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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian dan Model Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh seorang guru atau peneliti di dalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. PTK 

didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan (action research) yang dilakukan 

oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan 

orang lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelasnya 

melalui suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus (Kunandar, 2008, 

hlm. 44). 

Fokus penelitian tindakan kelas yaitu pada peserta didik atau pembelajaran 

yang terjadi di kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan 

nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan 

pengembangan profesinya. Penelitian tindakan kelas sangat penting dilakukan 

oleh guru, karena dengan melaksanakan penelitian ini dapat membuat guru 

menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran, karena di dalam PTK 

ini guru dapat melihat apa kekurangan dalam pembelajaran, dan bagaimana cara 

mengatasi kekurangan tersebut. 

3.1.2 Model Penelitian 

Penelitian tindakan kelas  ini menggunakan model penelitian yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Tagart. Menurut Kemmis dan Mc. Taggart 

dalam (Muslich, 2012, hlm. 8) mengemukakan bahwa PTK adalah studi yang 

dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri, yang 

dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan  melalui proses yang dinamis dan 
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komplementari yang terdiri dari empat langkah utama, yaitu penyusunan rencana, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Sehingga pada pelaksanaannya dapat 

menghasilkan suatu hasil refleksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. 

Dengan demikian pelaksanaan PTK dapat dilakukan dengan beberapa siklus yang 

saling berkesinambungan satu sama lain seperti yang di uraikan dalam gambar 

berikut: 

 

Gambar 3.1 
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Model Penelitian Tindakan Kelas oleh Kemmis dan Mc. Tagart 

Dilakukannya PTK adalah dalam rangka agar guru bersedia untuk 

menginstropeksi, bercermin, merefleksi atau mengevalusi dirinya sendiri sehingga 

kemampuannya sebagai seorang guru/pengajar diharapkan cukup professional 

untuk selanjutnya, diharapkan dari peningkatan kemampuan diri tersebut dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas anak didiknya, baik dalam aspek 

penalaran, keterampilan, pengetahuan, hubungan sosial maupun aspek-aspek 

lainnya yang bermanfaat bagi peserta didik untuk menjadi dewasa. 

Adapun gambaran umum penelitian ini yakni terdiri atas 2 siklus, dimana 

masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan tindakan; pelaksanaan tindakan 

(dalam penelitian ini, satu siklus terdiri atas satu tindakan); pengamatan dan 

evaluasi; serta analisis dan refleksi. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sarijadi 7. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016-2017 

dimulai dari bulan Februari sampai bulan Mei 2017. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV di salah 

satu SDN Sarijadi 7 tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah peserta didik 24 

orang, yang terdiri dari 13 peserta didik perempuan dan 11 peserta didik laki-laki. 

Adapun karakteristik peserta didik dalam penelitian ini merupakan peserta didik 

dengan pengaruh gadget yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pengaruh 

lingkungan geografis peserta didik yang tinggal di daerah kota membentuk sifat 

indivualisme yang terfokus pada gadget sehingga menyebabkan rendahnya 

aktivitas belajar peserta didik. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Peneliti menggunakan model Kemmis & McTaggart.Adapun tahap-tahap 

penelitian tindakan kelas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pemantauan 

(observasi), dan refleksi. 

Prosedur penelitian yang dilakukan antara lain: 

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Permintaan izin kepada Kepala Sekolah SD Negeri Sarijadi 7 selaku 

pimpinan sekolah. 

b. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar 

yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe Team Games Tournament (TGT) 

c. Penetapan fokus permasalahan yang serigkali dihadapi peserta didik. 

d. Melakukan wawancara dengan guru mengenai tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan sejauh ini. 

e. Melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kompetensi awal peserta didik mengenai materi mata pencaharian 

masyarakat di sekitar tempat tinggal peserta didik berdasarkan letak 

geografisnya. 

f. Mengamati sarana dan prasarana yang ada disekolah sebagai bahan 

penunjung kesuksesan PTK yang akan dilaksanakan. 

g. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk merumuskan hipotesis 

tindakan. 

h. Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bersama guru yang 

bersangkutan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran model 

pembelajaran cooperative learning tipe Team Games Tournament (TGT). 

i. Merancang indikator untuk penilaian tingkat aktivitas belajar peserta didik 

selama kegiatan diskusi berlangsung. 

j. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan lembar evaluasi. 

k. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 
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3.4.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan proses penelitian disesuaikan dengan rencana yang telah 

dibuat sebelumnya. Pelaksanaannya sendiri terdiri dari proses pembelajaran 

(menggunakan model cooperative learning tipe Team Games Tournament 

(TGT)), evaluasi, dan refleksi pada setiap siklus. Adapun penjabaran rencana 

siklus pertama yaitu: 

a. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

direncanakan sebelumnya. Materi yang akan disampaikan pada siklus I 

adalah materi mata pencaharian masyarakat di sekitar tempat tinggal peserta 

didik berdasarkan letak geografisnya. 

b. Melakukan kegiatan brainstorming saat diskusi berlangsung/pada tahap 

team dan games. 

c. Melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

d. Melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta 

didik setelah menerima materi pelajaran. 

 

3.4.1.3 Pengamatan 

a. Menuliskan keseluruhan tindakan yang telah dilakukan. 

b. Menuliskan segala bentuk aktivitas yang dilakukan peserta didik dan guru. 

c. Menuliskan nama setiap peserta didik yang aktif dan pasif dalam 

kontribusinya di dalam kelompok. 

d. Mengumpulkan data kualitatif peserta didik selama kegiatan diskusi 

berlangsung (pada tahap team dan games). 

e. Mengumpulkan data kuantitatif peserta didik melalui lembar evalausi yang 

telah diberikan guru. 

 

3.4.1.4 Refleksi 

Mengkaji keseluruhan tindakan yang telah dilakukan. 

a. Melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang selanjutnya. 
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3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Permintaan izin kepada Kepala Sekolah SD Negeri Sarijadi 7 selaku 

pimpinan sekolah. 

b. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar 

yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe Team Games Tournament (TGT). 

c. Melakukan wawancara dengan guru mengenai tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus 2. 

d. Melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kompetensi awal peserta didik mengenai materi jenis-jenis pekerjaan 

masyarakat di sekitar tempat tinggal peserta didik berdasarkan kegiatan 

ekonominya. 

e. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk merumuskan hipotesis 

tindakan 2. 

f. Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bersama guru yang 

bersangkutan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran model 

pembelajaran cooperative learning tipe Team Games Tournament (TGT). 

g. Merancang indikator untuk penilaian aktivitas peserta didik selama kegiatan 

diskusi berlangsung. 

h. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan lembar evaluasi. 

i. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan proses penelitian disesuaikan dengan rencana yang telah 

dibuat sebelumnya. Pelaksanaan sendiri terdiri dari proses pembelajaran 

(menggunakan model cooperative learning tipe Team Games Tournament 

(TGT)), evaluasi, dan refleksi pada setiap siklus. Adapun penjabaran rencana 

siklus pertama yaitu: 
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a. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

direncanakan sebelumnya. Materi yang akan disampaikan pada siklus II 

adalah materi jenis-jenis pekerjaan masyarakat di sekitar tempat tinggal 

peserta didik berdasarkan kegiatan ekonominya. 

b. Melakukan implementasi brainstorming saat diskusi berlangsung/pada tahap 

team dan games. 

c. Melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung.  

d. Melaksanakan kegiatan pertandingan antar kelompok sebagai 

pengimplementasian tahap tournament. 

e. Melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta 

didik setelah menerima materi pelajaran. 

 

3.4.2.3 Pengamatan 

a. Menuliskan keseluruhan tindakan yang telah dilakukan. 

b. Menuliskan segala bentuk aktivitas yang dilakukan peserta didik dan guru. 

c. Menuliskan nama setiap peserta didik yang aktif dan pasif dalam 

kontribusinya di dalam kelompok. 

d. Mengumpulkan data kualitatif peserta didik selama kegiatan diskusi 

berlangsung (pada tahap team dan games). 

e. Mengumpulkan data kuantitatif peserta didik melalui lembar evalausi yang 

telah diberikan guru. 

 

3.4.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji keseluruhan tindakan yang telah dilakukan. 

b. Melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang telah 

dilaksanakan 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Instrumen Pembelajaran 

3.5.1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP yang dibuat pada penelitian ini berjumlah dua buah. Masing-masing 

RPP dibuat untuk satu kali pertemuan (7x35 menit) untuk satu siklus. RPP 
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pertama (siklus I) berisi tentang mata pencaharian masyarakat di sekitar tempat 

tinggal peserta didik berdasarkan letak geografisnya, dan RPP kedua (siklus II) 

berisi tentang jenis-jenis pekerjaan masyarakat di sekitar tempat tinggal peserta 

didik berdasarkan kegiatan ekonominya. 

 

3.5.1.2 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dibuat pada penelitian ini berjumlah dua 

buah. Masing-masing LKS dibuat untuk satu kali pertemuan (7x35 menit) untuk 

satu siklus. LKS pertama (siklus I) berisi tentang mata pencaharian masyarakat di 

sekitar tempat tinggal peserta didik berdasarkan letak geografisnya, dan LKS 

kedua (siklus II) berisi tentang jenis-jenis pekerjaan masyarakat di sekitar tempat 

tinggal peserta didik berdasarkan kegiatan ekonominya. Adapun jumlah LKS 

yang dibuat pada setiap siklusnya berjumlah 3 buah yang dibuat berdasarkan mata 

pelajaran pada setiap pembelajaran tersebut. 

 

3.5.1.3 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan pada siklus I adalah media wayang 

bergambar, dimana cerita dari wayang bergambar tersebut merupakan cerita 

“Tangkuban Perahu” ; media gambar yang berisikan tentang mata pencaharian 

masyarakat berdasarkan letak geografisnya; media kartu pertanyaan untuk 

kegiatan switch questions ; dan media kartu bernomor beserta kartu pertanyaan 

untuk kegiatan turnamen. Untuk pelaksanaan pada siklus II, media yang 

digunakan adalah media gambar yang berisikan kegiatan produksi, distribusi dan 

konsumsi; media kartu pertanyaan untuk kegiatan switch questions; media 

permaianan ular tangga dan media kartu bernomor beserta kartu pertanyaan untuk 

kegiatan turnamen. 

 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Tes 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan aktivitas belajar 

peserta didik melalui penerapan model cooperative learning tipe Team Games 

Tournament (TGT), bentuk tes berupa tes uraian/essay.. Setiap butir soal dibuat 
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berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian ini. Soal tes dibuat 

untuk 2 siklus. Berikut ini adalah masing-masing soal tes evaluasi: 

 

 

 

Tabel 3.1 

Tes Tertulis Siklus I 

Indikator No. 

Soal 

Bunyi Soal 

Kegiatan visual 

(visual activities) 

No. 1 Diskusikanlah bersama teman satu 

kelompokmu mengenai ketiga gambar 

diatas dan uraikan pendapatmu mengenai 

gambar a, gambar b dan gambar c! 

(gambar petani, gambar nelayan, dan 

gambar pemetik teh) 

Kegiatan lisan (oral 

activities) 

No. 2 Apakah mata pencaharian seluruh 

penduduk di Indonesia sama? Jika tidak, 

apa yang melatar belakangi hal tersebut? 

No. 3 Berikan 3 contoh lain mata pencaharian 

masyarakat Indonesia dan gambarkan! 

Kegiatan menulis 

(writing activities) 

No. 4 Uraikan setiap contoh mata pencaharian 

tersebut beserta dampaknya! 

Kegiatan Emosional 

(emotional activities) 

No. 5 Presentasikanlah hasil diskusimu di depan 

kelas 

Kegiatan 

mendengarkan 

No. 6 Bacakalnlah hasil diskusimu di depan 

kelas! 
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(listening activities) Setiap kelompok membuat rangkuman 

dari jawaban kelompok lain yang 

presentasi di depan kelas! 

 

 

 

Tabel 3.2 

Tes Tertulis Siklus II 

Indikator Aktivitas 

Belajar 

No. 

Soal 

Bunyi Soal 

Kegiatan visual (visual 

activities) 

No. 1 Diskusikanlah bersama teman satu kelompokmu 

mengenai ketiga gambar diatas dan uraikan 

pendapatmu mengenai gambar a, gambar b dan 

gambar c! (gambar petani, gambar pedagang, 

dan gambar pembeli). 

Kegiatan lisan (oral 

activities) 

No. 2 Apa yang dimaksud dengan konsumen? 

 

No. 3 Berikan contoh lain jenis pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan ekonomi! 

Kegiatan menulis 

(writing activities) 

No. 4 Uraikan setiap contoh pekerjaan tersebut! 

Kegiatan Emosional 

(emotional activities) 

No. 5 Presentasikanlah hasil diskusi mu di depan 

kelas! 
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Kegiatan 

mendengarkan 

(listening activities) 

No. 6 Dengarkan dan catatlah hal-hal penting yang di 

presentasikan oleh kelompok lain di buku 

tulismu! 

 

 

 

3.6.2 Observasi 

Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang 

berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. 

Dalam setiap siklus, peneliti membuat 2 buah lembar observasi. Lembar observasi 

yang pertama lebih menekankan pada penilaian proses pembelajaran (aktivitas 

guru dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran), dan lembar observasi yang 

kedua lebih menekankan pada penilaian aktivitas belajar peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

3.6.3 Dokumentasi 

Untuk memvisualisasikan keadaan rill di dalam kelas ketika pembelajaran. 

Berguna sebagai bukti otentik pelaksanaan penelitian berbentuk foto. 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis model Miles dan Huberman. Berikut penjabaran aktivitas analisis data 

menurut  Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011, hlm. 338) yaitu: 

3.7.1 Reduksi Data 

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok, sehingga dalam tahap ini dilakukannya penyederhanaan data menjadi 

sebuah informasi yang bermakna. 

3.7.2 Penyajian Data 
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Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh kemudian disusun lalu 

disajikan agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi 

terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti tersebut. 

3.7.3 Verifikasi 

Dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atau proses pengambilan 

intisari dari data-data yang telah diperoleh kemudian disusun dan disajikan 

kedalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat akan tetapi dapat memberikan 

penjelasan atau penjabaran yang menyeluruh. 

 

 

3.8 Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Adapun 

analisis kualitatif berdasarkan atas hasil observasi selama pembelajaran 

berlangsung dan pengumpulan data menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan 

tes tulis yang peneliti buat sebagai acuan tingkat keberhasilan penelitian. Berikut 

rincian  pengolahaan dan analisis data, yaitu: 

3.8.1 Tes Tertulis 

Hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengolahan tes tertulis 

dimulai dari memberikan penilaian terhadap hasil evaluasi peserta didik. Setiap 

soal akan diberi rentang nilai dari 0 hingga 20 tergantung dari jawaban peserta 

didik yang bervariatif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif yaitu 

dengan menentukan indikator kompetensinya. Jawaban peserta didik pada setiap 

butir soal harus dapat memenuhi indikator kompetensi/target jawaban yang harus 

dicapai sehingga guru dapat menentukan nilai sesuai dengan rentang nilai yan 

telah ditentukan. Setelah itu guru menjumlahkan nilai setiap soal menjadi nilai 

keseluruhan, kemudian memasukannya kedalam daftar nilai, menghitung rata-rata 

kelasnya, dan memberikan kategori sesuai dengan KKM yang ditentukan. Dalam 

ketuntasan pembelajaran klasikal, menjelaskan bahwa kelas dinyatakan sudah 

tuntas secara klasikal jika telah mencapai 85% dari seluruh peserta didik 

memperoleh nilai KKM. Agar penilaian lebih terarah, peneliti telah membuat 

pedoman penilaian peserta didik sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Pedoman Penilaian Tes Tertulis Pada Siklus I 

Indikator No. 

Soal 

Bunyi Soal Ren

tang

Nila

i 

Keterangan 

Kegiatan 

visual (visual 

activities) 

No. 

1 

Diskusikanlah bersama 

teman satu 

kelompokmu mengenai 

ketiga gambar diatas 

dan uraikan 

pendapatmu mengenai 

gambar a, gambar b 

dan gambar c! 

(gambar petani, gambar 

nelayan, dan gambar 

pemetik teh) 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali 

dengan target jawaban yang 

harus dicapai atau peserta didik 

tidak menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik kurang mampu 

mendeskripsikan ketiga 

gambar tersebut secara rinci 

dan benar; dan kurang mampu 

mengkomunikasikan 

gagasannya mengenai ketiga 

gambar tersebut secara lantang 

dan percaya diri. 

11-

15 

Peserta didik mendeskripsikan 

ketiga gambar tersebut secara 

rinci dan benar; namun kurang 

mampu mengkomunikasikan 

gagasannya mengenai ketiga 

gambar tersebut secara lantang 

dan percaya diri. Begitupun 

sebaliknya. 

16-

20 

Peserta didik mendeskripsikan 

ketiga gambar tersebut secara 

rinci dan benar; dan mampu 
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mengkomunikasikan 

gagasannya mengenai ketiga 

gambar tersebut secara lantang 

dan percaya diri. 

Kegiatan lisan 

(oral activities) 

No. 

2 

Apakah mata 

pencaharian seluruh 

penduduk di Indonesia 

sama? Jika tidak, apa 

yang melatar belakangi 

hal tersebut? 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali 

dengan target jawaban yang 

harus dicapai atau peserta didik 

tidak menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik kurang tepat 

dalam mencari tahu mata 

pencaharian seluruh penduduk 

di Indonesia dan hal yang 

melatarbelakanginya. 

11-

15 

Peserta didik mencari tahu 

mata pencaharian seluruh 

penduduk di Indonesia tetapi 

kurang tepat dalam mencari 

tahu hal yang 

melatarbelakanginya. 

16-

20 

Peserta didik mencari tahu 

mata pencaharian seluruh 

penduduk di Indonesia dan hal 

yang melatarbelakanginya 

dengan benar. 

Kegiatan lisan 

(oral activities) 

No. 

3 

Berikan 3 contoh lain 

mata pencaharian 

masyarakat Indonesia 

dan gambarkan! 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali 

dengan target jawaban yang 

harus dicapai atau peserta didik 
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tidak menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik membuat 1 

contoh dan gambar mata 

pencaharian masyarakat 

Indonesia. 

11-

15 

Peserta didik membuat 2 

contoh dan gambar mata 

pencaharian masyarakat 

Indonesia. 

16-

20 

Peserta didik membuat 3 

contoh dan gambar mata 

pencaharian masyarakat 

Indonesia. 

Kegiatan 

menulis 

(writing 

activities) 

No. 

4 

Uraikan setiap contoh 

mata pencaharian 

tersebut beserta 

dampaknya! 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali 

dengan target jawaban yang 

harus dicapai atau peserta didik 

tidak menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik menguraikan satu 

contoh mata pencaharian 

dengan benar, dan dua contoh 

lain dengan kurang tepat. 

11-

15 

Peserta didik menguraikan dua 

contoh mata pencaharian 

dengan benar, dan satu contoh 

lain dengan kurang tepat. 

16-

20 

Peserta didik menguraikan 

ketiga contoh mata pencaharian 



41 
 

Dinda Ayu Wulandari, 2017 
PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TGT UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS 
BELAJAR PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dengan benar. 

Kegiatan 

Emosional 

(emotional 

activities) 

No. 

5 

Presentasikanlah hasil 

diskusimu di depan 

kelas 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali 

dengan target jawaban yang 

harus dicapai atau peserta didik 

tidak menjawab pertanyaan. 

1-10 Sebagian kecil anggota 

kelompok berani dan percaya 

diri ketika presentasi di depan 

kelas. 

11-

15 

Sebagian besar anggota 

kelompok berani dan percaya 

diri ketika presentasi di depan 

kelas. 

16-

20 

Seluruh anggota kelompok 

berani dan percaya diri ketika 

presentasi di depan kelas. 

Kegiatan 

mendengarkan 

(listening 

activities) 

No. 

6 

Bacakalnlah hasil 

diskusimu di depan 

kelas! 

Setiap kelompok 

membuat rangkuman 

dari jawaban kelompok 

lain yang presentasi di 

depan kelas! 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali 

dengan target jawaban yang 

harus dicapai atau peserta didik 

tidak menjawab pertanyaan. 

1-10 Sebagian kecil anggota 

kelompok mendengarkan 

presentasi dari kelompok lain 

dan menuliskan rangkuman 

jawabannya dengan benar. 

11- Sebagian besar anggota 
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15 kelompok mendengarkan 

presentasi dari kelompok lain 

dan menuliskan rangkuman 

jawabannya dengan benar. 

16-

20 

Seluruh anggota kelompok 

mendengarkan presentasi dari 

kelompok lain dan menuliskan 

rangkuman jawabannya dengan 

benar. 
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Visual Activities 

Oral Activities 

Writing Activities 

Emotional  Activities 

Soal no. 1 

Soal no. 2 

Soal no. 3 

Soal no. 4 

Soal no. 5 

Listening Activities Soal no. 6 

Adapun hubungan antara indikator aktivitas belajar peserta didik 

dengan tes tulis yang peneliti buat dapat digambarkan secara berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Hubungan Indikator Aktivitas Belajar Peserta Didik Dengan Tes Tulis 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Penilaian Tes Tertulis Pada Siklus II 

Indikator No. 

Soal 

Bunyi Soal Ren

tang 

Nila

i 

Keterangan 

Kegiatan 

visual (visual 

activities) 

No. 

1 

Diskusikanlah bersama 

teman satu kelompokmu 

mengenai ketiga gambar 

diatas dan uraikan 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali dengan 

target jawaban yang harus 

dicapai atau peserta didik tidak 

menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik kurang mampu 



44 
 

Dinda Ayu Wulandari, 2017 
PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TGT UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS 
BELAJAR PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pendapatmu mengenai 

gambar a, gambar b dan 

gambar c! (gambar 

petani, gambar pedagang, 

dan gambar pembeli). 

mendeskripsikan ketiga gambar 

tersebut secara rinci dan benar; 

dan kurang mampu 

mengkomunikasikan gagasannya 

mengenai ketiga gambar tersebut 

secara lantang dan percaya diri. 

11-

15 

Peserta didik mendeskripsikan 

ketiga gambar tersebut secara 

rinci dan benar; namun mampu 

mengkomunikasikan gagasannya 

mengenai ketiga gambar tersebut 

secara lantang dan percaya diri. 

Begitupun sebaliknya. 

16-

20 

Peserta didik mendeskripsikan 

ketiga gambar tersebut secara 

rinci dan benar; dan mampu 

mengkomunikasikan gagasannya 

mengenai ketiga gambar tersebut 

secara lantang dan percaya diri. 

Kegiatan lisan 

(oral activities) 

No. 

2 

Apa yang dimaksud 

dengan konsumen? 

 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali dengan 

target jawaban yang harus 

dicapai atau peserta didik tidak 

menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik mencari tahu 

pengertian dari konsumen 

dengan benar melalui satu 

sumber. 

11- Peserta didik mencari tahu 
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15 pengertian dari konsumen 

dengan benar melalui >2 

sumber. 

16-

20 

Peserta didik mencari tahu 

pengertian dari konsumen 

dengan benar melalui berbagi 

sumber. 

Kegiatan lisan 

(oral activities) 

No. 

3 

Berikan contoh lain jenis 

pekerjaan yang terkait 

dengan kegiatan 

ekonomi! 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali dengan 

target jawaban yang harus 

dicapai atau peserta didik tidak 

menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik membuat 1 contoh 

kegiatan distribusi dengan benar, 

namun kurang tepat dalam 

membuat 1 contoh kegiatan 

produksi, dan konsumsi. 

Begitupun sebaliknya. 

11-

15 

Peserta didik membuat 1 contoh 

kegiatan distribusi, dan produksi 

dengan benar, namun kurang 

tepat dalam membuat 1 contoh 

kegiatan konsumsi. Begitupun 

sebaliknya. 

16-

20 

Peserta didik membuat 1 contoh 

kegiatan distribusi, produksi, 

dan konsumsi dengan benar. 

Kegiatan 

menulis 

No. Uraikan setiap contoh 0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali dengan 
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(writing 

activities) 

4 pekerjaan tersebut! target jawaban yang harus 

dicapai atau peserta didik tidak 

menjawab pertanyaan. 

1-10 Peserta didik menguraikan satu 

contoh kegiatan ekonomi dengan 

benar, dan dua contoh lain 

dengan kurang tepat. 

11-

15 

Peserta didik menguraikan dua 

contoh kegiatan ekonomi dengan 

benar, dan satu contoh lain 

dengan kurang tepat. 

16-

20 

Peserta didik menguraikan 

ketiga contoh kegiatan ekonomi 

dengan benar. 

Kegiatan 

Emosional 

(emotional 

activities) 

No. 

5 

Presentasikanlah hasil 

diskusi mu di depan 

kelas! 

 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali dengan 

target jawaban yang harus 

dicapai atau peserta didik tidak 

menjawab pertanyaan. 

1-10 Sebagian kecil anggota 

kelompok berani dan percaya 

diri ketika presentasi di depan 

kelas. 

11-

15 

Sebagian besar anggota 

kelompok berani dan percaya 

diri ketika presentasi di depan 

kelas. 

16- Seluruh anggota kelompok 
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20 berani dan percaya diri ketika 

presentasi di depan kelas. 

Kegiatan 

mendengarkan 

(listening 

activities) 

No. 

6 

Dengarkan dan catatlah 

hal-hal penting yang di 

presentasikan oleh 

kelompok lain di buku 

tulismu! 

0 Jawaban peserta didik tidak 

berhubungan sama sekali dengan 

target jawaban yang harus 

dicapai atau peserta didik tidak 

menjawab pertanyaan. 

1-10 Sebagian kecil anggota 

kelompok mendengarkan 

presentasi dari kelompok lain 

dan menuliskan hal-hal penting 

dari seluruh jawabannya dengan 

benar. 

11-

15 

Sebagian besar anggota 

kelompok mendengarkan 

presentasi dari kelompok lain 

dan menuliskan hal-hal penting 

dari seluruh jawabannya dengan 

benar. 

16-

20 

Seluruh anggota kelompok 

mendengarkan presentasi dari 

kelompok lain dan menuliskan 

hal-hal penting dari seluruh 

jawabannya dengan benar. 
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Keterangan : 

TB = Ketuntasan belajar peserta didik 

∑𝑋 = Jumlah peserta didik yang mencapai nilai diatas KKM 

N  = Jumlah peserta didik 

 

 

 

TB =
∑𝑋 𝑥 100%

𝑁
 

Visual Activities 

Oral Activities 

Writing Activities 

Emotional  Activities 

Soal no. 1 

Soal no. 2 

Soal no. 3 

Soal no. 4 

Soal no. 5 

Listening Activities Soal no. 6 

Adapun hubungan antara indikator aktivitas belajar peserta didik 

dengan tes tulis yang peneliti buat dapat digambarkan secara berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Hubungan Indikator Aktivitas Belajar Peserta Didik Dengan 

Tes Tulis 

 

Setelah semua peserta didik mendapat nilai tes tulis, kemudian guru 

menghitung  persentase ketuntasan belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas. 

Adapun cara yang digunakan untuk menghitung  persentase ketuntasan belajar 

peserta didik dan rata-rata kelas adalah sebagai berikut: 
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Keberhasilan nilai tes yang didapatkan peserta didik dapat berpengaruh pula 

terhadap aktivitas belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan setiap soal yang 

terdapat dalam tes tulis yang peneliti buat mengacu pada setiap indikator dari 

aktivitas belajar peserta didik. 

3.8.2 Lembar Observasi 

Pengolahan lembar observasi dimulai dengan melihat poin-poin yang 

menjadi catatan dari para observer, poin-poin inilah yang nantinya akan dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk perbaikan di tindakan selanjutnya. Data dari lembar 

observasi ini berfungsi sebagai cerminan peneliti untuk melakukan instropeksi 

dalam pembelajaran selanjutnya. 

Lembar observasi dalam penelitian inipun dijadikan sebagai rujukan guna 

penentuan kriteria aktivitas belajar peserta didik. Adapaun kriteria aktivitas 

belajar peserta didik yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Aktivitas Belajar 

Nilai (Kriteria) Rentangan Persentase 

A (Sangat Baik) 80 – 100% 

B (Baik) 66 – 79% 

C (Cukup) 56 – 65% 

D (Kurang) 40 – 55% 

E (Sangat Kurang) <40% 

(Arikunto dalam Ghozali, 2014, hlm. 39) 

X =
∑𝑋

𝑁
 

Keterangan : 

X = Rata-rata kelas 

∑X  = Jumlah seluruh skor peserta didik 

N = Banyak peserta didik 

 


