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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pada dasarnya jenis penelitian terdiri dari penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi 

yang cukup besar, dilakukan pengambilan sampel secara random, 

menggunakan angket sebagai instrumen pengumpulan data, dianalisis secara 

statistik untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif digunakan untuk 

meneliti kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (dengan 

wawancara mendalam), sampel digunakan secara purposif dan snowbal, data 

masuk diverifikasi dengan trianggulasi, dianalisis secara rasional, induktif 

untuk mencari makna dari sesuatu yang diteliti.  

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini peneliti ingin 

lebih menekankan pada masalah hasil dan proses, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, 

peneliti berharap akan mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya untuk 

meningkatkan praktik pembelajaran didalam kelas secara profesional. Dengan 

demikian, guru dituntut untuk mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap 

permasalahan dalam proses belajar mengajar. Sehingga segala permasalahan 

tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki sistem yang ada. Untuk 
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meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru, serta memperbaiki dan atau 

meningkatkan kualitas proses dan hasil dalam pembelajaran. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD N Maribaya 01 Kramat, 

Tegal tahun ajaran 2011/2012. Tempat tersebut dipilih dengan beberapa 

pertimbangan. Diantaranya sekolah ini terletak di pinggir desa, lebih 

tepatnya berada di perbatasan antara dua desa. Sehingga kebanyakan siswa 

berasal dari dua desa yang berbeda. Sekolah Dasar Negeri Maribaya 01 

letaknya lumayan dekat dengan SD Negeri Maribaya 02 hanya 

bersebrangan dengan jalan raya. Setting penelitian ini adalah : 

a) Lingkungan kelas tempat subyek melakukan kegiatan belajar mengajar. 

b) Lingkunagan secara umum di SD Negeri Maribaya 01 Kramat, Tegal. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 

2011/2012. Adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut: 
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 Tabel 3.  

Rincian Waktu Penelitian 

Kegiatan 
Nopember’11 Desember’11 Januari’12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perencanaan             

Pelaksanaan             

Analisis Data             

Pelaporan             

 

C. Subjek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas V SD N Maribaya 01 

Kramat, Tegal Tahun Ajaran 2011/2012 pada semester II (genap) yang 

berjumlah 40 siswa, yang terdiri dari 23 laki-laki dan 17 perempuan. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penilaian ini terdiri dari siklus-siklus. Tiap-tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah 

didesain dalam faktor-faktor yang diselidiki. Untuk mengetahui permasalahan 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan memahami peristiwa proklamasi 

para siswa kelas V SD N Kramat 01 Maribaya, Tegal.Sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dirumuskan dalam judul penelitian ini maka data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai proses pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data dikumpulkan dengan 

pengamatan pada saat peneliti melaksanakan tugas mengajar dengan 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 

(TGT). 

Dengan berpedoman pada refleksi awal, maka prosedur pelaksanaan 

penelitian melalui tahapan atau siklus, yang tiap siklus berisi empat langkah 

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap 

refleksi. Secara konkrit dapat divisualisasikan pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus PTK Model Mulyasa (2009: 56) 

 

Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijelaskan bahwa 

pada setiap siklus dilakukan tindakan melalui 2 (dua) kali tatap muka, sedangkan 

rincian tindakan tiap siklus dapat di amati penjelasan berikut ini :  

 

2. Rencana  

3. Tindakan  

3. Observasi 

4. Refleksi 

1. Rencana  

2. Tindakan  

3. Observasi 

4. Refleksi 

SIKLUS I 
SIKLUS II 
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1. Rancangan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

2) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

3) Membuat media pembelajaran. 

4) Mengembangkan skenario pembelajaran. 

5) Menyusun tes awal. 

6) Mempersiapkan sumber belajar. 

7) Membagi siswa kedalam kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

2) Siswa belajar dengan berkelompok sesuai kelompoknya masing-

masing kemudian dilakukan turnamen. 

3) Memantau perkembangan penguasaan materi peristiwa proklamasi. 

c. Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran 

(aktivitas guru dan siswa). Observasi mengarah pada poin-poin dalam 

pedoman yang telah disiapkan peneliti. 
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d. Tahap Refleksi 

Mengadakan refleksi dan evaluasi (tes akhir) dari kegiatan pelaksanaan 

tindakan. 

2. Rancangan Siklus II  

a. Tahap Perencanaan 

1) Mengidentifikasi permasalahan pada siklus I dan penetapan alternatif 

pemecahan masalahnya. 

2) Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) yang 

akan diterapkan dalam pembelajaran di siklus II. 

3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

4) Membuat media pembelajaran. 

5) Mengembangkan skenario pembelajaran. 

6) Menyiapkan sumber belajar. 

7) Mengembangkan format evaluasi pembelajaran.  

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Memperbaiki tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

telah disempurnakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. 

2) Guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 

3) Siswa belajar dengan berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang 

dibentuk pada siklus I kemudian dilakukan turnamen. 

4) Memantau perkembangan penguasaan materi peristiwa proklamasi. 
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c. Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran 

(aktivitas guru dan siswa). Observasi diarahkan pada poin-poin dalam 

pedoman yang telah disiapkan peneliti. 

d. Tahap Refleksi 

Mengadakan evaluasi (tes akhir). Kemudian hasil analisis data dari siklus 

II ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat ketercapaian 

tujuan yang dilakukan guru dalam meningkatkkan kemampuan memahami 

peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SD N Maribaya 01 Kramat, 

Tegal. 

 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan sumber 

data adalah sumber darimana data diperoleh, baik berupa manusia, peristiwa, 

tingkah laku, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Data penelitian yang 

dikumpulkan berupa informasi tentang hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber 

yang meliputi: 

1. Informasi atau nara sumber, yaitu guru dan siswa kelas V SD Negeri 

Maribaya 01 Kramat, Tegal. 

2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas pembelajaran materi 

Peristiwa Proklamasi dan aktifitas lain yang bertalian. 

Dalam hal ini lokasinya adalah SD Negeri Maribaya 01 Kramat, Tegal 
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F. Metode  Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian juga sumber data yang dimanfaatkan, 

maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung adalah observasi partisipatif agar hasilnya 

seobjektif mungkin. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan 

kehidupan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya (Sugiyono, 2008:64). Observasi dilakukan untuk memantau 

proses pembelajaran IPS materi peristiwa proklamasi yang sedang 

berlangsung dikelas. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan 

yang dilakukan guru dan siswa kelas V SD N Maribaya 01 di dalam kelas 

sejak sebelum melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan tindakan sampai 

akhir tindakan. 

Peran peneliti dalam kegiatan ini adalah melaksanakan 

pembelajaran dalam pelaksanaan penelitain tindakan kelas V SD N 

Maribaya 01 Kramat, Tegal. Sedangkan observer berperan sebagai 

pengamat jalannya pembelajaran di kelas. Selain mengamati proses 

pembelajaran dikelas, juga mengamati kerja guru mengelola kelas dan 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT). Observasi siswa difokuskan pada berlangsungnya 
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proses pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Games Tournament (TGT). Sedangkan, observasi terhadap guru 

difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Observasi untuk 

mengetahui proses dan hasil tindakan pembelajaran beserta peristiwa-

peristiwa yang melingkupinya. 

2. Metode Tes  

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Suharsimi Arikunto, 2006:150). Senada dengan pendapat Sarwiji 

Suwandi (2009:59) “Tes dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh hasil 

yang diperoleh siswa setelah kegiatan pemberian tindakan”. 

Pemberian tes dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan memahami peristiwa proklamasi yang diperoleh siswa kelas 

V SD N Maribaya 01 setelah kegiatan pembelajaran tindakan. Tes ini 

diberikan pada awal penelitian untuk mengidentifikasi kekurangan atau 

kelemahan siswa kelas V SD N Maribaya 01 dalam pembelajaran IPS 

materi peristiwa proklamasi. Selain itu, tes ini dilakukan di setiap akhir 

siklus untuk mengetahui peningkatan kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi siswa. Dengan kata lain, tes disusun dan dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan memahami peristiwa 

proklamasi sesuai dengan siklus yang ada. 
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3. Metode Wawancara 

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:73) mendefinisikan 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Terdapat tiga macam wawancara yakni 

wawancara terstruktur, wawancara semitersruktur, dan wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur 

merupakan jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya.  

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak bersetruktur yaitu untuk memperkuat dan memperjelas 

data yang diperoleh dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Games Tournament (TGT) sebagai peningkatan memahami 

peristiwa proklamasi pada siswa kelas V SD Negeri Maribaya 01 Kramat, 

Tegal tahun ajaran 2011/2012. 
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4. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 

2006:231). 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumentasi 

kegiatan pembelajaran. Pada penelitian ini dokumen yang dimanfaatkan 

berupa: instrumen, arsip penilaian guru, bukti fisik kegiatan berupa foto 

serta video, dan sebagainya. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah seperangkat 

rencana kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan, 

dan materi/bahan yang akan disampaikan. 

2. Tes  

Tes ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). 
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3. Blangko pengamatan : 

a. Guru  

Digunakan untuk menilai sejauh mana guru menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam 

pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial. 

b. Murid  

Digunakan untuk menilai aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT). Blangko pengamatan untuk siswa ini diisi 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

diperoleh dalam mengikuti pembelajaran. 

 

H. Validitas Data 

Untuk menjamin dan mengembangkan penelitian, validitas data yang 

akan dikumpulkan dalam penelitian teknik pengembangan validitas data yang 

digunakan adalah trianggulasi. Menurut Lexy J. Moleong dalam Sarwiji 

Suwandi (2009:60) Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data 

dengan memanfaatkan sarana diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

perbandingan data itu. 

Adapun trianggulasi yang digunakan peneliti adalah trianggulasi data 

(sumber) yaitu mengumpulkan data yang sejenis dari sumber data yang 

berbeda. Dalam penelitian ini, validitas data yang dilakukan adalah pada 
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aktivitas siswa yang diperoleh dari guru dan observer, serta aktivitas guru 

yang diperoleh dari observer dan kepala sekolah. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Model analisis interaktif mempunyai tiga komponen yaitu: (1) 

Reduksi Data (Data Reduction), (2) Penyajian Data (Data Display),(3) 

Conclusion Drawing (verification). Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2006:91) menjelaskan tiga komponen tersebut sebagai berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti 

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada 

teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi ini, maka 

wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data 

yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 

Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan pemilihan dan 

penyederhanaan data nilai tes siswa, serta observasi guru dan siswa kelas 

V SD N Maribaya 01 Kramat,Tegal. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan display 
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data, selain dengan teks yang naratif juga grafik, matrik, network (jejaring 

kerja), dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti memahami apa yang 

didisplaykan. 

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan pada saat mengolah 

dan mengambil tindakan terhadap data yang masuk, yang berupa nilai tes 

dan observasi guru dan siswa SD N Maribaya 01, kemudian disusun dan 

didisplay dalam bentuk tabel, grafik, dan dinarasikan dalam pembahasan 

penelitian.  

c. Conclucion Drawing (verification) 

Kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal (interaktif), hipotesis 

atau teori. Data display yang dikemukakan bila telah didukung oleh data-

data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. 

 

J. Indikator Pencapaian 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan 

acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan 

penelitian. Pada penelitian ini, indikator yang menjadi pedoman keberhasilan 

adalah meningkatnya kemampuan memahami peristiwa sekitar pada siswa 

kelas V SD N Maribaya 01 Kramat, Tegal Tahun Ajaran 2011/2012 melalui 

pengoptimalan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
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Tournament (TGT). Indikator penelitian bersumber dari kurikulum dan 

silabus KTSP IPS kelas V serta Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran IPS, yaitu 75. 

Yang menjadikan indikator kinerja dalam penelitian ini adalah apabila 

85% dari jumlah siswa yaitu 40 siswa dalam mengerjakan soal tes akhir 

peristiwa proklamasi mendapat nilai lebih dari sama dengan 75, maka 

penelitian yang dilakukan berhasil. 


