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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) menurut 

Hopkins (dalam Rochiati Wiriaatmadja 2012, hlm. 11) penelitian kelas adalah 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 

proses perbaikan dan perubahan.  

Penelitian Tindakan Kelas dapat disimpulkan sebagai penelitian dalam 

bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran (Kasbolah, 1995:15) untuk 

menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif yang 

menghasilkan data secara deskriptif.  

Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam PTK ini 

merupakan kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan acuan sekala kualitas 

dan pendekatan kuantitatif dengan statistika sederhana.  

B. Model PTK yang Dikembangkan 

Model penelitian yang di adopsi dalam penelitian ini adalah mengacu 

kepada model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Mc.Taggart (dalam 

Hernawan, 2007:128) apabila di amati dan dicermati, pada hakikatnya berupa 

perangkat-perangkat atau untaian dengan satu perangkat yang terdiri dari empat 

komponen, yaitu perencanaan, tidakan, pengamatan, dan refleksi.   

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menggunakan istrumen unjuk kerja dan latihan soal yang diberikan kepada siswa 

secara kuis-kuis model kooperatif tipe TGT, melibatkan langsung siswa untuk 

mencoba atau mengerjakannya dengan bimbingan guru dan dilakukan secara 

turnamen akademik. Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dalam 3 siklus. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah merupakan gambar proses 

pelaksaan pada siklus I, II dan III. 
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Gambar 3.1 

Alur PTK (Diadaptasi dari model Kemmis dan Mc Taggart, 1988) 

1. Siklus I 

Siklus I ini dilakukan dengan 1 pertemuan, pertemuan ini dilaksanakan 

pada bulan Mei 2015 pada materi gaya magnet dengan menerapkan model 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT).  

2. Siklus II 

Siklus II ini dilakukan dengan 1 pertemuan, pertemuan ini dilaksanakan 

pada bulan Mei 2015 pada materi gaya gesek dengan menerapkan model 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). 

3. Siklus III 

Siklus III ini dilakukan dengan 1 pertemuan, pertemuan ini dilaksanakan 

pada bulan Mei 2015 pada materi gaya gravitasi dengan menerapkan model 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di salah satu SD yang terletak di daerah Sukajadi 

tepatnya di jalan Karangtineung kota Bandung yang beralamat di karangtineung 

kota Bandung.  

D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah siswa Kelas V SD yang 

berjumlah 45 siswa yan terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan, 

yang beralamat di kecamatan Sukajadi  kota bandung . 

E. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap/II tahun pelajaran 

2014/2015 mulai bulan April sampai Juni 2015. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen pembelajaran  

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan untuk 

mengetahui perencanaan pembelajaran sebelum dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui gambaran pembelajaran. RPP dibuat disetiap siklus. 

b. Media pembelajaran  

Media pembelajaran digunakan untuk membatu peserta didik dalam 

memahami penjelasan materi pembelajaran. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini di antaranya : 1) Magnet, 2) Paku, 3)  Pencil, 4) Pulpen, 5) 

Peniti, 6) Spidol, 7) Mobil-mobilan, 8) Kain kasar, 9) Plastik,  10) buku uang 

logam 11) uang kertas 12) Penghargaan, dan 13) Kuis- kuis dalam turnamen 

Kuis-kuis yang ada di dalam turnamen ini berupa soal-soal 

pertanyaan yang telah presentasikan oleh siswa dan guru sebelumnya. 

Kuis ini akan menentukan hasil dari pemahaman yang telah didapat oleh 

siswa pada materi sebelumnya.  

2. Instrumen penelitian  

Pada penelitian ini, instrumen untuk mengungkap hasil penelitian  

sebagai berikut:  

a. Observasi. Lembar observasi berupa catatan penting yang digunakan 

untuk mengobservasi hal-hal yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, 
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seperti keterlaksanaan RPP dan keterlaksanaan rencana tindakan. 

Lembar observasi ini juga digunakan untuk mengobservasi keaktifan 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pengamatan dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung dan pengamatan  dilakukan 

dengan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Merekam kegiatan yang 

berlangsung dan melakukan pencatatan data setelah kegiatan 

pembelajaran. Hasil observasi ini juga difungsikan sebagai sarana untuk 

melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Data hasil 

observasi ini digunakan sebagai data pokok penelitian. Ada dua jenis 

lembar observasi dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Lembar observasi kegiatan guru dan siswa  

Lembar observasi ini sebagai instrument untuk mengukur tingkat 

ketercapaian pelaksanaan model kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT)  dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

(Lembar observasi ini dapat dilihat pada lampiran 1  

2) Lembar observasi keaktifan siswa.  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

keatifan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). Indikator keaktifan 

siswa yang digunakan dalam lembar observasi ini sesuai dengan 

indikator yang tertertulis pada definisi operasional penelitian. Adapun 

lebih jelasnya bentuk lembar observasi keaktifan siswa dalam 

pembelajaran tersebut dapat dilihat pada lampiran 1. 

b. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan adalah foto-foto kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran IPA dengan model kooperatif tipe 

TGT. 

G. Prosedur Penelitian (Rancangan Siklus Penelitian) 

Pelaksanaan PTK dilaksanakan dalam 3 siklus atau lebih. Apabila 3 siklus 

yang dilaksanakan belum dapat mengatasi masalah maka akan dilakukan tindakan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. Sebelum dilaksanakan tindakan dalam 

penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah melalui 

observasi awal kemudian melakukan refleksi untuk menentukan cara dan tindakan 
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pemecahan masalah yang akan ditempuh pada siklus pertama. Hasil dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus kedua secara keseluruhan dalam setiap siklus 

terdapat empat tahap yang harus ditempuh yaitu:  

1. Perencanaan  

Sebelum melaksanakan tindakan, maka perlu tindakan persiapan. Kegiatan 

pada tahap ini adalah: 

a. Penyusunan RPP dengan model pembelajaran yang direncanakan dalam 

PTK. 

b. Membentuk kelompok yang bersifat heterogen, baik dari segi kemampuan 

akademis, jenis kelamin, maupun etnis. 

c. Memberikan penjelasan pada siswa mengenai teknik pelaksanaan model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat. Dalam pelaksanaan penelitian, guru menjadi fasilitator selama 

pembelajaran, siswa dibimbing untuk belajar IPA secara kooperatif learning 

dengan tipe Team Game Tounament (TGT). 

Segala sesuatu yang telah dipersiapkan pada tahap perencanaan 

dilaksanakan pada kegiatan inti, yaitu dengan melakukan pembelajaran dan 

penilaian terhadap proses pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian 

ini direncanakan dan dilakukan dalam waktu yang dibutuhkan. Pelaksanaan 

tindakan secara berdaur dengan menggunakan tahapan perencanaan, tindakan 

pelaksanaan, tindakan observasi dan refleksi.  

Pada tahap ini peneliti melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

disusun sebelumnya. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan peneliti sebagai guru 

kelas dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan wali kelas  sebagai observer. 

Tugas observer adalah memberi masukan-masukan kepada peneliti atas 

kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran. 

Observer juga memberitahu peneliti hal-hal yang sudah cukup dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung, serta temuan-temuan perilaku peserta didik di kelas. 
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3. Observasi  

Observasi yang dilakukan selama kegiatan penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan dengan cara observasi terfokus menurut Hopkins (dalam Rochiati 

Wiriaatmadja 2012, hlm. 112) obervasi terfokus merupakan penelitian yang ingin 

memfokuskan permasalahan kepada upaya-upaya guru dalam meningkatkan 

semangat belajar siswa dengan memberikan respons kepada pertanyaan guru 

maka sebaiknya dilakukan penelitian tindakan kelas yang memfokuskan kepada 

memingkatkan kualitas belajar siswa.  

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan 

hendaknya pengamat melakukan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Merekam 

kegiatan yang berlangsung dan melakukan pencatatan data setelah kegiatan 

pembelajaran. Selain itu peneliti meminta bantuan kepada teman. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini, dilakukan analisis data yang telah ada dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang ingin dicapai. Refleksi 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah atau belum terjadi, 

dan apa yang dihasilkan, mengapa hal itu terjadi dan apa yang perlu dilakukan 

selanjutnya. 

H. Rencana pengolahan dan keabsahan data  

Adapun rencana pengolahan data dan keabsahan data yang dihasilkan, akan 

dilakukan dengan cara Analisis data secara kualitatif dan kuantitatif tergantung 

dari objek yang di amati.  

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu :  

1. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui 

seleksi, pengelompokan dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah 

data atau informasi yang bermakna.  

2. Paparan data merupakan upaya untuk menampilkan data secara jelas dan 

mudah untuk dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, grafik atau 

bentuk lainnya yang memberikan gambaran jelas tentang proses 

pembelajaran dan hasil tindakan penelitian lainnya.   
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3. Penyimpulan data merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang 

telah teroganisasi dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat dan 

bermakna.  

Untuk pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil observasi 

sebagai hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan statistika sederhana, 

sebagai berikut :  

 

1. Presentase keaktifan siswa  

𝑷 =
𝒏

∑𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
  𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 

 

P = Presentase Keaktifan Siswa  

n = jumlah siswa yang melaksanakan kegiatan  

∑siswa = jumlah seluruh siswa 

2. Rata-rata presentase keaktifan siswa  

Menurut Sudjana N. (Firdaus R. 2014: 33) Mengemukakan “mean atau 

rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan skor dibagi dengan banyaknya 

subjek”. Secara sederhana rumusnya adalah sebagai berikut: 

𝒙 =
∑𝒙

𝑵 
 

keterangan : 

X = Rata-rata (Mean) 

∑ = jumlah skor (jumlah keseluruhan)  

N = Subjek (siswa) 

Adapun kategori keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :  

3.2  

Kriteria keaktifan siswa 

No Presentase aktivitas siswa  Keterangan 

1 75- 100 Sangat baik 

2 50-74 Baik  

3 25-49 Cukup baik   

4 0-24 Kurang  baik  

 


