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     BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Penelitian di laksanakan di SD Negeri Gondoriyo 02 Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun pelajaran 2016/2017. SD Negeri 

Gondoriyo 02 terletak di lingkungan pedesaan tepatnya di Desa Gondoriyo. 

Kondisi fisik SD Negeri Gondoriyo 02 masih tergolong cukup di karenakan 

fasilitas sekolah, jumlah buku – buku di perpustakan dan media pembelajaran 

yang masih terbatas. Letak SD Negeri Gondoriyo 02 terdapat di pinggir 

pemukiman desa yang jauh dari kota. Di sekitar kanan kiri SD terdapat 

ladang warga. Masyarakatnya yang kebanyakan masih bekerja sebagai petani 

dan buruh pabrik. Jumlah kelas di SD Negeri Gondoriyo 02 ada 6 kelas 

(kelas 1 sampai kelas 6), terdapat 1 perpustakaan, 1 ruang guru. Jumlah guru 

di SD Negeri Gondoriyo 02 terdapat 10 orang, yaitu 6 guru kelas, 1 guru 

agama islam, 1 guru agama katolik, 1 guru olahraga dan 1 penjaga 

merangkap operator sekolah. 

 Subjek penelitian yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 02 

dengan jumlah 28 siswa. Karakter siswa kelas 5 SD rata – rata berumur 10 – 

11 tahun yang pemikirannya masih dalam tahap operasional kongkret dan 

siswa usia Sekolah Dasar tidak dapat lepas dari permainan.  

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 variabel yaitu 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen, dan Hasil Belajar. 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tounamen sebagai variabel 

bebas dan hasil belajar merupakan variabel terikat. 

 



30 
 

 

 Berikut akan di jelaskan definisi operasional dari tiap – tiap variabel untuk 

memperjelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan, yaitu: 

a. Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

Pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

merupakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran secara kelompok. Dengan media turnamen akan 

bertujuan untuk mengetes pemahaman konsep siswa setelah menerima 

pembelajaran dengan bertanding secara individu untuk mewakili 

kelompok agar mandapatkan point. 

Langkah – langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe teams 

games tournament yaitu penyampaian apersepsi dan tujuan pembelajaran, 

penyajian materi dengan menggunakan contoh kongkret dan media 

pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa, pembentukan 

kelompok belajar secaara heterogen supaya dapat belajar bersama dan 

bertukar pendapat dengan teman dalam mengerjakan tugas, melibatkan 

siswa secara aktif dalam setiap kegiataan pembelajaran dengan bertanya 

maupun menanggapi pertanyaan. 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampun siswa yang 

dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh siswa dari serangkaian tes 

yang dilaksanakan siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam 

penelitian ini hasil belajar matematika diperoleh dari penilaian formatif 

melalui tes tertulis yang diberikan oleh guru.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan 

kelas dilaksanakan dalam beberapa siklus. Setiap siklusnya memilki beberapa 

tahapan meliputi Perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (reflection). Skema prosedur penelitian tindakan kelas 
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menurut Kemmis dan Tggart (Arikunto, Suhardjono, Supardi : 2009) dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 

Skema Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Prosedur Tindakan Kelas Menurut Kemmis dan Tggart 

(Arikunto, Suhardjono, Supardi : 2009) 

  Berdasarkan Gambar penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

system siklus, yang terdiri dari empat tahap yaitu : 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pelaksanaan (acting) 

3. Pengamatan (observasing) 

4. Refleksi (reflecting) 

Sebelum melaksanakan sebuah penelitian hendaklah merancang 

atau menyusun perencanaan mengenai apa yang akan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran. Pertama, menyiapkan instrument dan media yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah tindakan dilakukan 

hendaklah melakukan pengamatan atau observasi mengenai jalannya 

pembelajaran. Selanjutnya melakukan refleksi hasil pengamatan. Hasil 

Refleksi 

Perencanaan 

Pegamatan 

 

Pelaksanaan 

SIKLUS I 

Refleksi 
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Pelaksanaan 
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refleksi pada siklus I dapat digunakan sebagai bahan acuan perbaikan pada 

siklus berikutnya.  

3.4 Rencana Tindakan  

 Sebelum melakukan sebuah penelitian hendaknya merancang atau 

mengagendakan rencana tindakan sebagai bahan persiapan pelaksanaan supaya 

kegiatan pembelajaran dapat terkonsep dan sesuai dengan yang diharapkan. 

a. Perencanaan  

Perencanaan tindakan meliputi sebagai berikut: 

1. Meminta ijin dari sekolah yang akan dijadikan tempat untuk 

melakukan observasi dan penelitian tindakan kelas. 

2. Berkonsultasi dengan guru kelas mengenai materi pembelajaran 

yang akan digunakan sebagai penelitian serta waktu pelaksanaan 

penelitian. 

3. Menentukan standart kompetensi dan alokasi waktu 

4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan 

pembelajaran Kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

5. Menyiapkan alat peraga dan kartu domino sesuai dengan materi 

dan metode pembelajaran 

6. Membuat soal tes evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam mempelajari materi pembelajaran. 

7. Membuat lembar observasi guru dan siswa untuk mengamati 

jalannya kegiatan dalam proses pembelajaran berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Pelaksanaan pada siklus I ini terdiri dari 2 kali pertemuan, setiap 

pertemuan (3x35 menit). Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

berbantuan Kartu Domino Matematika. Standart kompetensi yaitu 
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menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, sedangkan kompetensi 

dasarnya mengubah pecahan ke bentuk persen dan decimal dan 

sebaliknya. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut : 

Pertemuan I 

a. Kegiatan awal  

Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan salam 

pembuka, mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran dengan menggadakan permainan konsentrasi 

pikiran, lalu melakukan presensi,  

1. Apersepsi  

Guru menggali pemahaman siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang memancing siswa untuk berpikir 

mengarah ke materi. 

2. Motivasi  

Guru memberikan pernyataan yang dapat membuat siswa 

semangat dalam melakukan proses pembelajaran dan 

meyuruh siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran di 

kelas. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah – 

langkah pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

1. Guru memberikan penjelasan mengenai materi sederhana 

tentang konsep – konsep yang harus dikuasai oleh siswa. 

2. Guru memberikan beberapa contoh soal unruk menggali 

pemahaman siswa. 

3. Guru memperkenalkan alat bantu pembelajaran yang 

berupa kartu domino matematika.  

4. Siswa diarahkan untuk membentuk kelompok yang tiap 

kelompoknya beranggotakan 4 – 5 siswa yang dipilih 

secara heterogen. 
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5. Siswa bersama dengan guru menyiapkan kelas dan 

peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan kelompok. 

6. Siswa diarahkan untuk memilih ketua kelompok di setiap 

kelompok masing – masing. 

7. Guru membagikan kartu domino matematika dalam masing 

– masing kelompok. 

8. Guru menjelaskan cara bermain kartu domino matematika 

tersebut. 

9. Siswa di persilahkan untuk melakukan permainan kartu 

domino matematika. 

10. Kelompok yang paling cepat dan banyak memasangkan 

kartu matematika dengan benar akan mendapatkan skor 

tertinggi. 

11. guru memberikan timbal balik kepada siswa  dari kegiatan 

yang telah dilakukan dan meluruskan kesalahpahaman 

mengenai materi yang di pelajari.  

12. Guru akan mengumumkan pemenang di pertemuan 

berikutnya. 

 

c. Kegiatan akhir 

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran 

2. Guru memberikan penguatan dengan menanyakan beberapa 

soal terkait materi aja secara lisan. 

3. Siswa diminta belajar di rumah, untuk persiapan game 

tournament di pertemuan selanjutnya. 
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Pertemuan II 

a. Kegiatan awal  

Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan salam 

pembuka, mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran dengan menggadakan permainan konsentrasi 

pikiran, lalu melakukan presensi,  

1. Apersepsi  

Guru menggali pemahaman siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang memancing siswa untuk berpikir 

mengarah ke materi. 

2. Motivasi  

Guru memberikan pernyataan yang dapat membuat siswa 

semangat dalam melakukan proses pembelajaran dan 

meyuruh siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran di 

kelas. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah – 

langkah pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menggali pemahaman siswa dengan memberikan 

pertanyaan seputar materi pertemuan sebelumnya. 

2. Siswa di ajak untuk berkelompok berdasarkan kesepakatan 

minggu lalu. 

3. Setiap kelompok memilih perwakilan dari kelompoknya 

untuk menjadi peserta game tournamen 

4. Guru bersama siswa menyiapkan meja untur tournament. 

5. Siswa yang di tempatkan dalam meja tournament 

mengambil kartu soal dan dibacakan oleh pembaca soal. 

6. Siswa menuliskan jawabannya pada selembar kertas setelah 

selesai di angkat dan di bacakan jaban tersebut 
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7. Jika jawaban dari kelompok tersebut salah dapat di 

lemparkan pada kelompok lain. 

8. Siswa yang dapat menjawab secara cepat dan tepat akan 

mendapatkan poin dan di akhir game akan di hitung jumlah 

skor yang paling banyak adalah pemenangnya. 

9. Guru memberikan timbal bali dari kegiatan dan meluruskan 

kesalahpahaman. 

10. Guru mengecek jumlah skor di tiap kelompok dan 

memberikan reward sesuai poin yang di dapat. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Siswa diminta belajar dirumah untuk mempelajari materi 

yng masih belum jelas dengan berlatih mengerjakan soal 

yang dirasa sulit. 

4. Guru memberikan pesan penyemangat dan menutup 

pembelajaran. 

d. Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajan berlangsung. 

Hal yang perlu di perhatikan saat observasi adalah pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament berbantuan kartu 

domino matematika. 

e. Refleksi 

Kegiatan refleksi bertujuan untuk menganalisis data dari hasil 

pengamatan  dalam pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

berbantuan Kartu Domino Matematika. Refleksi dapat dilihat melalui hasil 

observasi guru dan hasil tes yang dikerjakan oleh siswa.  

Dilhat dari hasil analisis siklus I apabila terdapat kekurangan dapat 

digunkan sebagai acuan untuk memperbaiki pada siklus selanjutnya. Apabila 
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hasil pada siklus pertama menunjukkan tingkat perkembangan maka akan 

dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut pada siklus selanjutnya. 

 

3.5 Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika siswa kelas 5 SD 

Negeri Gondoriyo 02 dan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournamen berbantuan kartu Domino Matematika yang 

dilakukan oleh guru dan siswa. Untuk memperoleh data dan keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, maka harus mengumpulkan instrument – 

instrument pengumpulan data yang sesuai denga materi oembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournamen. 

 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi dan tes. 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk menentukan sejauh mana penerapan 

metode pembelajaran. Observasi digunakan untuk menilai jalannya 

pembelajaran sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan 

pertimbangaan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Didalam 

penelitian ini teknik observasi dilakukan untuk menentukan 

perkembangan siswa dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournamen berbantuan kartu Domino Matematika. 

2. Tes  

Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasi kognitif siswa yang 

berhubungan dengan penguasaan bahan pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. 

Penelitian ini teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa setelah menerapkan pembelajran Kooperatif tipe Teams 
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GamesTournamen berbantuan kartu Domino Matematika. Teknik 

penilaian hasil evaluasi siswa sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟

skor 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  X 100 

 

Kemudian data di analisis dengan cara menghitung rata – rata kelas 

dan presentase ketuntasan sebagai berikut: 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  X 100 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
  X 100% 

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti selama kegiatan 

penelitian berlangsung. 
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Tabel 3.1 

Kisi – kisi Observasi Siswa 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 

1.  Kegiatan Awal 

Pembelajaran  

a. Kesiapan dalam 

belajar 

matematika. 

1, 2, 3 3 

2. Melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

TGT berbantuan 

Kartu Domino 

Matematika  

a. Perhatian siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

b. Partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

kelompok 

c. Keterlibatan 

siswa dalam 

mengikuti game 

tournament 

4, 5, 6, 7 

 

 

8, 9, 10, 11, 

12, 13 

 

14, 15, 16, 

17 

4 

 

 

6 

 

 

4 

3. Kegiatan akhir 

pembelajaran  

a. Refleksi dan 

evaluasi 

pembelajaran 

b. Pemberian 

tindak lanjut 

18, 19 

 

 

20 

2 

 

 

1 

JUMLAH  20 

 

2. Soal Tes 

Soal tes dibuat untuk mengukur tingkat kemampuan dan 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Soal ter ini 

dibentuk berdasarkan kompetensi dasar yang ada dalam silabus. 

Soal tes dapat berbentuk pilihan ganda, essay maupun uraian yang 

diberikan di akhir pembelajaran di tiap siklus. Dalam penelitian ini 
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soal tes berbentuk uraian. Adapun langkah – langkah penyusunan 

instrument tes tertulis menurut Sudjana (2011:149), yaitu: (a) 

memperhatikan persyaratan penyusunan tes tertulis, baik aspek 

materi/isi/konsep, konstruksi maupun bahas, (b) mengacu pada 

indikator pencapaian, (c) memilih bentuk butir yang sesuai dengan 

indikator, (d) membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

 

3.5.3 Uji Instrumen 

Sebelum instrument soal tes diberikan terlebih dahulu diujicobakan 

pada siswa yang bukan subjek penelitian. Instrument tersebut diuji 

cobakan pada siswa kelas 5 SD Negeri Gondoriyo 03 Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang dengan jumlah siswa 28 siswa. Tujuan dari uji 

coba ini adalah untuk mengetahui kelayakan butir soal yang akan di 

ujikan untuk mengukur variable penelitian. 

 

1. Uji validitas 

Menurut Sugiyono (2011:121) Uji Validitas adalah ketepatanantara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti. 

Agar penelitian ini lebih teliti, sebuah item sebaiknya memiliki 

korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel ≥ 0,25. Item 

yang punya r hitung < 0,25 akan disingkirkan akibat mereka tidak 

melakukan pengukuran secara sama dengan yang dimaksud oleh skor 

total skala dan lebih jauh lagi, tidak memiliki kontribusi dengan 

pengukuran seseorang jika bukan malah mengacaukan. 

 Uji validitas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan responden 

28 siswa dan terdapat 25 butir soal. Pengukuran dapat dilakukan 

dengan program SPSS. Untuk mengetahui tingkat validitas dapat 

dilihat pada angka Corrected Item-Total Correlation yang merupakan 

korelasi antara skor item dan skor total. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

 

 

Note: 

 

 

 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item 

reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena 

memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakannya 

sebagai berikut: 

 Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

 Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 

 Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 

 Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak 

reliabel: Segera identifikasi dengan prosedur analisis per item. Item 

Analysis adalah kelanjutan dari tes Aplha sebelumnya guna melihat 

item-item tertentu yang tidak reliabel. Lewat ItemAnalysis ini maka 

satu atau beberapa item yang tidak reliabel dapat dibuang sehingga 

Alpha dapat lebih tinggi lagi nilainya. 

http://2.bp.blogspot.com/-C3u8NCHxpPg/T42ZPhSxaII/AAAAAAAAA84/XLjM8-Ktvx4/s1600/cronbach.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-fTMq80nxa7I/T42ZlpeO5vI/AAAAAAAAA9A/iqjTzQhhZ-8/s1600/cronbach-note.PNG
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Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan 

melakukan Reliability Analysis dengan SPSS ver. 16.0 for Windows. 

Akan dilihat nilai Alpha-Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan item 

dalam satu variabel. Agar lebih teliti, dengan menggunakan SPSS, juga 

akan dilihat kolom Corrected Item Total Correlation. 

Nilai tiap-tiap item sebaiknya ≥ 0.40 sehingga membuktikan 

bahwa item tersebut dapat dikatakan punya reliabilitas Konsistensi 

Internal. Item-item yang punya koefisien korelasi < 0.40 akan dibuang 

kemudian Uji Reliabilitas item diulang dengan tidak menyertakan item 

yang tidak reliabel tersebut. Demikian terus dilakukan hingga 

Koefisien Reliabilitas masing-masing item adalah ≥ 0.40. 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item 

reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena 

memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakannya 

sebagai berikut: 

 Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

 Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 

 Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 

 Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

 

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian : 

1. Indikator Proses 

Penelitian ini indikator prosesnya adalah keterlaksanaan sintaks 

dalam pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen 

berbantuan kartu Domino Matematika yang dilaksanakan antara guru 

dengan siswa. Pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik 

apabila guru dengan siswa dapat menerapkan langkah – langkah 

pembelajaran secara optimal dan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 
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2. Indikator Hasil 

  Indikator  hasil dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika 

 Indicator kinerja ditetapkan sebesar 80% dari jumlah siswa pada 

hasil belajar matematika yang mencapai ketuntasan belajar dengan 

KKM yaitu 70 yang dilihat dari hasil tes evaluasi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metose kualitatif dan kuantitatif. Analisi data kuantitatif 

merupakan analisi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dalam suatu mata pelajaran. Sedangkan analisis data kualitatif 

dipergunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan siswa.  Tahapan teknik analisis data kualitatif meliputi 

reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis 

kuantitatif meliputi pengumpulan data, penyajian data, pengelolahan data, 

interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil pengolahan data 

dianalidid dengan membandingkan kondisi antar siklus (deskripsi 

komparatif). Sehingga di akhir penelitian dapat dilihat peningkatan hasil 

belajar dan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid.  


