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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas 

merupakan salah satu upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. Kemmis (dalam Hopkins, 2011, hlm. 87) menyatakan 

bahwa penelitian tindakan kelas adalah kegiatan refleksi diri untuk meningkatkan 

rasionalitas dan keadilan, pemahaman serta pelaksanaan dalam praktek sosial dan 

pendidikan. Penelitian tindakan kelas dilakukan guna memperbaiki pembelajaran 

sehingga kualitas proses belajar mengajar di kelas dapat meningkat. Menurut 

Burn (dalam Kunandar, 2008, hlm. 44), penelitian tindakan merupakan penerapan 

penemuan fakta pada pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas tindakan 

yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan kerja sama para peneliti, 

praktisi, dan orang awam. 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru di dalam kelasnya sendiri 

melalui refleksi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran guna 

memperbaiki hasil belajar siswa, mutu proses pembelajaran dan kinerja guru 

selama pembelajaran berlangsung. Penelitian tindakan kelas dilakukan minimal 

dua siklus, hal tersebut bergantung pada permasalahan yang diperoleh selama 

proses penelitian. Penelitian tindakan kelas dapat dilaksanakan secara individu 

maupun secara kolaborasi, namun lebih baik jika dilakukan secara kolaborasi. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan desain model 

Penelitian Tindakan Kelas dari Kemmis dan Mc. Taggart. Model ini merupakan 

model pengembangan dari konsep dasar model Kurt Lewin. Model ini terdiri atas 

empat tahap, berikut keempat tahap yang diadaptasi dari model Kemmis dan Mc. 

Taggart (dalam Arikunto, 2010, hlm. 17), yakni: 

1. Perencanaan tindakan (planning) 

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, 

peneliti merancang beberapa hal yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan 
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seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, 

materi pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, serta instrumen-instrumen 

pengungkap data.  

2. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Tahap kedua berpedoman pada perencanaan yang telah dirancang 

sebelumnya, kemudian diaplikasikan sesuai dengan langkah model 

pembelajaran TGT pada proses pembelajaran di kelas yang subjek 

penelitiannya telah ditentukan. 

3. Pengamatan (observing) 

Pada tahap ini, dilakukannya pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

yang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 

tindakan yang telah direncanakan dan bagaimana peningkatan motivasi 

belajar yang terlihat dengan tindakan yang diberikan sehingga dapat terlihat 

pengaruh dari model pembelajaran yang diterapkan.  

4. Refleksi (reflecting) 

Tahap terakhir adalah tahap refleksi. Tahap refleksi merupakan 

pengumpulan semua data hasil dari instrumen pengungkap data yang 

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga didapatkan kesimpulan 

sementara dan disusun solusi yang tepat agar terjadi peningkatan. Hasil dari 

tahap refleksi ini kemudian dijadikan dasar perencanaan tindakan untuk siklus 

selanjutnya. 
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Gambar 3.1. Modifikasi Model Kemmis dan Mc. Taggart 

(sumber: Hopkins 2011, hlm. 92) 
 

B. Subyek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sukarasa 139, Kecamatan Sukasari, Kota 

Bandung. Sekolah ini berakreditasi A. Tenaga pengajar dan staf sekolah 

berjumlah 16 orang diantaranya kepala sekolah, guru berjumlah 14 orang (10 

orang pegawai negeri dan 4 lainnya non pegawai negeri) dan penjaga sekolah. 

Sekolah penelitian ini terdiri dari enam tingkatan kelas, kelas I (satu) hingga kelas 

V (lima) dibagi menjadi kelas A dan kelas B, sedangkan kelas VI (enam) hanya 

satu kelas, sehingga total semua berjumlah 11 (sebelas) kelas atau disebut 11 

Perencanaan 
Tindakan 
Siklus I 

Pelaksanaan Tindakan: 

Materi Teks Petunjuk Merawat 
Hewan, Satuan Waktu dan 

Tarian Gerakan Hewan 

 

Tindakan 1 

Penerapan model pembelajaran 
TGT dengan penjelasan guru 
secara lisan, menggunakan 

media kalender dan demonstrasi 
guru (langkah 1), penghargaan 

berupa smile (langkah  5) 

Observasi 
Tindakan I 

Refleksi 
Tindakan 1 

Perencanaan 
Tindakan 
Siklus II 

Pelaksanaan Tindakan: 

Materi Teks Petunjuk Merawat 
Hewan, Satuan Waktu dan Tarian 

Gerakan Hewan 

 

Tindakan 2 

Penerapan model pembelajaran TGT 
dengan adanya ice breaking, gambar 
dan video pada projector, pengelolaan 

kelas berupa letter U, kartu 
pengetahuan (langkah 1), bimbingan 

guru pada setiap kelompok (langkah 2) 
dan hadiah konkrit (langkah 5) 

Observasi 
Tindakan II 

Refleksi 
Tindakan II 
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rombel. Ruangan kelas yang dimiliki sekolah ini berjumlah 5 ruangan kelas, 

sehingga kelas digunakan secara bergantian dengan dibagi sekolah pagi dan 

sekolah siang. Sekolah ini tergolong ramah lingkungan, baik dari segi kebersihan, 

penataan dan sarana prasarana cukup memadai. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IIIB tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian ini dilakukan di kelas III yang berjumlah 30 siswa diantaranya 12 siswa 

laki-laki dan 18 siswa perempuan. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian 

yaitu sekolah tersebut merupakan lokasi peneliti melaksanakan program 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) serta pada kelas tersebut pembelajaran 

masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa kurang 

dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan 

diantaranya ceramah dan penugasan. Pembelajaran berkelompok tidak digunakan 

sehingga siswa merasa jenuh dengan metode pembelajaran yang sama. Selain itu 

siswanya memiliki karakteristik senang bermain, senang bergerak, keinginan 

terlibat langsung melakukan sesuatu, memiliki imajinasi yang perlu dituangkan 

dalam keterampilan. Hal tersebut ditunjukkan ketika sewaktu-waktu proses 

pembelajaran dilakukan dengan sebuah permainan dan siswa berkeinginan untuk 

menyampaikan pendapatnya bersama kelompok ketika guru memberikan tugas. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 selama 5 (lima) bulan, dimulai dari bulan Februari sampai bulan Mei 

2017. Adapun rincian kegiatan penelitian pada tabel berikut. 

Tabel 3.1. Waktu Penelitian dan Rincian Kegiatan 

Jadwal Penelitian Rincian Kegiatan 

Februari 2017 Observasi di kelas IIIB dan VB selama 2 minggu. Melalui 
observasi tersebut, peneliti menemukan permasalahan pada 
kelas IIIB yaitu kurangnya motivasi belajar siswa yang 
ditunjukkan ketika pembelajaran berlangsung siswa kurang 
antusias, tidak berani bertanya, dan mudah putus asa 
menghadapi soal sehingga tugas tidak selesai tepat waktu. 
Peneliti melakukan refleksi terhadap temuan sehingga 
menentukan penerapan model TGT sebagai upaya perbaikan 
masalah tersebut. 

Maret 2017 Perencanaan untuk melaksanakan penelitian diawali konsultasi 
dengan Dosen Pembimbing hingga membuat dan mengajukan 
proposal, serta perizinan penelitian kepada kepala sekolah 
maupun guru kelas yang bersangkutan. Peneliti juga 
menyiapkan instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian. 
Instrumen pembelajaran berupa RPP, lembar kerja, dan materi 
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pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah. 
Instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas siswa 
selama langkah TGT dan motivasi belajar siswa. 

April 2017 Pelaksanakan tindakan kelas dalam dua siklus. Kegiatan 
pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah 
dibuat. 

Mei 2017 – Juni 2017 Peneliti melakukan analisis dan pengolahan data yang telah 
diperoleh selama kegiatan penelitian hingga menemukan 
kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan 

 

C. Prosedur Administrasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

III SD dengan menggunakan model TGT dilihat dari setiap siklus. Penelitian ini 

dirancang dalam dua siklus. Penelitian diawali dengan pendahuluan untuk melihat 

permasalahan yang terlihat, kemudian hasil yang diperoleh tersebut dijadikan 

acuan untuk merencanakan suatu tindakan. Kemudian melakukan sebuah tindakan 

untuk memecahkan permasalahan tersebut guna memperbaiki hasil maupun 

proses pembelajaran, dilanjutkan dengan refleksi sehingga memperoleh hasil 

tindakan. Hal tersebut merupakan alur siklus I, namun apabila belum 

menyelesaikan permasalahan, maka dilanjutkan pada siklus II untuk 

mengoptimalkan pemerolehan data dari hasil refleksi proses dan hasil tindakan 

yang dilakukan sebelumnya pada siklus I. Apabila pada siklus II masih belum 

memperoleh ketercapaian penuh, maka dilakukan siklus selanjutnya, begitu 

seterusnya hingga menurut peneliti merasa cukup memperoleh data dan 

disesuaikan dengan ketersediaan waktu meneliti. Berikut penjabaran untuk setiap 

siklus: 

1. Tahap Pra-Penelitian 

a. Perizinan kepada pihak sekolah dengan mengajukan surat izin penelitian 

dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang ditujukan kepada sekolah yang 

dijadikan tempat penelitian. 

b. Observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan mewawancarai guru kelas. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai 

situasi pembelajaran di dalam kelas secara keseluruhan, terutama siswa 

kelas IIIB yang akan dijadikan sebagai subyek penelitan. 

c. Membuat instrumen tes untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut.  

d. Melakukan tes dan observasi 
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e. Mencari literatur untuk memperoleh teori mengenai strategi yang sesuai 

karakteristik siswa. 

f. Mengkaji kurikulum yang diterapkan, menentukan bahan ajar dan 

menentukan setiap tahap tindakan penelitian yang akan dilakukan. 

g. Menyusun proposal penelitian.  

h. Menseminarkan proposal penelitian yang dibuat. 

2. Tahap Tindakan Penelitian 

a. Siklus I 

Setiap siklus dilakukan dalam empat tahap, maka dibawah ini adalah 

rincian penjelasan tahap-tahap pada siklus I. 

1) Perencanaan tindakan 

Dari hasil observasi dan refleksi awal yang dilakukan terhadap 

permasalahan yang terjadi, peneliti melakukan perencanaan tindakan untuk 

menanggulangi yakni: 

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik dengan 

melihat standar Permendikbud No. 22 Tahun 2016. 

b) Menyiapkan daftar kelompok belajar siswa (kelompok heterogen dan 

kelompok homogen) sesuai dengan pembelajaran pada TGT. 

c) Menyiapkan perangkat-perangkat/media pembelajaran TGT, yaitu 

Lembar Kerja Siswa sebagai media berdiskusi dan membuat kartu 

bernomor berisi soal-soal untuk digunakan pada kegiatan turnamen. 

d) Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas 

siswa dan lembar observasi motivasi belajar berisi enam indikator 

motivasi belajar yang diuraikan menjadi delapan aspek yang 

diobservasi. 

e) Membuat media yang digunakan sebagai papan nomor siswa yang 

terbuat dari kertas karton dan ditempelkan dengan double tip, 

membuat bintang yang terbuat dari kertas berwarna serta gambar 

smile terbuat dari kertas HVS dan ditempelkan dengan double tip 

sebagai reward untuk diberikan kepada siswa sebagai bentuk motivasi 

belajar, membuat papan tata tertib selama pembelajaran dan papan 
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untuk menempelkan reward kelompok berupa smile yang terbuat dari 

kertas karton dengan ditempelkan double tip. 

f) Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrumen penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

g) Menghubungi ahli untuk judgement validitas instrumen. 

h) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan 

selama pembelajaran berlangsung. 

2) Pelaksanaan tindakan 

Setelah melakukan perencanaan, peneliti melakukan pelaksanaan 

sebagai berikut: 

a) Memberikan lembar observasi kepada observer untuk diisi. 

b) Melaksanakan tindakan berupa pertemuan di kelas sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun pada RPP melalui tahap model TGT. 

Peneliti bertindak sebagai guru. Tahap pelaksanaan tindakan 

pembelajaran dengan menerapkan model TGT siklus I dapat dilihat 

pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Tahap Model TGT 

(1) Penyajian Materi 

Pada tahap ini, guru membagikan siswa kedalam 6 kelompok 

secara heterogen. Setelah selesai siswa duduk secara berkelompok, 

guru menyajikan materi tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 tentang 

Tahap Persiapan 

Tahap Penyajian Materi 

Tahap Kegiatan Kelompok 

Tahap Penghargaan 

Kelompok 

Tahap Pertandingan 

Tahap Permainan 

Penutup 
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membuat teks petunjuk cara merawat hewan, konversi satuan waktu 

dengan media pembelajaran berupa kalender dan simulasi guru pada 

materi gerakan hewan peliharaan, kemudian melakukan tanya jawab 

tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. 

(2) Kegiatan Kelompok 

Pada tahap ini, siswa dibagikan lembar kerja kelompok untuk 

didiskusikan dan dikerjakan bersama kelompok masing-masing. 

Setelah selesai, dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja siswa 

secara individu, kemudian setiap kelompok diminta untuk membuat 

tarian gerakan hewan 

(3) Permainan 

Pada tahap ini, setiap kelompok bekerja sama menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh guru melalui permainan 

teka-teki tentang materi yang telah dipelajari. 

(4) Pertandingan 

Pada tahap ini, siswa dikelompokkan secara homogen dan berada 

pada meja turnamen sesuai kemampuan akademik, setiap siswa 

bertanggung jawab mengerjakan soal pada kartu bernomor dan hasil 

yang dikumpulkan menjadi prestasi kelompok heterogen. 

(5) Penghargaan Kelompok 

Pada tahap ini, guru mengklarifikasi reward smile yang 

dikumpulkan setiap kelompoknya dan mengkarifikasi reward bintang 

siswa yang mematuhi tata tertib selama pembelajaran. 

3) Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung untuk mengetahui proses pembelajaran, situasi yang terjadi, 

respon siswa terhadap pembelajaran serta sikap dan keterampilan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan dan 

merekam data dari pembelajaran yang berlangsung. Dalam kegiatan 

pengamatan, peneliti dibantu oleh observer yang telah dipersiapkan untuk 

melakukan hal-hal berikut: 
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a) Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran. 

b) Observer mengisi lembar pengamatan aktivitas dan lembar 

pengamatan motivasi belajar. 

4) Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus I, kekurangan diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

Refleksi tersebut dianalisis dari catatan rekan peneliti atau guru. Setelah 

dilihat hasil belajar belajar dan pengamatan observer dikaji, pada siklus II 

peneliti mengulang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I, 

temuan pada tahap refleksi siklus I digunakan untuk memperbaiki RPP dan 

pembelajaran pada siklus II. 

b. Siklus II 

Pada siklus II ini, peneliti memperhatikan hasil refleksi yang diperoleh 

dari siklus I sebagai berikut. 

1) Perencanaan tindakan 

Setelah melaksanakan siklus I, tahap perencanaan siklus II disusun 

berdasarkan hasil tindakan dan refleksi siklus I. Hal-hal yang dilakukan 

peneliti untuk memperbaiki yakni: 

a) Membuat RPP tematik dengan melihat refleksi pada siklus I. 

b) Menyiapkan perangkat-perangkat/media pembelajaran TGT, yaitu 

Lembar Kerja Siswa sebagai media berdiskusi dan membuat kartu 

bernomor berisi soal-soal untuk digunakan pada kegiatan turnamen. 

c) Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas 

siswa dan lembar observasi motivasi belajar berisi enam indikator 

motivasi belajar yang diuraikan menjadi delapan aspek yang 

diobservasi. 

d) Membuat media yang digunakan sebagai papan nomor siswa yang 

terbuat dari kertas karton dan ditempelkan dengan double tip, 

membuat bintang yang terbuat dari kertas berwarna serta gambar 

smile terbuat dari kertas HVS dan ditempelkan dengan double tip 
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sebagai reward untuk diberikan kepada siswa sebagai bentuk motivasi 

belajar. 

e) Mencari dan membuat media dan sumber pembelajaran berupa video, 

gambar dan alat bantu projector. 

f) Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrumen penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

g) Menghubungi ahli untuk judgement validitas instrumen. 

h) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan 

selama pembelajaran berlangsung. 

2) Pelaksanaan tindakan 

Setelah melakukan perencanaan, maka peneliti kembali melakukan 

pelaksanaan dalam siklus II. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut: 

a) Peneliti menginformasikan mengenai kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan dan memberikan lembar observasi kepada observer untuk 

diisi sebagai sumber data yang akan digunakan pada tahap refleksi. 

b) Melaksanakan tindakan sesuai dengan RPP yang telah disusun dengan 

mempertimbangkan refleksi siklus I dengan menggunakan sintak 

model TGT sebagai berikut. 

(1) Penyajian Materi 

Pada tahap ini, guru membagikan siswa kedalam 6 kelompok 

secara heterogen seperti pada siklus I. Guru menyajikan materi tema 6 

subtema 3 pembelajaran 3 tentang melengkapi teks petunjuk cara 

merawat hewan, konversi satuan waktu dan memperagakan gerakan 

hewan peliharaan melalui penayangan video dan gambar. Selain itu, 

melakukan tanya jawab dan membahas pertanyaan siswa tentang 

materi yang belum dipahami pada kertas yang telah dibagikan. 

(2) Kegiatan Kelompok 

Pada tahap ini, siswa dibagikan lembar kerja kelompok untuk 

didiskusikan dan dikerjakan bersama kelompok masing-masing. 

Setelah selesai, guru bersama siswa membahas lembar kerja kelompok 

yang telah dikerjakan. Dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja 
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siswa secara individu, kemudian setiap kelompok menyiapkan tarian 

gerakan hewan dengan menggunakan topeng yang telah dibuat pada 

pertemuan sebelumnya dan diperagakan di depan kelas. 

(3) Permainan 

Pada tahap ini, guru menjelaskan aturan permainan dan setiap 

kelompok bekerja sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

disajikan oleh guru melalui permainan tebak gambar (pada projector) 

tentang materi yang telah dipelajari. 

(4) Pertandingan 

Pada tahap ini, guru menjelaskan aturan pertandingan. Siswa 

dikelompokkan secara homogen dan berada pada meja turnamen 

sesuai kemampuan akademik seperti siklus I, setiap siswa 

bertanggung jawab mengerjakan soal pada kartu bernomor dan hasil 

yang dikumpulkan menjadi prestasi kelompok heterogen. 

(5) Penghargaan Kelompok 

Pada tahap ini, guru mengklarifikasi reward smile yang 

dikumpulkan setiap kelompoknya dan mengkarifikasi reward bintang 

siswa yang mematuhi tata tertib selama pembelajaran. Kelompok 

terbaik dan siswa terbaik diberikan hadiah untuk menghargai prestasi 

siswa dan motivasi belajar siswa. 

3) Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung untuk mengetahui proses pembelajaran, situasi yang terjadi, 

respon siswa terhadap pembelajaran serta sikap dan keterampilan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan dan 

merekam data dari pembelajaran yang berlangsung. Dalam kegiatan 

pengamatan, peneliti dibantu oleh observer yang telah dipersiapkan untuk 

melakukan hal-hal berikut: 

a) Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran. 

b) Observer mengisi lembar pengamatan aktivitas dan lembar 

pengamatan motivasi belajar. 
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4) Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus II, kekurangan diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

Refleksi tersebut dianalisis dari catatan rekan peneliti atau guru. Hasil yang 

diperoleh pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk dianalisis dan 

dievaluasi oleh peneliti, sehingga memperoleh suatu simpulan. Diharapkan 

setelah akhir siklus II, motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dapat meningkat. 

 

D. Prosedur Substantif Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data dikumpulkan melalui beberapa 

teknik yaitu: 

a. Tes 

Dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa selama proses pembelajaran menerapkan 

model TGT. Tes yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja siswa yang berkaitan dengan tema yang dipelajari. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan oleh pengamat yakni rekan sesama peneliti atau guru. 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, pengamat 

merekam aktivitas siswa selama pembelajaran yang berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas dan lembar observasi motivasi 

belajar siswa. Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui 

sikap siswa selama pembelajaran yang berbentuk pernyataan aspek yang 

diamati dan kolom deskripsi dengan melihat RPP dan mengacu pada sintak 

TGT. Sedangkan lembar observasi motivasi belajar siswa digunakan untuk 

mengumpulkan data motivasi belajar siswa dengan memperhatikan indikator 

dan aspek yang diamati yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator dan 

aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2. Observasi Motivasi Belajar Siswa 

No Indikator Motivasi Aspek yang di Observasi 

1. 
Adanya hasrat dan 
keinginan berhasil. 

Mengerjakan tugas sesuai waktu yang 
ditentukan (teliti) 

2. 
Giat dan langsung mengerjakan tugas 
yang diberikan 

3. Adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam belajar. 

Mengajukan pertanyaan mengenai 
materi yang belum dipahami. 

4. Mengajukan pendapat ketika berdiskusi. 

5. 
Adanya harapan dan cita-
cita masa depan. 

Berpartisipasi dalam menyelesaikan 
tugas kelompok. 

6. 
Adanya penghargaan dalam 
belajar. 

Mematuhi tata tertib yang berlaku 
selama pembelajaran. 

7. 
Adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar. 

Aktif dan bersemangat dalam KBM 
(permainan dan pertandingan) 

8. 
Adanya lingkungan belajar 
yang kondusif. 

Tidak membuat keributan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan berupa foto dan video rekaman kegiatan siswa 

dalam proses pembelajaran menggunakan model TGT. 

d. Catatan Lapangan (field note) 

Catatan lapangan digunakan untuk membuat catatan-catatan peristiwa selama 

pembelajaran menggunakan model TGT dalam rangka mengumpulkan data 

dan membantu dalam merefleksikan penelitian. 

2. Instrumen Penelitian 

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis yang benar yakni menggunakan instrumen penelitian. 

Menurut Arikunto, dkk (2010, hlm. 85), instrumen penelitian adalah semua alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang semua proses pembelajaran, 

bukan hanya proses tindakan saja. Berdasarkan pengertian tersebut, alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

a. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yaitu yang dipakai saat pembelajaran 

dilaksanakan. Instrumen pembelajaran ini berupa: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP dibuat setiap dilaksanakannya 

siklus. 
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2) Lembar Kerja Siswa. LKS dijadikan penunjang mendalami materi 

pembelajaran. LKS dibuat setiap dilaksanakannya siklus. 

3) Media Pembelajaran. Media dibuat dan disiapkan sesuai kebutuhan berupa 

video serta gambar dan dibantu oleh alat projector. 

b. Instrumen Pengungkap Data Penelitian 

Instrumen pengungkap data penelitian sangat diperlukan dalam penelitian 

ini karena akan digunakan untuk merekam kegiatan maupun kejadian selama 

penelitian berlangsung. Adapun instrumen pengungkap data penelitian yang akan 

digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.3. Data dan Alat Pengungkap Data 

Rumusan Masalah 
Data yang Akan 

Diungkap 

Alat Pengungkap 

Data 
Lampiran 

Bagaimanakah 
pelaksanaan 
pembelajaran dengan 
menerapkan model 
pembelajaran kooperatif 
tipe TGT untuk 
meningkatkan motivasi 
belajar siswa kelas III 
Sekolah Dasar? 

Aktivitas siswa 
dengan sintak 
model TGT. 

Lembar observasi 
aktivitas siswa 

Lampiran III hlm. 
153 dan hlm. 159 

Catatan lapangan 
(field note) 

Lampiran III hlm. 
149 dan hlm 156 

Bagaimanakah 
peningkatan motivasi 
belajar siswa kelas III 
Sekolah Dasar dengan 
menerapkan model 
pembelajaran kooperatif 
tipe TGT? 

Motivasi belajar 
siswa dalam 

proses 
pembelajaran 

dengan 
menerapkan 
model TGT 

Lembar kerja 
siswa 

Lampiran II hlm. 
117 dan hlm 137 

Lembar observasi 
motivasi belajar 

siswa 

Lampiran III hlm. 
150 dan hlm 157 

Catatan lapangan 
(field note) 

Lampiran III hlm. 
149 dan hlm 156 

 

E. Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi 

aktivitas siswa dan motivasi belajar diperoleh dari lembar observasi motivasi 

belajar siswa dan hasil belajar diperoleh dari nilai tes individu pada lembar kerja 

siswa (LKS). Dari data yang diperoleh akan menghasilkan data kualitatif dan 

kuantitatif. 

Sugiyono (2015, hlm. 335) menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengolah data ke dalam 
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kategori, menjabarkan, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta 

mengambil kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Dari pendapat di atas, untuk menganalisa atau mengolah data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisa data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

1. Teknik Analisis Kualitatif 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data kualitatif diperoleh dari data 

observasi aktivitas siswa dan observasi motivasi belajar siswa. Analisis data 

kualitatif ini dilakukan secara deskriptif sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun, analisis ini lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

a. Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menetukan fokus penelitian. Namun 

demikian dengan fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. 

b. Analisis Selama di Lapangan 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat observasi menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa. Hasil dari observasi tersebut dipaparkan dalam bentuk narasi, grafik, 

tabel atau bagan yang berfungsi untuk menunjukkan informasi menganai 

kaitan variabel satu dengan variabel lainnya. Setelah mendapatkan informasi, 

peneliti menyimpulkan dalam bentuk pernyataan yang singkat namun 

mengandung pengertian yang luas. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 

2015, hlm. 338), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

1) Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
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memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

2) Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-

kan data. Dalam PTK ini penyajian data dilakukan dengan uraian singkat 

yang bersifat naratif, grafik, dan diagram. Dengan men-display-kan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3) Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) 

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data selanjutanya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak 

karena kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian di lapangan. 

2. Teknik Analisis Kuantatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik yaitu 

statistik deskriptif yang menyajikan data melalui tabel grafik, diagram lingkaran. 

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 207) yang menyatakan bahwa, „statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi‟. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berupa 

angka yaitu hasil dari skala hasil belajar dan pemberian skala dilakukan melalui 

hasil dari lembar kerja siswa. Pengolahan data secara kuantitatif ini disajikan 

dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk diagram batang dan diagram 

lingkaran. Data kuantitatif diperoleh dari data motivasi belajar siswa yang diberi 
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skor 1 sampai 3 dan data hasil belajar. Pengolahan data kuantitatif sebagai 

berikut: 

a. Pengolahan Data Motivasi Belajar Siswa 

Peneliti melakukan langkah-langkah untuk menentukan data kuantitatif 

motivasi belajar siswa, yakni: 

1) Nilai menggunakan skala 1-3 

2) Menjumlahkan skor perolehan siswa disetiap indikator. 

3) Menghitung persentase nilai motivasi belajar siswa 

Perhitungan persentase nilai diperoleh dengan rumus: 

            
                    

              
       

(diadaptasi dari Sugiyono, 2015, hlm. 137) 

4) Kriteria motivasi belajar siswa 

Hasil perhitungan persentase nilai motivasi belajar, kemudian ditafsirkan 

dalam kriteria capaian motivasi belajar siswa yang dihitung menggunakan 

rumus Likert (Sugiyono, 2015, hlm. 139). 

Skor tertinggi : 3 x 8 = 24 

Skor terendah : 1 x 8 = 8 

Rentang : 
               –              

               
   

    

 
      

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh aspek adalah 3 x 8 = 24 

(seandainya semua aspek tercapai). Secara kontinum dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

8 13,4 18,7 24 
     

 
Rendah Sedang Tinggi 

 
  

Gambar 3.3. Skala Angka Kriteria Motivasi Belajar Siswa 

Tabel 3.4. Kriteria Motivasi Belajar Siswa 

Skor Persentase Motivasi Belajar Kriteria 

18,7 ≤ x ≤ 24 77,9 ≤ x ≤ 100 Tinggi 

13,4 ≤ x< 18,7 55,8 ≤ x < 77,9 Sedang 

    8 ≤ x <  13,4 33,7 ≤ x < 55,8 Rendah 
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5) Rata-rata Skor Motivasi Belajar 

Selain menghitung persentase motivasi belajar siswa, peneliti juga 

menghitung rata-rata skor motivasi belajar siswa (rata-rata kelas) pada setiap 

siklusnya. Menurut Nana Sudjana (2013, hlm. 109) “Mean atau rata-rata 

diperoleh dengan  menjumlahkan  skor  dibagi  dengan  banyaknya  siswa”.  

Secara sederhana rumusnya adalah: 

   
  

 
 

Keterangan : X = rata-rata (mean) 

  ∑x = jumlah seluruh skor motivasi siswa 

  N = banyaknya siswa 

Rata-rata skor motivasi belajar dengan persentase motivasi belajar siswa 

akan dibandingkan setiap siklusnya, apakah mengalami peningkatan ke atas 

atau peningkatan ke bawah. Penelitian ini akan dihentikan apabila minimal 

sebanyak 75% siswa mempunyai motivasi belajar yang baik. 

6) Peningkatan indikator motivasi belajar 

Setelah data motivasi belajar siswa diperoleh dari siklus I dan siklus II, 

untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa adalah: 

           

Keterangan : PS = Perbandingan Siklus 

  XS2 = Rata-rata Motivasi Siklus II 

  XS1 = Rata-rata Motivasi Siklus I 

b. Pengolahan Data Hasil Belajar Siswa 

Peneliti melakukan langkah-langkah untuk menentukan data kuantitatif hasil 

belajar siswa, yakni: 

1) Menghitung Skor Hasil Belajar Siswa 

Skor hasil belajar siswa dapat menggunakan rumus: 

   
                          

             
 

2) Menghitung Rata-Rata Skor Hasil Belajar Siswa 

Untuk menghitung skor rata-rata hasil belajar siswa menggunakan rumus 

yang sama seperti menghitung rata-rata motivasi belajar siswa yaitu: 
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Keterangan : X = rata-rata (mean) 

  ∑x = jumlah seluruh skor hasil belajar siswa 

    N = banyaknya siswa 

3) Menghitung Persentase Ketuntasan Belajar Siswa 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa dengan rumus: 

            
                          

              
        

(Adaptasi dari Purwanto, 2009, hlm. 112) 

Menurut Depdiknas (2008, hlm. 4) setiap keberhasilan pembelajaran 

dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan 

oleh kurikulum, tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%. Maka 

penelitian ini dihentikan apabila persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

mencapai 75% dan nilai rata-rata kelasnya mencapai 75 atau lebih. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil dan/atau dihentikan jika memenuhi 

beberapa indikator keberhasilan yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Wiriaatmadja (2008, hlm. 103) bahwa apabila kualitas 

pembelajaran tercapai atau apa yang diteliti telah menunjukkan keberhasilan, 

siklus dapat dihentikan. Berikut ini indikator keberhasilan dalam penelitian ini. 

1. Langkah-langkah model TGT sudah dapat terlaksana dengan baik, dan setiap 

tahapannya terlaksana tanpa ada kendala berarti selama pelaksanaan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. 

2. Hasil pengamatan motivasi belajar siswa pada pelaksanaan tindakan telah 

menunjukkan peningkatan. Dilihat berdasarkan hasil motivasi belajar siswa 

secara individual sudah mencapai 75 dan persentase setiap indikator motivasi 

belajar mencapai yaitu 75%. 

3. Hasil belajar siswa secara individual sudah mencapai KKM yaitu 75, dan 

persentase ketuntasan hasil belajar mencapai KKM secara klasikal yaitu 75%. 


