepada siswa, (4) menguasai materi pelajaran 

dengan baik, (5) teknik pembagian kelompok, (6) memberikan 

kesempatan siswa bertanya, (7) mengelola kegiatan diskusi kelompok, 

(8) berperan sebagai fasilitator, (9) pengelolaan games dalam meja 

turnamen, (10) memberikan penghargaan kelompok, (11) kemampuan 

melakukan evaluasi, (12) menyimpulkan dan menutup pembelajaran 

(sumber: adaptasi Kunandar, 2008). 

c. Hasil games turnamen, berdasarkan hasil kinerja siswa mewakili 

kelompok dalam games turnamen menjawab pertanyaan games di setiap 

siklus (sumber: Slavin, 2010). 

2. Data kuantitatif dikumpulkan melalui post tes di setiap siklus.  

a. Post tes, berupa butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dalam membaca teks bacaan berupa tes 

isian rumpang (close procedure) dan tes pilihan ganda (multiple choice) 

di akhir pembelajaran.  

3. Dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen hasil penelitian tindakan 

kelas yang terdiri, data hasil belajar siswa, RPP, silabus, lembar observasi 

siswa dan guru, lembar pertanyaan games turnamen, dan foto-foto 

kegiatan pembelajaran membaca pemahaman melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TGT.  

 
E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. 
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1. Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil observasi aktivitas belajar 

siswa dan kinerja guru berdasarkan aspek-aspek yang diamati dengan cara 

memberikan tanda checklist (√) pada lembar panduan observasi (terlampir) 

selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya data dianalisis menggunakan 

rumus persentase sebagai berikut: 

 
 

 
Keterangan:  

NP  = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R    = skor mentah yang diperoleh siswa/guru 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi Purwanto, 2008: 102) 

 
Tabel 3.1 Persentase aktivitas siswa dan guru 

 

  
(Sumber: Modifikasi Arikunto, 2007: 44) 
 
Analisis data kualitatif dari hasil games turnamen digunakan untuk 

mengetahui kinerja siswa dalam kelompok belajar sekaligus pemberian 

penghargaan berupa sertifikat. Adapun tabel kriteria penghargaan dapat 

dilihat di bawah ini. 

Persentase Kategori 

86% - 100% Baik Sekali 

71% - 85% Baik 

56% - 70% Cukup 

41% - 55% Kurang 

≤ 40% Kurang Sekali 

NP = R   x 100 
SM 
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Tabel 3.2 Kriteria penghargaan kelompok 

Kriteria (Rata-rata tim )  Penghargaan 

≥50 Tim Super (Super Team) 

45-49 Tim Sangat Baik (Good Team) 

40-44 Tim Baik (Great Team) 

≤39 Tim Kurang (Lower Team) 

 
(Sumber: Modifikasi Slavin, 2010: 175 
 

 
2. Analisis data kuantitatif yang diperoleh dari post tes siswa dilakukan di 

setiap siklus. Post tes yang digunakan tes isian rumpang (close procedure) 

dan pilihan ganda (multiple choice) berdasarkan aspek tingkat pemahaman 

kritis. Analisis post tes dengan menghitung jumlah skor siswa yang 

diperoleh dibagi skor maksimal jawaban benar. Rumus menghitung nilai 

post tes siswa sebagai berikut. 

 

 

Keterangan:  

N    = nilai yang dicari 

R    = skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal  

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi Purwanto, 2008: 102) 

 
Selanjutnya peneliti mencari nilai rata-rata kelas dan menghitung 

siswa yang tuntas belajar yaitu siswa yang memperoleh nilai ≥ 65. Untuk 

menghitung persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dalam 

membaca pemahaman menggunakan rumus persentase sebagai berikut:  

N  = R   x 100 
SM 
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Ketuntasan = 100
65

×
≥

siswaJumlah

mendapatyangsiswaJumlah
 

  
Tabel 3.3 Persentase kriteria keberhasilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  (Sumber: Modifikasi Aqib, dkk. 2009: 41) 
 
 
F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Jika persentase aktivitas belajar siswa meningkat setiap siklusnya dan 

mencapai kategori baik antara 71% - 85%. 

2. Jika ≥ 75% dari seluruh siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 65 sesuai 

KKM pembelajaran bahasa Indonesia dan diikuti adanya peningkatan rata-

rata nilai siswa setiap siklusnya. (diadaptasi dari Depdiknas, 2008: 5) 

 
G. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan siklus I peneliti dan guru membuat 

jadwal perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus I 

di SD Negeri 8 Metro Selatan. Kegiatan yang dilakukan peneliti 

pada tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut. 

Persentase Kriteria Keberhasilan 

86% - 100% Sangat Tinggi 

71% - 85% Tinggi 

56% - 70% Sedang 

41% - 55% Rendah 

≤ 40% Sangat Rendah 
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1) Peneliti bersama guru mendiskusikan materi pokok teks bacaan 

“Teuku Umar” yang akan diajarkan.  

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan LKS. 

3) Merencanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai 

berikut. 

 Membentuk kelompok belajar (tim) yang beranggotakan 4-5 

siswa dengan penyebaran tingkat kecerdasan, jenis kelamin, 

dan suku atau ras yang berbeda. 

 Merencanakan tempat duduk antarkelompok dalam satu tim. 

 Membuat lembar pertanyaan games yang berhubungan 

dengan membaca pemahaman untuk siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi siswa dan kinerja guru. 

5) Menyiapkan lembar tes formatif penilaian membaca untuk 

memperoleh hasil belajar siswa.  

b. Pelaksanaan 

 Tahap ini merupakan pelaksanaan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Pada siklus I terdapat dua kali pertemuan. Uraian 

pelaksanaan disiklus I dapat dijabarkan pada tabel 3.4 berikut ini. 
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Tabel 3.4 Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran siklus I 

Pertemuan Pertama 

Langkah-langkah Pembelajaran  Metode Yang 

Digunakan 

Kegiatan Awal (± 10 menit) 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk 

dilanjutkan berdoa 

3. Guru mendata jumlah siswa yang hadir dalam 

pembelajaran.  

4. Guru menyiapkan materi, modul pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran memahami 

isi teks bacaan “Teuku Umar”. 

6. Apersepsi. Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengingat pembelajaran sebelumnya dan 

menggali pengetahuan awal siswa sebagai berikut: 

� Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar 

memahami teks bacaan dengan tema 

kepahlawanan! 

� Siapa yang pernah mendengar cerita tentang kata 

pahlawan? Sebutkan contoh nama pahlawan yang 

telah mengusir penjajah?  

� Baiklah kita akan mempelajari teks bacaan yang 

berjudul “Teuku Umar”. 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (± 50 menit) 

Presentasi Kelas 

1. Guru menyampaikan materi membaca pemahaman 

tentang teks bacaan “Teuku Umar” kepada siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang teks 

bacaan “Teuku Umar”.  

3. Siswa membaca teks bacaan yang berjudul “Teuku 

Umar” dalam hati secara klasikal.   

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca teks 

bacaan Teuku Umar” secara lantang dan keras.  

 

 

Ceramah 
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5. Guru dan siswa membahas tentang karakter tokoh 

dalam cerita dan memberikan contoh gagasan utama 

dalam paragraf. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

belum jelas. 

Kelompok Belajar 

7. Guru membagi siswa dibagi ke dalam 8 kelompok 

belajar yang beranggotakan 4-5 siswa. 

8. Guru membagi LKS kepada masing-masing kelompok. 

9. Siswa membaca teks bacaan “Teuku Umar”  yang 

diberikan guru dalam kelompok belajar secara 

berpasangan. 

10. Siswa berdiskusi dalam kelompok belajar dan saling 

bekerja sama dalam menyelesaikan pertanyaan yang 

ada di LKS.  

11. Siswa mengumpulkan hasil jawaban kelompok dalam 

menjawab pertanyaan LKS. 

12. Jika ada pertanyaan yang sulit, siswa disuruh 

menanyakan guru tentang materi yang belum dipahami 

13. Siswa bersama guru membahas pertanyaan yang ada 

dalam LKS. 

14. Guru memotivasi siswa dengan memberikan pujian 

kepada kelompok yang bekerja dengan baik.  

Tanya jawab  

 

 

 

 

 

Diskusi 
Kelompok 
 

 

 

 

 

Penugasan LKS 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Kegiatan Akhir (± 10 menit)  

1. Refleksi 

2. Membuat Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan secara bersama-

sama.  

3. Guru memberikan salam dan menutup pembelajaran. 

 

 

Klasikal 
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Pertemuan Kedua 

 
Langkah-langkah Pembelajaran  Metode Yang 

Digunakan 

Kegiatan Awal (± 10 menit) 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk 

dilanjutkan berdoa 

3. Guru mendata jumlah siswa yang hadir dalam 

pembelajaran.  

4. Guru menyiapkan lembar games turnamen 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT kepada siswa. 

6. Apersepsi. Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengingat pembelajaran sebelumnya: 

� Anak-anak apakah kalian sudah mempersiapkan 

diri untuk bermain dalam games turnamen?  

� Bagaiman kelompok belajar kalian, apakah semua 

sudah memahami isi teks bacaan “Teuku Umar”?  

� Nah hari ini kita akan bertanding dalam games 

turnamen atau bertanding dengan kelompok lainnya 

untuk mengetahui hasil kinerja kelompok belajar 

kalian?Siaaaappppp!!!!!... 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Kegiatan Inti (± 50 menit) 

Games Turnamen  

1. Guru membagi siswa mewakili kelompok masing-

masing untuk bertanding dalam meja turnamen sesuai 

tingkat kemampuan akademik yang seimbang 

(homogen).  

2. Pertanyaan atau soal games adalah tentang isi bacaan 

“Teuku Umar” yang telah dibaca siswa. 

3. Peraturan pertandingan sebagai berikut: 

� Siswa menentukan dulu pemain pertama, kedua, 
ketiga dan keempat dengan cara undian.  

� Pemain pertama memberikan kartu pertanyaan 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

Games 
turnamen 
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games kepada pemain keempat untuk membaca 
pertanyaan games. 

� Pemain pertama menjawab pertanyaan, jika masih 
salah diajukan ke pemain kedua sebagai penantang 
dan seterusnya.  

� Setiap jawaban benar akan mendapat skor yang 
dituliskan pada lembar skor penilaian.  

� Permainan dilanjutkan pada kartu pertanyaan 
berikutnya sampai kartu pertanyaan habis. 

� Siswa yang memperoleh skor games turnamen 
yang paling besar adalah pemenang di meja 
turnamen. 

� Siswa mengumpulkan poin turnamen yang 
diperoleh ke dalam skor kelompok masing-masing. 

 
Pemberian Penghargaan 

4. Guru memberikan penghargaan melihat jumlah skor 

kelompok tertinggi berupa sertifikat kelompok untuk 

tim super, tim sangat baik, dan tim baik. 

 
Tes Hasil Belajar  

5. Siswa mengerjakan tes formatif berupa isian rumpang 

dan pilihan ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasikal 

 

 
 
 

 

Klasikal 

Kegiatan Akhir (± 10 menit)  

1. Refleksi 

2. Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan secara bersama-

sama.  

3. Guru memberikan salam dan menutup pembelajaran.  

 

Klasikal 

 
 

c. Pengamatan (observasi) 

 Pelaksanaan pengamatan dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti 

mengamati aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah 



43 
 

disusun. Selanjutnya memberikan tanda checklist pada lembar 

panduan observasi. 

 
d. Refleksi  

 Pada akhir siklus refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru 

guna mengkaji aktivitas dan hasil belajar siswa serta kinerja guru 

dalam kegiatan membaca pemahaman yang telah dilakukan oleh 

guru. Tahap ini dilakukan untuk melihat kelemahan dan kelebihan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Apabila terdapat 

kelemahan maka akan dilakukan perbaikan untuk siklus berikutnya. 

Apabila ada kelebihan, maka akan dipertahankan. Selanjutnya 

peneliti dan guru menyusun rencana perbaikan siklus berikutnya. 

 
2. Siklus II  

a. Perencanaan 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II 

adalah sebagai berikut. 

1) Peneliti bersama guru mendiskusikan materi bacaan “Putri 

Gisela” yang akan diajarkan. 

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

3) Merencanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai 

berikut. 
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 Membentuk kelompok belajar (tim) yang beranggotakan 4-5 

siswa dengan penyebaran tingkat kecerdasan, jenis kelamin, 

dan suku atau ras yang berbeda. 

 Merencanakan tempat duduk antarkelompok dalam satu tim. 

 Menyiapkan pertanyaan games yang berhubungan dengan 

membaca pemahaman untuk siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi siswa dan kinerja guru. 

5) Menyiapkan lembar tes formatif penilaian membaca untuk 

memperoleh hasil belajar siswa.  

 
b. Pelaksanaan 

 Tahap ini merupakan pelaksanaan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Pada siklus II terdapat dua kali pertemuan. Uraian 

pelaksanaan di siklus II dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.  

Tabel 3.5 Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran siklus II 

Pertemuan Pertama 

 
Langkah-langkah Pembelajaran  Metode Yang 

Digunakan 

Kegiatan Awal (± 10 menit) 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk 

dilanjutkan berdoa 

3. Guru mendata jumlah siswa yang hadir dalam 

pembelajaran.  

4. Guru menyiapkan materi, modul pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran memahami 

 

Klasikal 
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isi teks bacaan “Putri Gisela”. 

6. Apersepsi. Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengingat pembelajaran sebelumnya dan 

menggali pengetahuan awal siswa sebagai berikut: 

� Anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari teks 

bacaan yang berjudul ”Teuku Umar”.  

� Setelah kita dapat menemukan gagasan utama 
dalam teks tersebut maka pembelajaran membaca 
hari ini memahami isi teks bacaan dan mencari 
kata-kata penting. 

� Siapa yang pernah mendengar tentang dongeng? 
Nah kita akan membahas dan mempelajari teks 
bacaan yang berjudul Putri Gisela. 
 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (± 50 menit) 

Presentasi Kelas 

1. Guru menyampaikan materi membaca pemahaman 

tentang teks bacaan “Putri Gisela” kepada siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang teks 

bacaan “Putri Gisela”.  

3. Siswa membaca teks bacaan yang berjudul “Putri 

Gisela” dalam hati secara klasikal.   

4. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca teks 

bacaan Putri Gisela” secara lantang dan keras.  

5. Guru dan siswa membahas tentang karakter tokoh 

dalam cerita dan memberikan contoh kata-kata sukar 

dan penting dalam teks bacaan. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

belum jelas. 

Kelompok Belajar 

7. Guru membagi siswa dibagi ke dalam 8 kelompok 

belajar yang beranggotakan 4-5 siswa. 

8. Guru membagi LKS kepada masing-masing kelompok. 

9. Siswa membaca teks bacaan “Putri Gisela”  yang 

diberikan guru dalam kelompok belajar secara 

berpasangan. 

10. Siswa berdiskusi dalam kelompok belajar dan saling 

bekerja sama dalam menyelesaikan pertanyaan yang 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab  

 

 

 

 

 

Diskusi 
Kelompok 
 

 

 

 

 

Penugasan LKS 
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ada di LKS.  

11. Siswa mengumpulkan hasil jawaban kelompok dalam 

menjawab pertanyaan LKS. 

12. Jika ada pertanyaan yang sulit, siswa disuruh 

menanyakan guru tentang materi yang belum dipahami 

13. Siswa bersama guru membahas pertanyaan yang ada 

dalam LKS. 

14. Guru memotivasi siswa dengan memberikan pujian 

kepada kelompok yang bekerja dengan baik. 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Kegiatan Akhir (± 10 menit)  

1. Refleksi 

2. Membuat Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan secara bersama-

sama.  

3. Guru memberikan salam dan menutup pembelajaran.  

 

Klasikal 

 

 

 

 
Pertemuan Kedua 

 
Langkah-Langkah Pembelajaran  Metode Yang 

Digunakan 

Kegiatan Awal (± 10 menit) 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk 

dilanjutkan berdoa 

3. Guru mendata jumlah siswa yang hadir dalam 

pembelajaran.  

4. Guru menyiapkan lembar games turnamen 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT kepada siswa. 

6. Apersepsi. Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengingat pembelajaran sebelumnya: 

� Anak-anak apakah kalian sudah siap bertanding 

dalam games turnamen?  

� Kemaren kita telah belajar teks bacaan Putri Gisela 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab 
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dalam kelompok belajar.  

� Nah hari ini kita akan bertanding dalam games 

turnamen!!!. Hal ini untuk melihat hasil kelompok 

kelompok belajar kalian? Setelah itu kita akan 

mengetahui kelompok belajar mana yang kerjanya 

paling baik?Baiklah ibu akan membagi meja 

turnamen kalian 

. 
Kegiatan Inti (± 50 menit) 

Games Turnamen  

1. Guru membagi siswa mewakili kelompok masing-

masing untuk bertanding dalam meja turnamen sesuai 

tingkat kemampuan akademik yang seimbang 

(homogen).  

2. Pertanyaan atau soal games adalah tentang isi bacaan 

“Putri Gisela” yang telah dibaca siswa. 

3. Peraturan pertandingan sebagai berikut: 

� Siswa menentukan dulu pemain pertama, kedua, 
ketiga dan keempat dengan cara undian.  

� Pemain pertama memberikan kartu pertanyaan 
games kepada pemain keempat untuk membaca 
pertanyaan games. 

� Pemain pertama menjawab pertanyaan, jika masih 
salah diajukan ke pemain kedua sebagai penantang 
dan seterusnya.  

� Setiap jawaban benar akan mendapat skor yang 
dituliskan pada lembar skor penilaian.  

� Permainan dilanjutkan pada kartu pertanyaan 
berikutnya sampai kartu pertanyaan habis. 

� Siswa yang memperoleh skor games turnamen 
yang paling besar adalah pemenang di meja 
turnamen. 

� Siswa mengumpulkan poin turnamen yang 
diperoleh ke dalam skor kelompok masing-masing. 

 

Pemberian Penghargaan 

4. Guru memberikan penghargaan melihat jumlah skor 

kelompok tertinggi berupa sertifikat kelompok untuk 

tim super, tim sangat baik, dan tim baik. 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

Games  
turnamen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasikal 
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Tes Hasil Belajar  

5. Siswa mengerjakan tes formatif berupa isian rumpang 

dan pilihan ganda. 

 

 

Klasikal 

Kegiatan Akhir (± 10 menit)  

1. Refleksi 

2. Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan secara bersama-

sama.  

3. Guru memberikan salam dan menutup pembelajaran. 

 

Klasikal 

 
c. Pengamatan (observasi)  

 Pelaksanaan pengamatan dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti 

mengamati aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disusun. Selanjutnya memberikan tanda checklist pada lembar 

panduan observasi. 

 
d. Refleksi 

 Pada akhir siklus 2, refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru 

untuk mengetahui keberhasilan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam kegiatan membaca pemahaman yang telah dilaksanakan 

dengan cara membandingkan dengan siklus 1. Jika sudah ada 

peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan 

maka penelitian telah dikatakan berhasil. Apabila siklus 2 belum 

mencapai indikator keberhasilan maka akan dilaksanakan siklus 

selanjutnya. 


