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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN 2 Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan. Subjek dari penelitian tindakan kelas siswa kelas 5 SDN 2 

Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan semester II tahun 

Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 19 siswa, yang terdiri atas 7 siswa laki-laki 

dan 12 siswa perempuan. Siswa kelas 5 ini hasil belajarnya masih rendah dalam 

pembelajaran PKn. Dari 19 siswa terdapat 8 siswa yang mendapatkan nilai dibawah 

70 atau belum mencapai KKM yang ditentukan. Karakteristik siswa kelas 5 rata-rata 

berusia 9 sampai 11 tahun yang merupakan menuju tahap berpikir konkrit. Sebagian 

besar orang tua siswa bekerja sebagai petani dan buruh pabrik. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian 

tindakan kelas ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

1. Variabel Bebas (X) 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Team-Game-Turnament. Aspek yang diukur dalam pembelajaran 

ini meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan partisipasi siswa 

dalam kelompok (diskusi kelompok, mengikuti turnament dengan penuh 

semangat) 
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2. Variabel Terikat (Y) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar 

siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Tegowanu Kulon  pada mata pelajaran 

PKn. 

3.2.2 Definisi Operasional 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Team-Game-Turnament adalah model 

pembelajaran berkelompok yang beranggotakan 4- 5 siswa dalam satu 

kelompok dimana dalam kelompok tersebut merupakan kelompok yang 

heterogen yang bekerja sama dalam memecahkan masalah melalui interaksi 

sosial dengan temannya. 

 Hasil belajar adalah produk dari kegiatan belajar yang diperoleh siswa baik 

dalam sikap, keaktifan, pemahaman, dan daya pikir. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus dengan menggunakan model 

dari Kemmis dan McTaggart (Hopkins, 2011) terdapat tiga tahap rencana tindakan, 

meliputi:  

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan tindakan dan pengamatan / observasi 

3. Refleksi 

Berikut adalah skema untuk setiap siklus: 
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Gambar 1 Skema Siklus 

Berdasarkan skema diatas penelitian tindakan akan dilaksanakan dalam 2 

siklus yaitu siklus I dan siklus II. Didalam siklus I dibuat suatu perencanaan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, setelah perencanaan telah selesai dibuat maka 

guru kelas melaksanakan/ mengimplementasikan apa yang sudah di rencanakan 

sebelumnya, selain itu pada tahap ini di laksanakan pula observasi yang dilakukan 

oleh teman sejawat peneliti. Setelah tahap pelaksanaan dan observasi selesai maka 

dilaksanakanlah tahap refleksi. Dalam siklus II perencanaan, pelaksanaan dan 

Perencanaan 

Siklus I Pelaksanaan dan 

observasi 

Refleksi 

Perencanaan 

Refleksi 

 

Pelaksanaan dan 

observasi 

 

Siklus II 
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observasi, serta refleksi tidak jauh berbeda pada siklus I hanya saja dalam siklus II 

diadakan perbaikan dan pemantapan dalam proses belajar mengajar. 

SIKLUS I 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pokok bahasan menghargai 

keputusan bersama 

b. Menentukan lamanya waktu dalam kegiatan sesuai jadwal 

c. Menetapkan teknik pembelajaran 

d. Membuat lembar observasi 

2. Pelaksanaan tindakan dan pengamatan / observasi 

Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan atau implementasi dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dalam pembelajaran di kelas. 

Berikut adalah pelaksanaannya: 

1) Pertemuan I 

Kegiatan  Awal 

a. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru menggali pengetahuan siswa dengan bertanya jawab tentang apa 

yang mereka ketahui tentang keputusan bersama 

Elaborasi  

a. Guru membagikan materi pembelajaran 

b. Setelah guru membagikan materi pembelajaran, guru menjelaskan tentang 

pengertian keputusan bersama 

c. Di dalam penjelasan tersebut guru menerangkan siapa saja yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan bersama tersebut 
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d. Guru menyebutkan bentuk-bentuk keputusan bersama 

e. Guru menjelaskan mengenai bentuk keputusan tak tertulis atau isyarat 

dalam keputusan bersama 

f. Guru menjelaskan mengenai bentuk keputusan tertulis atau tergambar 

dalam keputusan bersama 

g. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menyebutkan cara yang sederhana 

yang di ketahui oleh siswa dalam pengambilan keputusan bersama 

h. Setelah guru bertanya jawab dengan beberapa siswa, guru menjelaskan 

tentang cara yang harus ditempuh dalam pengambilan keputusan bersama 

i. Guru menjelaskan tentang perbedaan musyawarah mufakat dan voting 

Konfirmasi  

a. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal yang belum jelas dalam 

pembelajaran tentang keputusan bersama 

c. Guru membantu menyelesaikan masalah yang ditanyakan oleh siswa 

Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman mengenai 

pengertian keputusan bersama, bentuk keputusan bersama serta cara 

pengambilan keputusan bersama, dan perbedaan musyawarah mufakat dan 

voting 

b. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 

Pertemuan II 

Kegiatan Awal 

a. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti 
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Eksplorasi  

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang menyampaikan pendapat 

dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat 

b. Guru menjelaskan tentang keputusan bersama di lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat 

Elaborasi  

a. Guru membagi siswa dalam 4 kelompok heterogen 

b. Permainan dimulai dengan siswa dalam kelompok menarik kartu untuk 

menentukan tugas masing–masing dalam putaran pertama 

c. Siswa memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, Siswa 

yang  memperoleh nomor tertinggi ke dua menjadi penantang 1, Siswa 

yang  memperoleh nomor tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, Siswa 

yang  memperoleh nomor tertinggi ke empat menjadi penantang ke 3, 

Siswa yang memperoleh angka terendah menjadi reader 2. 

d. Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu 

kartu soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya.Reader 1 

membacakan soal kemudian menjawab soal yang dibaca.  

e. Apabila ada anggota kelompok yang tidak setuju dengan jawaban reader 

1 maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya, jika 

jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak 

menjawab. Reader 2 membacakan kunci jawaban. 

f. Pada putaran kedua posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi 

penantang 1 ditempati penantang , penantang 2 ditempati reader 2 dan 

posisi reader 2 ditempti reader 1. 

g. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum 

jam.Permainan berlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai 

periode kelas berakhir atau jika seluruh soal terambil 
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h. Apabila permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/ merekap total 

skor yang telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah 

perolehan kartu yang diperoleh siswa. 

i. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing–masing skor yang 

diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut 

kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok 

Konfirmasi  

a. Guru memberikan skor penilaian turnament pada lembar yang tersedia 

b. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung 

c. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal yang belum jelas dalam 

pembelajaran tentang keputusan bersama 

d. Guru membantu menyelesaikan masalah yang ditanyakan oleh siswa 

Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman mengenai 

pengertian keputusan bersama di lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat 

b. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

Pertemuan III 

Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan presensi 

Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai: 

b. Pengertian keputusan bersama 

a) Bentuk-bentuk keputusan bersama 

b) Cara pengambilan keputusan bersama 

c) Perbedaan musyawarah mufakat dan voting 

d) Keputusan bersama di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat 
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e) Melaksanakan hasil keputusan bersama 

c. Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

d. Guru memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan proses pembelajaran 

e. Guru melakukan tanya jawab mengenai hal yang belum dimengerti dalam 

pembelajaran maupun dalam soal evaluasi 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 

Observasi 

Observasi dilakukan oleh observer, dalam penelitian ini peneliti meminta bantuan 

guru yang ada di SDN 2 Tegowanu Kulon untuk menjadi observer. Terdapat 2 

lembar observasi yaitu lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi 

aktivitas siswa.  

3. Refleksi 

Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis. Analisis dilakukan dengan 

cara mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data yang diperoleh 

dikumpulkan kemudian disimpulkan bagaimana hasil belajar siswa dan 

bagaimana hasil pembelajaran guru. Kemudian direfleksikan hasil analisis yang 

telah dikerjakan. Hasil refleksi ini berguna untuk mengetahui apakah 

pembelajaran dalam siklus I berhasil atau tidak. Jika dalam siklus I belum 

memenuhi target yang diinginkan maka pembelajaran akan dilakukan dalam 

siklus II. 

SIKLUS II 

1. Perencanaan 

Dalam perencanaan siklus II sama dengan perencanaan dalam siklus I. Namun, 

dalam perencanaan siklus II ini perlu adanya perubahan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa tentunya dengan mempertimbangkan hasil refleksi siklus I.  

2. Pelaksanaan tindakan dan pengamatan / observasi 
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Pelaksanaan / implementasi dari RPP pada siklus ini tidak jauh beda dengan 

siklus I. Namun di dalam pembelajaran akan dibuat lebih menarik dan 

menyenangkan apabila hasil refleksi dalam siklus I kurang memuaskan. Berikut 

ini adalah pelaksanaanya: 

1) Pertemuan pertama 

Kegiatan Awal 

a. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

a. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mengemukakan sikap mereka 

terhadap hasil musyawarah 

Elaborasi  

a. Guru membagikan materi pembelajaran 

b. Setelah guru selesai membagikan materi pembelajaran, guru menjelaskan 

tentang asas- asas yang ada dalam putusan bersama 

c. Kemudian guru bertanya kepada siswa apakah asas tersebut sudah dapat 

dijalankan dengan baik dalam putusan bersama yang ada di lingkungan 

sekitarmu ? misal dalam rapat keluarga, sekolah maupun masyarakat 

d. Guru menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan dalam 

putusan bersama 

e. Guru menerangkan tentang sikap tanggung jawab dan menghormati dalam 

putusan bersama 

f. Kemudian guru menanyakan kepada ketua kelas, apakah hal dan sikap 

tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dalam kelas? 

Konfirmasi  

a. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung 
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b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal yang belum jelas dalam 

pembelajaran tentang mematuhi keputusan bersama 

c. Guru membantu menyelesaikan masalah yang ditanyakan oleh siswa 

Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman mengenai asas-

asas dalam melaksanakan putusan bersama, pelaksanaan hasil keputusan 

bersama, dan sikap dalam pengambilan putusan bersama 

b. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

2) Pertemuan kedua 

Kegiatan Awal 

a. Membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

a. Guru menyampaikan sebuah cerita yang berhubungan dengan manfaat 

keputusan bersama 

b. Guru menjelaskan mengenai manfaat dalam putusan bersama 

c. Guru menjelaskan tentang nilai-nilai dalam Pancasila yang berhubungan 

dengan putusan bersama 

Elaborasi  

a. Guru membagi siswa dalam 4 kelompok heterogen 

b. Permainan dimulai dengan siswa dalam kelompok menarik kartu untuk 

menentukan tugas masing–masing dalam putaran pertama 

c. Siswa memperoleh angka tertinggi ditugaskan sebagai reader 1, Siswa 

yang  memperoleh nomor tertinggi ke dua menjadi penantang 1, Siswa 

yang  memperoleh nomor tertinggi ke tiga menjadi penantang ke 2, Siswa 

yang  memperoleh nomor tertinggi ke empat menjadi penantang ke 3, 

Siswa yang memperoleh angka terendah menjadi reader 2. 
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d. Pada putaran pertama reader 1 mengocok kartu nomor mengambil satu 

kartu soal sesuai dengan kartu nomor yang diambilnya.Reader 1 

membacakan soal kemudian menjawab soal yang dibaca.  

e. Apabila ada anggota kelompok yang tidak setuju dengan jawaban reader 

1 maka penantang 1 diberikan hak untuk menjawab atau melewatinya, jika 

jawaban penantang 1 juga tidak disetujui maka penantang 2 berhak 

menjawab. Reader 2 membacakan kunci jawaban. 

f. Pada putaran kedua posisi reader 1 ditempati penantang 1 posisi 

penantang 1 ditempati penantang , penantang 2 ditempati reader 2 dan 

posisi reader 2 ditempti reader 1. 

g. Setiap pergantian nomor soal posisi tempat duduk berpindah searah jarum 

jam.Permainan berlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru, sampai 

periode kelas berakhir atau jika seluruh soal terambil. 

h. Apabila permainan sudah berakhir, para siswa mencatat/ merekap total 

skor yang telah mereka dapatkan. Penskoran didasarkan pada jumlah 

perolehan kartu yang diperoleh siswa. 

i. Setelah siswa dalam kelompok merekap masing–masing skor yang 

diperoleh pada lembar penilaian guru mengumpulkan lembar tersebut 

kemudian mengemukakan perolehan skor untuk setiap kelompok. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan skor penilaian tournament pada lembar yang tersedia. 

b. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

c. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal yang belum jelas dalam 

pembelajaran tentang mematuhi keputusan bersama. 

Kegiatan Penutup 
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a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman mengenai 

manfaat putusan bersama dan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan 

dengan putusan bersama. 

b. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan ketiga 

Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan presensi 

Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai: 

a) Asas-asas dalam melaksanakan putusan bersama. 

b) Pelaksanaan hasil keputusan bersama. 

c) Sikap tanggung jawab dan menghormati keputusan bersama. 

d) Manfaat putusan bersama. 

e) Nilai-nilai dalam Pancasila yang bersangkutan dengan keputusan 

bersama. 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

c. Guru memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan proses 

pembelajaran. 

d. Guru melakukan tanya jawab mengenai hal yang belum dimengerti dalam 

pembelajaran maupun dalam soal evaluasi. 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi. 

Observasi  

Pelaksanaan observasi pada siklus II ini sama seperti pada siklus II dengan 

lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 

3. Refleksi 
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Di dalam refleksi ini akan di ukur apakah pembelajaran yang sudah dilakukan 

mengalami peningkatan dan menentukan apakah pembelajaran yang telah 

dilakukan mengalami keberhasilan. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Tes 

Tes hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam menerima bahan ajar dan tingkat pemahaman dalam pembelajaran  Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

2. Non Tes 

Teknik non tes dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

karakteristik minat, sikap, atau kepribadian siswa. 

3. Observasi 

Penggunaan metode observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi model pembelajaran pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap siswa maupun guru. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, nilai, dan foto saat pembelajaran. Dokumentasi ini 

menjadi bukti telah diadakannya penelitian. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Soal tes 

Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. Test ini diberikan setelah materi telah disampaikan oleh guru dan 

kegiatan permainan dalam pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif 
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tipe TGT selesai dilaksanakan. Berikut  kisi-kisi soal yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

Tabel 1 

Kisi-Kisi Soal Tes Siklus 1 

Standar Kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 

Indikator Proses Berfikir No Item Teknik 

Penilaian C1 C2 C3 C4 C5 C6 

4.1.1 

Memahami 

definisi 

keputusan 

bersama 

 1 3 1   1,2,3,22,26 Pilihan 

Ganda 

4.1.2 

Memahami 

bentuk-bentuk 

keputusan 

bersama 

2 1 1    4,5,18,19 Pilihan 

Ganda 

4.1.3 

Memahami cara 

pengambilan 

keputusan 

bersama 

2   1   20,21,23 Pilihan 

Ganda 

4.1.4 

Memahami 

perbedaan 

keputusan 

bersama dan 

voting 

1 1     8,11 Pilihan 

Ganda 

4.1.5 

Memahami 

prinsip-prinsip 

musyawarah 

dan mufakat 

 1 1 4   10,13,14,28,

29,30 

Pilihan 

Ganda 

Jumlah       20  
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Tabel 2 

Kisi-Kisi Soal Tes Siklus II 

Standar Kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama 

Kompetensi Dasar : 4.2 Memahami keputusan bersama 

Indikator Proses Berfikir No Item Teknik 

Penilaian C1 C2 C3 C4 C5 C6 

4.2.1 Memahami 

nilai-nilai yang 

berlaku dalam 

melaksanakan 

keputusan 

bersama 

 3  2   3,19,21,28, 29 Pilihan 

Ganda 

4.2.2 Memahami 

pelaksanaan hasil 

keputusan 

bersama 

2 2 1 2   4,5,14,15,17,1

8,22 

Pilihan 

Ganda 

4.2.3 Menentukan 

sikap yang tepat 

terhadap 

keputusan 

bersama 

 1 2 2   8,13,20 ,25,30 Pilihan 

Ganda 

4.2.4 Memahami 

manfaat 

mematuhi 

keputusan 

bersama 

  1 1   6,23 Pilihan 

Ganda 

4.2.5 Memahami 

nilai-nilai dalam 

pancasila yang 

berkaitan dengan 

keputusan 

bersama 

  1    2 Pilihan 

Ganda 

Jumlah       20  

 

Kisi-kisi soal diatas merupakan data yang sudah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Validitas merupakan hasil pengukuran yang dilakukan relatif dan 

konsisten dapat digunakan pada suatu objek. Berikut adalah kriterian untuk validitas 

instrumen. 

r<0,20  : tidak ada validitas 

0,02<r<0,40 : validitas rendah 
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0,40<r<0,60 : validitas rendah 

0,60<r<0,80 : validitas tinggi 

0,80<r<1,00 : validitas sempurna 

Sedangkan untuk kriterian uji reliabilitas dapat dilihat pada keterangan berikut. 

≤0,7  : tidak dapat diterima 

0,7<a≤0,80 : dapat diterima 

0,80<a≤0,9 : reliabilitas bagus 

>0,9  : reliabilitas memuaskan 

 

b. Skala sikap 

Skala sikap merupakan alat penilaian yang digunakan untuk 

mengungkapkan sikap siswa melalui tugas tertulis ( Mawardi, 2011:68). 

Penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2010:133) 
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Tabel 3 

Kisi-kisi Instrumen Afektif 

Definisi konseptual: sikap mengacu pada kecenderungan merespon secara konsisten 

baik menyukai atau tidak menyukai suatu objek. (Djemari, 2008 :110) 

Definisi operasional: sikap adalah sebuah tindakan atau perasaan positip atau negatif 

terhadap suatu objek. Objek dalam skala sikap ini adalah mata pelajaran PKn, model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Game-Turnament (TGT) dan materi 

pembelajaran. 

No. Indikator  Jumlah 

butir 

Pertanyaan/pernyataan Skala 

1. Mata pelajaran 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2 1. Mata pelajaran PKn menyenangkan 

2. Mata pelajaran PKn memotivasi untuk 

memiliki sikap tanggung jawab, cinta 

tanah air, tenggang rasa, dan disiplin 

Likert  

2. Proses belajar 

mengajar dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe TGT 

8 1. Dalam kegiatan belajar mengajar guru 

menjelaskan materi dengan baik 

2. Pembelajaran dengan  metode TGT 

menyenangkan 

3. Dengan pembelajaran yang menggunakan 

metode TGT siswa menjadi aktif 

4. Dengan metode TGT membangkitkan rasa 

ingin tahu siswa 

5. Pembelajaran dengan metode TGT 

memberikan motivasi  bagi siswa 

6. Pembelajaran dengan metode TGT siswa 

lebih menghormati pendapat teman 

7. Pembelajaran dengan metode TGT tepat/ 

sesuai dengan materi yang diajarkan 

8. Guru memberi langkah-langkah 

pembelajaran TGT dengan jelas 

Likert  

3. Materi pembelajaran 

keputusan bersama 

6 1. Menjadikan tahu akan pentingnya  

pengertian keputusan bersama 

2. Dapat mengetahui cara pengambilan 

keputusan bersama 

3. Mengetahui perbedaan keputusan bersama 

dan voting 

4. Menjadi tahu akan nilai-nilai dalam 

keputusan bersama 

5. Siswa dapat menerapkan sikap tanggung 

jawab dan menghormati keputusan 

bersama 

6. Memahami manfaat pada putusan bersama 

Likert  
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c. Lembar observasi 

Didalam penelitian ini menggunakan lembar observasi guru untuk 

mengamati aktifitas guru dan lembar observasi siswa untuk mengamati aktifitas 

siswa.  

Tabel 4 

Kisi-Kisi Observasi Siswa 

Aspek Indikator No Item 

Kegiatan Awal Persiapan perlengkapan belajar 1,2 

Kegiatan 

pembelajaran 

Memperhatikan pembelajaran 1,2,3 

a. Pemahaman terhadap materi 1,2,3 

b. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 1,2,3 

c. Pembagian kelompok 1,2 

d. Putaran permainan 1,2,3,4,5,6 

Penutup  Kegiatan penutup 1,2 

Jumlah 22 

 

Dalam tabel observasi siswa dilihat seberapa jauh keaktifan siswa secara 

menyeluruh atau klasikal. Pada pra pembelajaran dilihat kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar yang akan berlangsung. Dalam kegiatan 

pembelajaran dilihat perhatian siswa terhadap materi maupun terhadap guru saat 

menerangkan materi, keaktifan siswa serta peran serta siswa dalam kelompok 

permainan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dalam kegiatan penutup dilihat 

apakah siswa sudah merangkum materi bersama dengan guru dan mengerjakan soal 

evaluasi yang dibagikan oleh guru. 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Observasi Guru 

Aspek Indikator No Item 

Kegiatan Awal 

Pembelajaran 

a. Melakukan persiapan 

pembelajaran 

b. Menyampaikan apersepsi 

1,2,3,4,5 

Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

a. Penyampaian materi 

b. Putaran permainan 

1,2,3 

1,2,3,4 

Melakukan kegiatan 

penutup 

Kegiatan penutup 1,2,3 

 Jumlah 15 
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Pada tabel observasi guru dapat dilihat dalam kegiatan pra pembelajaran guru 

melakukan persiapan pembelajaran. Dalam kegiatan awal pembelajaran dilihat guru 

menyampaikan apersepsi. Pada kegiatan inti dilihat apakah guru sudah 

menyampaikan materi dengan jelas dan pengawasan guru terhadap jalannya putaran 

permainan dalam model kooperatif tipe TGT. Dalam kegiatan penutup dilihat apakah 

guru merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa dan membagikan 

lembar evaluasi. 

3.6 Indikator Kinerja 

Dengan melihat permasalah yang ada, maka dalam penelitian tindakan di 

pergunakan indikator sebagai berikut: 

1. Indikator Hasil 

Indikator hasil dari penelitian ini adalah ketecapaian KKM pada prestasi 

belajar siswa. Peneliti memberikan patokan 80% dari jumlah keseluruhan siswa hasil 

belajarnya meningkat dengan mencapai nilai ≥70 berdasarkan hasil evaluasi tertulis 

siswa dan 80% dari jumlah keseluruhan siswa mencapai kentuntasan belajar siswa 

dengan memperoleh nilai  ≥70 sesuai dengan KKM. 

2. Indikator Proses 

Indikator proses dari penelitian ini adalah ketercapaian proses pembelajaran 

terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang digunakan. 

Peneliti memberi patokan penggunaan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif secara tepat dan benar sesuai dengan standar proses. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada peneitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan analisis 

ketuntasan dan analisis komparatif. Analisis ketuntasan digunakan untuk melihat data 

ketuntasan belajar dalam siklus I dan siklus II. Sedangkan analisis komparatif yaitu  

membandingkan hasil belajar prasiklus, siklus I dan siklus II. 


