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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Seting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Ngablak 4, yang terletak di desa Ngablak, 
Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati dan berada di tengah pemukiman masyarakat . 
 Subyek penelitian adalah peserta didik kelas 5 SD N Ngablak 4 sejumlah 28 
siswa. Secara keseluruhan peserta didik SD N Ngablak 4 berjumlah 164 siswa, yang 
terdiri atas 6 rombongan belajar dan diampu oleh guru kelas. Tingkat kecerdasan 
peserta didik kelas 5 sangat beragam, ada sebagian yang cerdas dan aktif, namun 
ada sebagian yang pasif bahkan tergolong anak berkebutuhan khusus. 
 

3.2 Variabel yan Akan Diteliti 
 Menurut Sugiyono (2009:38), variable penelitian pada dasarnya adalah segala 
sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga yang diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya. Terdapat dua variable dalam penelitian ini yaitu: variable independen 

(bebas) dan variable dependen (terikat). 
 Variable Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah penggunaan model 
pembelajaran Team Game Tournament (TGT). 
 Variabel Dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil 
belajar IPA. Hal ini mengandung arti bahwa penggunaan modal pembelajaran Team 

Game Tournament mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 
 

3.3 Rencana Tindakan 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode “Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan menerapkan model pembelajaran Team Game Tournament yang 
akan dilakukan dalam dua siklus. Adapun tahapan dari setiap siklus meliputi 
perencanaan, implementasi tindakan, observasi, dan refleksi. 
3.3.1 Siklus I 

3.3.1.1 Perencanaan  
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Pada tahap ini penulis menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPA menggunakan model 
pembelajaran Team Game Tournament. Untuk mendukung materi 
yang akan diajarkan penulis memilih beberapa buku sumber yang 
lengkap. Setelah materi pembelajaran terangkum dan tersusun 
dalam langkah-langkah pembelajaran Team Game Tournament 

yang sistematis. Menyusun media yang akan dipakai yaitu kartu 
soal, kartu jawaban, kartu nomor, lembar penilaian dan lembar 
pengamatan. 

3.3.1.2 Implementasi Tindakan  
Pada tahap ini penulis melaksanakan tindakan yang merupakan 
implementasi dari kegiatan pembelajaran. Pembelajaran akan 
dilakukan dalam 2 siklus  yang terdiri dari 4 pertemuan.  Dengan 
bantuan teman sejawat sebagai pengamat atau observer. Tugas 
teman sejawat mengamati guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran dan mengamati siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. 

Hasil pengamatan dituliskan pada lembar pembar pengamatan atau 
lembar obervasi guru dan siswa. Proses pembelajaran mengikuti 
skenario pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Skenario pembelajaran menekankan penguasaan 
materi tumbuhan hijau dengan model teams games tournament. 

3.3.1.3 Observasi 
Pada tahap ini, penulis dibantu teman sejawat mengumpulkan data 
pengamatan proses pembelajaran. Dan guru mengumpulkan hasil 
tes formatif. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis. 
Hasil analisis data pengamatan pembelajaran digunakan sebagai 
bahan refleksi untuk mengetahui keaktifan siswa dan guru dalam 
pembelajaran, menetukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan 
perbaikan dalam pembelajaran, menetukan hal-hal apa saja yang 
perlu dilakukan perbaikan dalam pembelajaran, misal menyangkut 
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penggunaan alat peraga, metode pembelajaran, sumber dan bahan 

pembelajaran atau pengelolaan alokasi waktu untuk pembelajaran. 
Sedangkan analisis hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui 
tingkat ketuntasan siswa, nilai tertinggi dan terendah, indikator yang 
dikuasai siswa, nilai rata-rata prestasi siswa. 

3.3.1.4 Refleksi 
Setelah melakukan proses pembelajaran akan ditemukan beberapa 
hal baik yang positif maupun yang negatif. Kelebihan/sisi positif 
akan dipertahankan dan kekurangan/ sisi negatif akan diperbaiki 
sehingga ke depannya kualitas pembelajaran dapat lebih baik lagi. 

3.3.2 Siklus II 
3.3.2.1 Perencanaan 

Pada tahap ini penulis menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPA menggunakan model 
pembelajaran Team Game Tournament. Untuk mendukung materi 
yang akan diajarkan penulis memilih beberapa buku sumber yang 
lengkap. 

3.3.2.2 Implementasi Tindakan 
Pada siklus II ini tindakan yang dilakukan adalah perbaikan dari 
tindakan siklus pertama. Perbaikan tindakan tersebut berdasarkan 
masalah yang muncul pada siklus I. 

3.3.2.3 Observasi  
Kegiatan obeservasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 
tindakan. Observasi dilakukan terhadap isi tindakan, pelaksanaan 
tindakan maupun akibat yang timbul dari tindakan tersebut. 
Observer maupun pelaksana tindakan melaksanakan observasi 
terhadap pelaksanaan tindakan sebagai bahan untuk mengadakan 
refleksi untuk menyusun tindakan selanjutnya. 

3.3.2.4 Refleksi  
Tahap refleksi merupakan evaluasi tentang tindakan yang telah 
dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau pengaruh tindakan. 
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Pada tahap ini dapat membandingkan kondisi awal sebelum 

diadakan tindakan dan kondisi sesudah diberikan tindakan. Peneliti 
dan wali kelas berdiskusi untuk memaknai data yang diperoleh 
sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang tindakan yang 
dilakukan. 
 

3.4 Data dan Cara Pengumpulannya 
 Dalam pengumpulan data selama penelitian menggunakan berbagai teknik 
pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut: 
3.4.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan siswa 
dalam proses pembelajaran. Dalam melaksanakan observasi, observer diberi 
pedoman observasi yang berisi hal-hal pokok yang harus diobservasi. 
Observer hanya memberi tanda cek (√) pada lembar pengamatan. 

3.4.2 Tes 
Tes adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sejumlah 
pertanyaan. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep pembelajaran. 
Alat Pengumpulan Data 
Alat pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan teknik 
pengumpulan data. Berdasarkan teknik yang digunakan maka alat yang 
digunakan adalah: 
a. Lembar observasi 
b. Lembar tes 

 
3.5 Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja adalah penanda yang dapat digunakan sebagai dasar 
penentuan berhasil tidaknya penelitian yang dicobakan. Indikator kinerja ini dapat 
dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu: dari segi aktivitas belajar siswa dan dari segi hasil 
belajar yang diperoleh siswa. 
Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. presentasi keaktifan, inisiatif, konsentrasi, dan kerja sama siswa meningkat dari 

kondisi sebelumnya; 
2. sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA dan proses pembelajarannya 

menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik; 
3. prestasi belajar siswa meningkat  
4. presentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I 71% dan pada siklus II 82%. 
5. Rata-rata nilai tes siswa ≥ KKM yaitu 65. 

 
3.6 Analisis Data 

 Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
dalam penelitian ini adalah hasil tes formatif masing-masing siklus dan akan dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil tes formatif 
masing-masing siklus. 
 Data sekunder dari penelitian ini adalah hasil observasi guru dan siswa yang 
dilakukan oleh teman sejawat dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu 
suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 
dengan data yang diperoleh proses pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


