
30 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Classroom Action Research atau lebih 

familiar disebut Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Arikunto, dkk 

(2006: 16) dalam pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas yang pelaksanaan tindakannya terdiri atas beberapa siklus. 

Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Siklus ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan 

beberapa kali sampai tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pada tahap 

perencanaan, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IVB untuk menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah perencanaan maka tahap 

berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dengan penerapan model cooperative 

learning tipe team game tournament. Tahap selanjutnya yaitu pengamatan 

menggunakan lembar observasi atas kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu merespon kegiatan melalui kegiatan 

refleksi. Adapun tahap-tahap dari siklus PTK ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 

(Modifikasi dari Arikunto dkk, 2010: 17) 

 

3.1.1 Seting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 01 

Metro Pusat. Tepatnya di Jalan Brigjend Sutiyoso No. 44 Metro 

Pusat. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap dengan lama 

penelitian empat bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan 

Mei 2014. Rentang waktu tersebut dimulai dari tahap persiapan 

hingga penyusunan laporan hasil skripsi.  
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3.1.2 Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan secara kolaborasi 

partisipatif antara peneliti dengan guru kelas IVB SD Negeri 01 Metro 

Pusat. Adapun Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB 

SD Negeri 01 Metro Pusat yaitu 1 orang guru serta siswa dengan 

jumlah 28 orang, yang terdiri dari 13 laki- laki dan 15 perempuan. 

 

3.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang berkaitan dengan penilaian dikumpulkan melalui 

dua teknik, yaitu nontes dan tes. 

a. Teknik Nontes 

Data yang dikumpulkan dalam teknik nontes ini berupa data 

kualitatif, yaitu data yang berupa kata atau catatan-catatan. 

Selanjutnya, data kualitatif ini akan ditransformasikan ke data 

kuantitatif dengan pemberian skala penilaian. Jumlah dari hasil skala 

penilaian akan dikembalikan ke dalam data kualitatif dengan cara 

mengolongkan hasil tersebut ke dalam kategori pada setiap 

instrumen yang telah ditentukan oleh peneliti. Variabel yang diukur 

menggunakan teknik nontes ini yaitu aktivitas belajar siswa dengan 

mengamati aspek yang muncul pada instrumen penilaian aktivitas 

dan penilaian kinerja guru dengan mengamati aspek yang muncul 

pada instrumen penilaian kinerja guru serta memberikan skor. Kedua 

variabel ukur tersebut digunakan untuk mengetahui peningkatan 

aktivitas dan kinerja guru dalam pembelajaran yang di observasi oleh 
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teman sejawat dan guru melalui penerapan model cooperative 

learning tipe team game tournament.  

b. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat 

kuantitatif atau berupa data angka. Untuk mendapatkan data 

kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen tes pada setiap akhir 

siklus. Melalui tes ini akan diketahui peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran melalui penerapan model cooperative learning  

tipe team game tournament. 

 
3.2.2 Alat Pengumpul Data 

a. Lembar Panduan Observasi 

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi 

dengan guru kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aktivitas belajar siswa dan kinerja 

guru selama penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran dengan 

model cooperative learning tipe team game tournament. 

b. Tes 

Tes digunakan untuk mendapatkan data besarnya hasil belajar 

siswa kelas IVB semester genap SD Negeri 01 Metro Pusat yang 

diajarkan dengan model cooperative learning tipe team game 

tournament. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

3.3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penilaian 

aktivitas siswa, kinerja guru, afektif siswa, dan psikomotor siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

a. Nilai aktivitas siswa diperoleh dengan rumus: 

NP = 
 

  
 x 100 

Keterangan:  

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102) 
 

Tabel 3.1.  Kategori Nilai Aktivitas Siswa 
 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 

86 – 100 A 
Sangat Baik 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

Baik 71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

Cukup  56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 
Kurang 

0 – 45 
D 

 (Kemendikbud, 2013: 131) 
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b. Nilai rata-rata aktivitas siswa diperoleh dengan rumus 

NP = 
 

  
 x 100 

Keterangan:  

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102) 
 

c. Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus 

NP = 
 

  
 x 100 

Keterangan:  

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102) 

Tabel 3.2. Kategori Nilai Kinerja Guru Mengajar Berdasarkan  
Perolehan Nilai 

 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 

86 – 100 A 
Sangat Baik 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

Baik 71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

Cukup  56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 
Kurang 

0 – 45 D 

 (Kemendikbud, 2013: 131) 
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d. Nilai afektif siswa diperoleh dengan rumus: 

NP = 
 

  
 x 100 

 

Keterangan:  

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102) 

Tabel 3.3. Kategori Nilai Sikap (Afektif) Siswa 

 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 

86 – 100 A 
Sangat Baik 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

Baik 71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

Cukup  56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 
Kurang 

0 – 45 D 

 (Kemendikbud, 2013: 131) 

 
e. Nilai psikomotor diperoleh dengan rumus: 

NP = 
 

  
 x 100 

Keterangan:  

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum yang ditentukan 

100 = Bilangan tetap 

(Purwanto, 2008: 102) 
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Tabel 3.4. Kategori Penilaian Psikomotor Siswa 

 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 

86 – 100 A 
Sangat Baik 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

Baik 71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

Cukup  56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 
Kurang 

0 – 45 D 

(Kemendikbud, 2013: 131) 

 

3.3.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendiskripsikan 

penilaian kognitif siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan  

berbagai dinamika kemajuan kualitas belajar siswa dalam hubungannya 

dengan penguasaan materi yang diajarkan guru.  

a. Nilai individual siswa diperoleh melalui rumus: 
 

  
 

 
      

 

Keterangan: 

S = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R = Skor yang diperoleh 

N = Skor maksimum dari tes 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 112) 
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Tabel 3.5. Kategori Hasil Belajar Siswa 

 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 

86 – 100 A 
Sangat Baik 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

Baik 71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

Cukup  56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 
Kurang 

0 – 45 
D 

(Kemendikbud, 2013: 131) 

 

b. Nilai rata-rata kelas diperoleh melalui rumus:  
 

  
  

  
 

 

Keterangan: 

x = Nilai rata-rata 

∑X = Jumlah semua nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa 

(Aqib, dkk, 2010: 40) 

 
c. Persentase ketuntasan belajar secara klasikal.  
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Tabel 3.6. Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa 

 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 

86 – 100 A 
Sangat Baik 

81 – 85 A- 

76 – 80 B+ 

Baik 71 – 75 B 

66 – 70 B- 

61 – 65 C+ 

Cukup  56 – 60 C 

51 – 55 C- 

46 – 50 D+ 
Kurang 

0 – 45 D 

 (Kemendikbud, 2013: 131) 

 
3.4. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus 

penelitian terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Secara rinci pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: 

Siklus I 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

1) Menetapkan tema, subtema, dan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Tema yang dipilih adalah Tempat Tinggalku subtema 1 Aku dan 

Lingkungan Tempat Tinggalku pembelajaran ke-4. 

2) Menyusun rencana pembelajaran. 
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3) Menyiapkan soal-soal turnamen lengkap dengan jawaban dan lembar 

penilaian skor turnamen. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan atau kinerja 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

6) Menyiapkan tes formatif untuk memperoleh data hasil belajar siswa.  

b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan team game tournament meliputi beberapa tahap, yaitu: 

1. Kegiatan awal  

a) Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya 

guru mengecek kehadiran siswa 

b) Guru mengkondisikan kelas 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

d) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa 

terkait materi yang akan diajarkan pada sub tema “Lingkungan 

Tempat Tinggalku” pembelajaran 4 dengan materi “Persebaran 

Hasil Bumi dan Cara Pembuatan Getuk” 
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2. Kegiatan inti  

a) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok sesuai kemampuan 

akademik. (TGT) 

b) Guru menempelkan gambar peta persebaran hasil bumi di 

Indonesia. 

c) Siswa ditugaskan untuk mengamati peta persebaran hasil bumi di 

Indonesia. (mengamati) 

d) Siswa secara berkelompok ditugaskan untuk menganalisis gambar 

yang ditampilkan (menalar) 

e) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 

yang belum jelas. (menanya) 

f) Siswa ditugaskan untuk menyebutkan manfaat hasil bumi yang ada 

di Indonesia. 

g) Guru menugaskan siswa membaca teks tentang proses pembuatan 

getuk. (mengamati) 

h) Guru menjelaskan tentang proses pembuatan getuk. 

i) Siswa bersama kelompoknya ditugaskan untuk mencari tahu 

makanan lain yang terbuat dari singkong selain getuk.  

(mengumpulkan informasi/ mencoba) 

j) Setelah mengerjakan tugas setiap perwakilan kelompok 

menyampaikan jawaban kelompoknya dan guru membantu untuk 

meluruskan jawaban yang benar. (mengkomunikasikan) 
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k) Setelah itu siswa melakukan turnamen. Setiap kelompok 

menentukan dulu pembaca, penantang 1, penantang 2 dan 

penantang  3. (TGT) 

l) Setelah itu pembaca mengambil kartu bernomor dan mencari soal 

yang sesuai dengan nomor tersebut pada lembar pertanyaan. (TGT) 

m) Kemudian pembaca membaca pertanyaannya dengan keras dan 

menjawab pertanyaan. (mencoba)  

n) Pada saat pembaca menjawab pertanyaan semua anggota kelompok 

(penantang 1, penantang 2, dan penantang 3) ikut berpartisipasi 

mencari jawaban dan diperkenankan menjawab bila mereka 

memiliki jawaban lain. (mencoba) 

o) Untuk putaran berikutnya, semua bergerak sesuai arah jarum jam: 

penantang 1 menjadi pembaca, penantang 2 menjadi penantang 1, 

penantang 3 menjadi penantang 2 dan pembaca menjadi penantang 

3. Permainan berlanjut seperti demikian sampai waktu habis dan 

kartu soal telah habis. (TGT) 

p) Siswa bersama guru meluruskan jawaban yang benar atas semua 

pertanyaan yang telah dijawab. (mengkomunikasikan) 

q) Setelah turnamen selesai, para pemain mencatat nomor yang telah 

mereka menangkan pada lembar skor permainan. (TGT) 

r) Siswa mengumpulkan lembar skor permainan yang telah dihitung 

poin turnamennya kepada guru. (TGT) 

s) Setelah kegiatan  selesai, guru memberi penghargaan pada tim 

yang memperoleh skor terbaik. (TGT) 
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3. Kegiatan Penutup 

a) Guru  bersama-sama  siswa  melakukan refleksi  tentang  apa  saja  

yang  sudah dipelajari.  

b) Guru bersama-sama  siswa  membuat kesimpulan/ rangkuman  

hasil  belajar  selama satu hari.  

c) Bertanya  jawab  tentang  materi  yang  telah dipelajari  (untuk  

mengetahui  hasil ketercapaian materi) Memberikan  Pekerjaan  

Rumah  sebagai tindak lanjut.  

d) Mengajak  semua  siswa  berdo’a  menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

 

c. Pengamatan (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Fokus observasi di tekankan pada penerapan model 

TGT terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan 

menggunakan alat bantu berupa penilaian unjuk kerja, penilaian 

afektif/karakter, penilaian psikomotor/keterampilan, serta IPKG. Lembar 

penilaian tersebut meliputi kinerja guru, aktivitas siswa, suasana belajar 

dan alur pembelajaran. 

 

d. Refleksi (Reflcting) 

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh, 

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan 

refleksi. Hasil pada siklus I digunakan untuk menentukan tindakan pada 

siklus berikutnya. 
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Siklus II 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

a) Menetapkan tema, subtema, dan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Tema yang dipilih adalah Tempat Tinggalku subtema 2 Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku pembelajaran ke-1. 

b) Menyusun rencana pembelajaran. 

c) Menyiapkan soal-soal turnamen lengkap dengan jawaban dan lembar 

penilaian skor turnamen. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan atau kinerja 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

f) Menyiapkan tes formatif untuk memperoleh data hasil belajar siswa.  

 
b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

team game tournament meliputi beberapa tahap, yaitu: 

1. Kegiatan awal  

a) Guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya 

guru mengecek kehadiran siswa. 

b) Guru mengkondisikan kelas. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
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d) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa 

terkait materi yang akan diajarkan pada subtema “Keunikan daerah 

Tempat Tinggalku” dengan materi “Ciri Khas Daerah di Indonesia.  

2. Kegiatan inti  

a) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok sesuai kemampuan 

siswa. 

b) Guru menampilkan gambar tentang ciri khas yang dimiliki dari 

daerah yang ada di Indonesia.  

c) Siswa mengamati dan menganalisis gambar tentang ciri khas 

daerah di Indonesia yang telah ditampilkan guru. (mengamati) 

d) Guru bersama siswa bertanya jawab mengenai gambar yang telah 

diamati. (menanya) 

e) Siswa ditugaskan untuk membaca teks tentang ciri khas daerah 

yang ada di Indonesia. 

f) Guru bersama siswa bertanya jawab tentang teks yang telah dibaca.  

g) Guru memberikan penguatan dan pemahaman kepada siswa 

tentang keunikan dan ciri khas daerah di Indonesia.  

h) Selanjutnya siswa membaca teks bacaan tentang masalah sampah 

di Jakarta. 

i) Guru menampilkan gambar bagan pengolahan sampah.  

j) Siswa mengamati dan menganalisis gambar tersebut serta 

mengamati cara pengolahan sampah yang di praktekkan di depan 

kelas. (mengamati, menalar) 
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k) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk memperhatikan dan menganalisis gambar yang 

telah ditampilkan serta cara pengolahan sampah yang di praktekan.  

l) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.  

m) Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut. Setelah itu setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. 

(mengkomunikasikan) 

n) Selanjutnya guru mengajak siswa melakukan turnamen. (TGT) 

o) Setiap kelompok menentukan dulu pembaca, penantang 1, 

penantang 2 dan penantang 3. (TGT) 

p) Setelah itu pembaca mengambil kartu bernomor dan mencari soal 

yang berhubungan dengan nomor tersebut pada lembar pertanyaan. 

(TGT) 

q) Kemudian membaca pertanyaannya dengan keras dan mencoba 

untuk menjawab. (mencoba) 

r) Pada saat pembaca menjawab pertanyaan semua anggota kelompok 

(penantang 1, penantang 2, dan penantang 3) ikut berpartisipasi 

mencari jawaban dan diperkenankan menjawab bila mereka 

memiliki jawaban yang berbeda. (mencoba) 

s) Untuk putaran berikutnya, semua bergerak sesuai arah jarum jam: 

penantang 1 menjadi pembaca, penantang 2 menjadi penantang 1, 

penantang 3 menjadi penantang 2 dan pembaca menjadi penantang 
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3. Permainan berlanjut seperti demikian sampai waktu habis dan 

kartu soal telah habis. (TGT) 

t) Siswa bersama guru meluruskan jawaban yang benar atas semua 

pertanyaan yang telah dijawab. (mengkomunikasikan) 

u) Setelah semua kartu soal habis, para pemain mencatat nomor yang 

telah mereka menangkan pada lembar skor permainan. (TGT) 

v) Siswa mengumpulkan lembar skor permainan yang telah dihitung 

poin turnamennya kepada guru. (TGT) 

w) Setelah kegiatan  selesai, guru memberi penghargaan pada tim 

yang memperoleh skor terbaik. (TGT) 

3)  Kegiatan Penutup 

a) Guru  bersama-sama  siswa  melakukan refleksi  tentang  apa  saja  

yang  sudah dipelajari.  

b) Guru bersama-sama  siswa  membuat kesimpulan/ rangkuman  

hasil  belajar  selama satu hari.  

c) Bertanya  jawab  tentang  materi  yang  telah dipelajari  (untuk  

mengetahui  hasil ketercapaian materi)  

d) Memberikan  Pekerjaan  Rumah  sebagai tindak lanjut.  

e) Mengajak  semua  siswa  berdo‟a  menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

 

c. Pengamatan (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Fokus observasi di tekankan pada penerapan model 

TGT terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan 
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menggunakan alat bantu berupa penilaian unjuk kerja, penilaian 

afektif/karakter, penilaian psikomotor/keterampilan, serta IPKG. Lembar 

penilaian tersebut meliputi kinerja guru, aktivitas siswa, suasana belajar 

dan alur pembelajaran. 

 
d. Refleksi (Reflcting) 

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh,  

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan 

refleksi. Hasil dari siklus II digunakan untuk menentukan dilaksanakan 

atau tidaknya tindakan pada siklus berikutnya. Karena jika pada siklus II 

belum mencapai target yang diinginkan, maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus berikutnya. 

 
3.5  Indikator Keberhasilan 

Penerapan model cooperative learning tipe team game tournament ini 

berhasil apabila: 

a. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya.  

b. Adanya peningkatan hasil belajar (kognitif, afektif, psikomotor), yaitu 

≥75% dari jumlah siswa mencapai nilai ≥66 kriteria keberhasilan.  

 
 


