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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan, Metode dan Teknik Pengumpulan data 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yaitu pendekatan yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa 

adanya (naturalistik), tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan dengan 

maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif. Penelitian ini lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada 

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama sekali 

tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada 

pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui 

cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif merupakan 

penelitian sampel kecil. Data atau informasi yang dijaring penelitian kualitatif dapat 

terbentuk gejala yang sedang berlangsung, reproduksi ingatan, pendapat yang bersifat 

teoritis atau praktis dan lain-lainnya. Data tersebut baik berupa kata atau tindakan, 

oleh karena itu analisis isi lebih penting. 

  

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas) atau Classroom Action Research.. Menurut Hopkins ( Wiriaatmadja, 

2012 : 11) Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan substantive, suatu tindakan yang dilakukan 

dalam disiplin inkuiri atau usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, 

sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Sedangkan menurut 

McNiff (1992;1)  PTK merupakan bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh 
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guru sendiri, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan 

kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan  lain 

sebagainya.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan, 

penelitian yang dilakukan secara reflektif yang dilakukan secara kolaboratif antara 

guru dan peneliti dengan tujuan untuk memperbaiki praktek-praktek pembelajaran di 

kelas. 

Tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) ini untuk melihat gambaran secara 

mendalam mengenai penerapan salah satu metode pembelajaran kooperatif tipe TGT 

di SMP Negeri 2 Cidaun. Dalam penelitian ini bukan hanya untuk meningkatkan 

pelayanan guru di kelas tetapi juga memperbaiki kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran.  Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan cara dan prosedur baru 

untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses belajar-

mengajar di kelas.  

Menurut Natawidjaya ( 1997) PTK memiliki karakterisik sebagai berikut : (1) 

dirancang untuk mengatasi permasalahan nyata ; (2) diterapkan secara konstektual; 

(3) terarah pada peningkatan kinerja guru di kelas ; (4) bersifat fleksibel; (5) 

diperoleh langsung dari pengalaman atas perilaku dari refleksi ; (6) bersifat situsional 

dan spesifik. 

Alasan penelitian ini  menggunakan metode penelitian tindakan kelas antara 

lain : 

1. Berkembangnya tradisi penelitian tidak dapat dipisahkan dari munculnya 

emansipasi dalam proses pendidikan, dengan guru sebagai the liberation forces 

actor melalui peran gandanya yang bersifat dialektik sebagai peneliti (the teacher 

as researcher) (Elliot, 1994:32). 

2. Penelitian tindakan kelas membuat guru dapat meneliti dan mengkaji sendiri 

kegiatan praktik pembelajaran sehari-hari yang dilakukan di kelas sehingga 

permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan aktual. 
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Penelitian dimulai dengan studi pendahuluan. Hasil temuan dari studi 

pendahuluan  kemudian dijadikan bahan refleksi antara peneliti dengan guru mitra, 

untuk menentukan langkah-langkah kegiatan selanjutnya hingga tujuan penelitian 

tercapai 

  

3. Teknik pengumpulan data 

a.Wawancara 

Menurut Hopkins ( Wiriatmadja  2012 : 117 ) wawancara adalah suatu cara 

untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. 

Orang-orang yang diwawancarai dapat termasuk kepala sekolah, beberapa teman 

sejawat, pegawai tata usaha sekolah, orang tua siswa. Mereka disebut informan kunci 

atau key informants, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan khusus, status, atau 

keterampilan berkomunikasi (Goetz dan LeCompte, 1984 :119). 

Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba (Moleong 

2005:186), antara lain: Untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi - 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; merekontruksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

dating; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain, baik manusia maupoun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, 

mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka dan 

terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka karena subyek penelitian 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan juga mengetahui apa maksud 

dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian juga menggunakan 

wawancara terstruktur karena peneliti membuat dan menetapkan sendiri masalah dan 

menyusun dengan rapi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara 

dilakukan pada kepala sekolah, guru mitra, dan beberapa peserta didik. 
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b. Observasi 

Menurut Kartono (1980: 142) pengertian observasi diberi batasan sebagai 

berikut: “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-

gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Selanjutnya dikemukakan 

tujuan observasi adalah: “mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari inter- 

relasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks 

dalam pola-pola kultural tertentu”. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa.. 

Observasi dilakukan terhadap  seluruh siswa yang menjadi subyek penelitian. 

Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai pengamat dan data observasi dicatat dalam 

lembar observasi. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa 

yang menjadi subyek penelitian sebagai fokus pengamatan. Pengamat bertugas 

mengamati dan mencatat aktivitas guru dan siswa ke dalam lembar observasi 

tersebut. Lembar observasi merupakan hasil adaptasi. 

Menurut Wiriatmadja (2012 : 106), ada tiga fase esensial mengobservasi kelas 

adalah perencanaan, observasi kelas, dan diskusi balikan. Dalam perencanaan pihak 

guru yang menyajikan dan pihak pengamat mendiskusikan rencana pembelajaran. 

Yang perlu didiskusikan ialah bagaimana penyajian langkah-langkah pembelajaran 

dilakukan dan bagaimana pengamat akan mulai dengan pengumpulan data objektif 

dari tindakan belajar mengajar guru seperti sudah disepakati bersama, selanjutnya 

akan dianalisis dalam diskusi balikan sesudah tampilan pembelajaran selesai. Guru 

dan pengamat akan mempelajari bersama hasil observasi, menyepakati hasil 

pengamatan yang berbentuk kekurangan atau keberhasilan untuk dijadikan catatan 

lapangan, dan mendiskusikan langkah-langkah berikutnya. Penjelasan diatas dapat 

dilihat dari gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.1 bagan fase observasi 

c. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan 

examining) ini meliputi pembuatan catatan dan pemanfaatan segala hal yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah SMP 

Negeri 2 Cidaun dan dokumen-dokumen dari guru mitra. Dokumen resmi dari 

sekolah seperti sejarah berdirinya sekolah, denah lokasi sekolah, data jumlah guru, 

dan peserta didik. Sedangkan dokumen-dokumen dari guru mitra, antara lain, 

kurikulum IPS, Program tahunan, program semester, Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  berbagai macam hasil ujian dan tes, , Laporan 

tugas siswa, Bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam pembelajaran dll. 

 

d. Rekaman Foto, Slide, Tape dan Video 

Agar peneliti memiliki alat untuk mencatat agar bisa menggambarkan situasi 

dan kondisi yang terjadi di kelas pada waktu proses belajar mengajar berlangsung, 

maka alat elektronik seperti rekaman foto,  tape dan video dapat digunakan untuk 

membantu mendeskripsikan apa yang peneliti catat di catatan lapangan khususnya 

berhubungan dengan penerapan metode kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournaments). 

 

B. Lokasi  dan Subyek Penelitian 

 Menurut Nasution (1996:43) langkah pertama dalam usaha memasuki 

lapangan adalah memilih lokasi situasi sosial. Tiap lokasi sosial mengandung tiga 

Pertemuan Perencanaan 

Diskusi Balikan Observasi Kelas 
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unsur, yakni, adanya tempat, pelaku dan kegiatan. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cidaun. ini merupakan salah satu sekolah negeri yang 

terletak di Jalan Kebonkopi Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. 

Alasan Peneliti memilih SMPN 2 cidaun sebagai lokasi penelitian karena 

peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan para guru sehingga suasana akan lebih 

kekeluargaan dan dalam penelitian di kelas guru tidak merasa terintervensi. 

Disamping itu peneliti sudah lama menjadi staf pengajar di SMPN tersebut mulai dari 

tahun 2001 sampai sekarang, sehingga sedikitnya tahu bagaimana karakter siswa dan 

proses pembelajaran di sana, khususnya pembelajaran IPS. Berdasarkan pengamatan 

peneliti pembelajaran di SMP Negeri 2 Cidaun masih bersifat konvensional. Metode 

yang digunakan dalam pembelajaran  khususnya IPS sebagian besar ceramah 

sehingga pada umumnya siswa merasa jenuh dan bosan. Siswa cenderung belajar 

secara individualis. Hal ini berpengaruh pada keterampilan sosial siswa menjadi 

rendah karena tidak terbiasa dengan belajar berkelompok. 

Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk mencoba menerapkan metode 

Kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) dalam pembelajaran IPS yang 

tadinya membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

diharapkan siswa menjadi aktif dan memiliki keterampilan sosial yang tinggi. 

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B, di SMP Negeri 2 

Cidaun. Penentuan kelas ini berdasarkan informasi dari guru yang akan menjadi mitra 

peneliti yaitu (E) bahwa kemampuan siswa kelas ini sangat heterogen, baik  dari segi 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Pengolahan 

analisis data dilakukan sepanjang penelitian terus menerus dari awal sampai akhir 

pelaksanaan program tindakan (Mc. Niff, 1992; Suwarsih,1994).  Peneliti terjun ke 

lapangan mengamati, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan mengambil 
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kesimpulan. Hal yang baik untuk melakukan analisis data dengan melakukan 

kerjasama antara peneliti dan guru mitra. 

Adapun analisis data yang digunakan adalah metode yang dikembangkan oleh 

Huberman dan Miles (Bungin, 2003 :69 ),  proses analisis data berbentuk siklus 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gambar 3.2: 

Komponen-komponen analisis Data Model Interaktif 

    Sumber: Bungin (2003 :69) 

Analisis data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data ( data collection) yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan 

cara melakukan perbandingan-perbandingan.  

2. Reduksi data (data reduction) yaitu kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan 

data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep 

tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. 

DATA 

COLECTION 

DATA 

DISPLAY 

DATA 

REDUCTION 

CONCLUTION 

DRAWING & 

VERIFYING 
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3. Display data yaitu dengan membuat table, diagram, sketsa, synopsis, matriks, peta, 

bagan, angka-angka, perbandingan, untuk memudahkan upaya pemaparan dan 

penegasan kesimpulan. 

4. Pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclusion drawing and verification) yaitu 

kegiatan menyimpulkan data yang mengacu pada hasil dari reduksi data dan 

display data. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan secara partisipatori dan kolaborasi dengan guru yang 

pelaksanaannya dilakukan melalui siklus (cycle). Siklus dilakukan tidak hanya satu 

kali tetapi berkali-kali hingga mencapai tujuan yang diinginkan, yakni siswa memiliki 

keterampilan sosial yang diharapkan. 

Sebelum tahap-tahap siklus dilakukan, terlebih dahulu dilakukan orientasi 

untuk mengidentifikasi dan mengangkat masalah yang terjadi di sekolah. Ada empat 

langkah penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (act), 

pengamatan (observe), dan refleksi (reflect) (Hopkins, 1993:48. Kasbollah, 1999:27 

.Wiriaatmadja, 2012 ; 66, zuriah, 2003:77-81). Selanjutnya pada siklus ke satu dan 

seterusnya peneliti dan guru mitra memperbaikinya secara berulang-ulang hingga 

siklus terakhir. 

Kemmis dan Taggart (Wiriatmadja, 2012:66) mengemukakan prosedur 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : penelitian tindakan kelas dipandang 

sebagai suatu siklus spiral terdiri dari komponen perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya . Siklus 

penelitian yang dimaksud digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral 

(adaptasi dari kemmis dan taggart,1988. (dalam Wiriatmadja, 2012:66) 
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Prosedur penelitian dalam bagan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Orientasi Lapangan 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 

Cidaun, mengamati aktivitas pembelajaran IPS yang dilakukan guru dalam kelas VIII 

SMP Negeri 2 Cidaun, melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru dan 

siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran situasi dan kondisi 

pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Cidaun. Hasil orientasi akan disesuaikan dengan 

hasil kajian teori yang relevan, sehingga dapat menghasilkan suatu pengembangan 

tindakan yang dipandang tepat dengan situasi dan kondisi di kelas dimana tindakan 

akan dilaksanakan. 

 

2. Plan (Perencanaan) 

 Perencanaan adalah rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi. Pada 

tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun perencanaan tindakan berdasarkan 

identifikasi masalah pada obeservasi awal sebelum penelitian dilaksanakan. 

Berdasarkan kegiatan identifikasi pada studi orientasi, peneliti dan guru mitra 

merencanakan langkah-langkah penerapan metode pembelajaran  kooperatif tipe TGT 

(Teams Games Tournamens) sesuai dengan pokok bahasan pembelajaran IPS. Untuk 

materi pembelajaran disesuaikan dengan pokok bahasan yang sedang diajarkan oleh 

guru mitra. Rencana pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, pendekatan 

yang akan digunakan, subjek penelitian serta teknik dan instrument observasi 

disesuaikan dengan rencana. 

3. Act  (Pelaksanaan Tindakan ) 

Pelaksanaan/ Tindakan yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai 

upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. Kegiatan pelaksanaan 

tindakan dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Cidaun yang sedang 

belajar IPS, berdasarkan kesepakatan peneliti dan guru mitra sesuai dengan 

perencanaan sebelumnya. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan 
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pembelajaran sebelumnya, dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial siswa dan 

mencari cara yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran di kelas. Adapun Langkah –langkah Pelaksanaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT yaitu diawali dengan presentasi kelas, pembentukan tim, 

melakukan game, turnamen, dan rekognisi tim, Dalam pelaksanaannya terdiri dari 

empat siklus, dan pada siklus ketiga sudah terlihat efektivitas penerapan metode 

kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) dalam menjawab permasalahan 

yang dihadapi pembelajaran IPS khususnya menyangkut adanya peningkatan 

keterampilan sosial siswa. Dengan demikian pada siklus keempat pembelajaran IPS 

sudah optimal sesuai dengan yang diharapkan. 

 

4. Observasi 

Observasi yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Tahap observasi merupakan kegiatan 

pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam PTK. 

Tujuan pokok observasi adalah untuk mengetahui ada-tidaknya perubahan yang 

terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. 

Menurut Wiriaatmadja, (2012 : 106), ada tiga fase esensial dalam 

mengobservasi kelas yaitu pertemuan perencanaan, observasi kelas, dan diskusi 

balikan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pertemuan dengan guru mitra untuk 

mendiskusikan rencana pembelajaran yang meliputi langkah-langkah penerapan 

metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams games Tournaments). Kemudian 

guru mitra melaksanakannya, peneliti melakukan observasi terhadap penerapan 

metode tersebut yang dilakukan guru mitra dalam rangka mengumpulkan data, 

selanjutnya dianalisis dalam diskusi balikan setelah pembelajaran selesai. Peneliti 

dalam hal ini berusaha untuk seobjektif mungkin tidak mengkritisi apalagi 

menghakimi pola perilaku guru yang kurang berhasil, tetapi lebih persuasif dan tetap 

berpegang pada prinsip bahwa penelitian tindakan kelas berkaitan dengan penerapan 
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metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) ini 

diarahkan untuk memperbaiki pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Cidaun. 

5. Refleksi 

Refleksi yaitu peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil 

atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria. Langkah ini merupakan sarana bagi 

peneliti untuk mengkaji kembali tindakan yang telah dilakukan peneliti dengan guru 

mitra dan telah dicatat didalam catatan lapangan hasil observasi tersebut untuk 

kemudian diulas kembali secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa 

terutama yang berkaitan dengan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments). 

Hasil refleksi dimaksudkan untuk melakukan rekontruksi dan revisi terhadap 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) 

yang telah dilaksanakan untuk kemudian ditetapkan rencana tindakan berikutnya. 

Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penelitian tindakan kelas yang 

akan dirancang peneliti seperti tergambar di bawah ini. 
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Gambar 3.4 : 

Bagan alur Penelitian Tindakan Kelas dari Khemis & Taggart 

Sumber:  Adaptasi dari Ani Rosyani 
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kurang memiliki kreativitas yang berdampak pada rendahnya keterampilan sosial 

yang dimiliki peserta didik. 

Dalam kajian teoritik kegiatan peneliti adalah mengkaji teori-teori yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara mengkaji beberapa 

literature tentang metode pembelajaran, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

kooperatif tipe TGT, dan keterampilan sosial. Disamping itu peneliti juga mengkaji 

hasil- hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dikaji peneliti. Setelah dikaji kemudian dibandingkan antara satu penelitian dengan 

penelitian lainnya, sekalipun menurut prinsip PTK bahwa hasil-hasil temuan 

penelitian ini tidak bisa digeneralisir karena berlaku secara situasional, namun 

setidaknya dapat diambil pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam PTK ini. 

Selanjutnya peneliti melakukan orientasi lapangan dengan tujuan untuk 

mengetahui situasi yang sesungguhnya di lapangan seperti proses belajar mengajar 

Guru IPS (pra observasi) dan mencatat kejadian-kejadian penting selama proses 

pembelajaran. Kemudian peneliti  melakukan diskusi  dengan guru mitra dan 

melakukan wawancara dengan siswa mengenai metode pembelajaran yang sering 

digunakan, proses pembelajaran, sumber pembelajaran, media pembelajaran dan 

penilaian guru terhadap siswa. 

Refleksi awal dilakukan setelah peneliti melihat proses pembelajaran guru mitra 

dan mendiskusikan secara mendalam kekurangan dari proses pembelajaran tersebut. 

Akhirnya didapat kesepakatan untuk menyempurnakan kekurangan pembelajaran 

melalui uji coba pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. 

Dalam rencana tindakan pertama, peneliti merancang sebuah desain 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS . 

Peneliti mencoba menawarkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams 

Games Tournament ) pada pembelajaran IPS yang diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan sosial siswa. Persiapan yang dilakukan peneliti untuk menerapkan TGT 

tersebut diantaranya membuat perangkat  dan skenario pembelajaran mencakup 

silabus, RPP, dll ) yang berisi langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan 
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pembelajaran kooperatif tipe TGT. Lalu peneliti juga mempersiapkan fasilitas dan 

sarana pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran seperti kartu-kartu soal, 

gambar-gambar dll.  Sebelum tindakan perbaikan pertama dilakukan, terlebih dahulu 

peneliti mensosialisasikan/menjelaskan langkah-langkah pembelajaran tindakan 

tersebut. Hal ini dilakukan karena sesuatu yang baru bagi guru mitra dan dengan 

adanya sosialisasi ini agar guru tidak merasa takut, tertekan atau malu jika 

pelaksanaan tindakan ternyata belum sempurna. Implementasi tindakan dilaksanakan 

oleh guru mitra sebagai guru mata pelajaran IPS kelas VIII B di SMPN 2 Cidaun. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan disertai dengan kegiatan observasi. 

Kegiatan observasi dilakukan untuk merekam dan mencatat semua yang terjadi 

dalam pembelajaran. Hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari 

tindakan, pengaruh tindakan yang diberikan, suasana kelas dan hambatan-hambatan 

yang muncul. Hasil observasi merupakan dasar dilakukannya refleksi. Observasi pada 

dasarnya terbagi dua yaitu observasi terbuka dan observasi tertutup. Pada observasi 

terbuka pengamat tidak membuat lembar observasi tetapi hanya menyiapkan kertas 

kosong, untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang diamati. Pada observasi tertutup, 

pengamat menyiapkan lembar observasi untuk mencatat aktivitas pembelajaran. Pada 

penelitian ini, peneliti memakai observasi tertutup dengan tujuan agar komponen-

komponen yang akan diteliti terfokus khususnya mengenai penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Observasi akan lebih bermanfaat apabila disertai 

dengan diskusi balikan yang dilakukan oleh peneliti dan guru mitra dengan tujuan 

untuk menentukan rencana perbaikan pada tindakan selanjutnya. 

Refleksi dilakukan setelah implementasi tindakan yang meliputi kegiatan 

menganalisis, mengsistesis, menafsirkan, menjelaskan dan menyimpulkan. Refleksi 

bertujuan untuk mengkaji terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian 

tujuan sementara, dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian 

berbagai tujuan lainnya. Jika terjadi kemajuan, maka itu harus dipertahankan, namun 

jika masih dianggap masih ada kekurangn, maka model pembelajaran itu harus 

direvisi atau bahkan diubah sama sekali untuk pelaksanaan tindakan selanjutnya. 
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Pelaksanaan tindakan ini akan dilakukan empat siklus dengan pelaksanaan turnamen 

dilaksanakan setiap siklus. Hal ini dilakukan berhubungan dengan efektivitas waktu 

pembelajaran. Sehingga untuk penilaian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

pada aktivitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

lembar observasi untuk siswa tentang keterampilan sosial. 

Keberhasilan penelitian dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku 

belajar siswa di kelas seperti meningkatnya motivasi belajar, siswa dapat bekerja 

sama, berani bertanya dan mengemukakan pendapat, mau membantu teman dll.  

Dibawah ini tercantum indikator /kriteria keberhasilan tindakan. 

Tabel 3.5: 

Indikator Keterampilan sosial 

 

 

 

 

Nama 

kelompok 

 

 

 

Living & working 

together 

Learning self 

control and 

self direction 

Sharing ideas 

and 

experiences 

Ket 

Bergil

iran/ 

Berba

gi 

Meng

hargai 

/meng

horma

ti 

Memb

antu/ 

Menol

ong 

Mengi

kuti 

petunj

uk 

Meng

ontrol 

emosi 

Meny

ampai

kan 

penda

pat 

Mene

rima 

penda

pat 

 

Kelompok A         

Kelompok B         

Kelompok C         

Kerlompok D         

Kelompok E         

Kelompok F         

Kelompok G         

Kelompok H         

Sumber : Adaptasi dari tesis Yulia Karahmatika 
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Pedoman penilaian keterampilan sosial 

Untuk menilai apakah sebuah kelompok itu sudah berketerampilan sosial atau belum, 

maka standar acuannya adalah apakah ketiga aspek di atas berlaku tidak dalam 

kelompok tersebut. Untuk menilai peningkatan keterampilan sosial dalam setiap 

siklusnya maka di bawah ini setiap kelompok diberi nilai baik, sedang, dan kurang, 

ketentuannya sbb : 

Baik apabila ketiga aspek kerjasama, yang dicirikan dengan adanya pembagian tugas; 

control yang dicirikan adanya saling menasehati dan sharing ideas dicirikan dengan 

hasil dari kelompok itu merupakan gabungan seluruh ide anggota) dilakukan di dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. 

Sedang, apabila hanya ada dua aspek yang dilakukan baik itu kerja sama dengan 

control atau kerja sama dengan sharing ide, bisa juga control dan sharing ide 

Kurang , apabila hanya satu aspek dari ketiga aspek yang dilakukan oleh kelompok 

atau tidak ada sama sekali. 

E.Verifikasi Data 

Menurut Creswell (2010 : 285) verifikasi dalam penelitian kualitatif 

merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan 

prosedur-porosedur tertentu yaitu melakukan interpretasi dan kategorisasi data. Hasil  

interpretasi dan kategorisasi data kemudian divalidasi dengan menggunakan teknik 

validasi data untuk memperoleh data yang benar-benar mendukung serta sesuai 

dengan karakteristik fokus permasalahan dan tujuan penelitian Wiriatmadja (2005). 

Adapun teknik pemeriksaaan keabsahan data (validasi) yang digunakan peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Member Chek , yakni memeriksa kembali keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi atau wawancara apakah keterangan /informasi itu tidak 

berubah atau ajeg. Dalam proses ini data atau informasi diperoleh peneliti dari 
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kepala sekolah, guru, teman sejawat guru, siswa, pegawai tata usaha, pegawai 

perpustakaan dan orang tua siswa, apakah keterangan atau informasi itu tetap atau 

berubah sehingga dapat dipastikan keajegannya dan data tersebut terpercaya 

kebenarannya. 

2. Audit trail yaitu memeriksa kebenaran hasil penelitian dengan mendiskusikan 

dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas. Dalam penelitian ini Audit trail dilakukan dengan 

mendiskusikan kebenaran data dan prosedur pengumpulannya dengan guru yang 

mengajar mata pelajaran yang sama, dosen pembimbing, dan teman-teman yang 

memiliki keterampilan melakukan penelitian tindakan kelas. 

3. Expert  Opinion yaitu, mengkonsultasikan hasil temuan  penelitian kepada para 

ahli yang memiliki keahlian dibidangnya, termasuk dengan para dosen 

pembimbing. Dalam penelitian ini, peneliti meminta arahan dan masukan dari 

dosen pembimbing akademik tentang penyusunan proposal penelitian. 

 

 

 

 

 


