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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitin ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa 

kelas Va MIN II Konawe Selatan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

       Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan pada 

semester genap tahun ajaran 2015/2016.

2. Tempat penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di MIN II Konawe Selatan, desa Lambusa 

kecamatan Konda, kab. Konawe Selatan.

C. Subyek  dan Objek Penelitian

        Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas Va MIN II 

Konawe Selatan, dengan jumlah siswa 21 orang, dengan rician 12 orang  putra 

dan 9 orang putri. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh dari model Teams Games 
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Tournament pada mata pelajaran IPS siswa kelas Va MIN II Konawe Selatan pada 

tahun ajaran 2015/2016.

D. Prosedur Penelitian 

       Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus. Setiap 

siklus terdiri dari beberapa kegiatan: (1) perencanaan, (2) aksi atau tindakan, (3)

observasi, (4) refleksi.

1. Siklus 1 

a. Perencanaan

       Membuat skenario pembelajaran yang berisi langkah-langkah dan bentuk 

kegiatan yang akan dilakukan. Skenario pembelajaran tersebut antara lain:

a) Kegiatan awal yang berlangsung 10 menit terdiri dari beberapa kegiatan 

yaitu Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, absensi, guru memberikan 

motivasi, serta menjelaskan langkah-langkah dan tujuan pembelajaran 

melalui Team Games Tournament.

b) Kegitan inti yang berisi 100 menit yang terdiri dari beberapa kegiatan, 

yaitu guru membagi kelompok secara heterogen, menyampaikan 

materi,membagi soal LKS, soal Games, soal Tournament, penghargaan 

kelompok kepada siswa yang berpestasi maupun tidak berprestasi dalam 

pelaksanaan Tournament.

c) Kegiatan penutup(10 menit )

1. Guru menyimpulkan materi pelajaran bersama siswa
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2. Membagikan penghargaan kelompok kepada kelompok yang menang 

dalam Tournament.

3. Pelajaran ditutup dengan salam

b. Aksi atau Tindakan

a) Guru memberikan motivasi kepada siswa dan mengarahkan siswa 

untuk mempersipkan pelajaran dan mengikuti dengan baik.

b) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

c) Guru menjelaskan materi dan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan 

model Team Games Tournament.

d) Guru membagi siswa kedalam Lima kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4 atau 5 orang. nama-nama kelompok dalam penelitian ini 

adalah pembela kebenaran, batman, spiderman, power rangers, dan 

superman.

e) Siswa belajar dalam kelompok untuk memahami materi dan 

mengerjakan soal LKS

f) Selanjutnya akan di lakasanakan  Games dan tournament setiap siklus. 

Gamesnya adalah aku dan mencari pasangan.

g) Dan dilanjutkan dengan Tournament yang terdiri dari 4 kelompok 

yang homogen. Nama-nama kelompoknya adalah bulan, bintang, 

matahari dan bumi. 

h) Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah 

direncakan
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c. Observasi

       Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses dan hasil 

dari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, apakah sudah 

sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan informasi 

observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang dilakukan oleh 

guru dalam melaksanakan tindakan sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan 

ketika guru melakuan refleksi untuk penyusunan memasuki siklus berikutnya.

d. Refleksi

       Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna penyempurnaan tindakan berikutnya.

2. Siklus II

a. Perencanaan 

      Peneliti membuat kembali rencana proses pembelajaran dengan panduan 

hasil refleksi pada siklus pertama.

E. Pelaksanaan 

       Peneliti melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan panduan dari siklus pertama.
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F. Pengamatan 

       Guru dan kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktifitas belajar

dan pembelajaran.

G. Refleksi 

       Guru dan kolaborator melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus 

kedua dan menganalisis serta membuat kesimpulan atas proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan.

H. Desain Penelitian 

Perencanaan

Siklus 1 PelaksanaanRefleksi

Pengamatan
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I. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

       Wawancara dilakukan dengan guru kelas Va selaku guru IPS, yang  

bernama A.Nurhaerani S.Pd.I untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa dalam 

menguasai materi, apakah sudah ada model pembelajaran yang diterapkan dan 

digunakan dalam proses pembelajaran IPS di MIN II Konawe Selatan.

2. Observasi 

       Mengamati langsung tentang kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi 

penelitian, baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran IPS dengan 

                                                
1 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 2. 

Perencanaan

Siklus 2

Pengamatan

Pelaksanaan Refleksi
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menggunakan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). Kegiatan 

observasi ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa MIN II 

Konawe Selatan.

3. Tes hasil belajar 

       Memberikan  instrument soal kepada siswa untuk dikerjakan yang telah 

disusun peneliti dan kolaborator. Soal evaluasi berbentuk pilihan ganda yang 

terdiri dari 20 no, masing-masing soal mempunyai skor 5 jika jawabannya benar.

Tentunya berdasarkan kompotensi dasar materi ajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Team Games Tournament.

4. Dokumentasi

       Mencatat atau mengambil gambar serta arsip sekolah (profil sekolah) 

Foto, video visual untuk menggambarkan langsung kegiatan kondisi belajar 

mengajar pada saat proses penelitian berlangsung.

J. Teknik Analisis Data

1. Menentukan nilai rata-rata hasil belajar 

Ʃx
N

Keterangan 

Ʃx = Jumlah nilai yang di peroleh siswa 
N = Jumlah seluruh siswa di dalam kelas
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2. Menentukan presentase ketuntasan belajar siswa

Ʃx
N X 100%

Keterangan 

Ʃx = Jumlah siswa yang tuntas belajar 
N = Jumlah seluruh siswa 

3. Menentukan peningkatan hasil belajar 

P = Posrate-baserate X 100 %
Baserate

Ket :

P = presentase peningkatan
Posrate = nilai sesudah di berikan tindakan
Baserate = nilai sebelum tindakan2

K. Indikator Kinerja 

       Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dilihat 

dari: (a.indikator proses dan b. indikator hasil belajar). Indikator hasil yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika ketuntasan belajar siswa terhadap 

materi mencapai 75% (berkriteria cukup).

       Mulyasa mengatakan Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas

dari segi proses apabila seluruh siswa atau setidak–tidaknya sebagian besar (75%) 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran. Disamping itu menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri.  sedangkan dari segi hasil 

                                                
2 Zainal Aqiq, Penelitian Tindakan Kelas, (Gresik: Darma Widiya,  2006), h. 53.
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dikatakan berhasil dan berkualitas apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 

pada siswa atau setidaknya sebagian besar (75%).3

Proses nilai rata-rata (NR) = ( 	 	
	 ) x 100%

Indikator hasil belajar dari penelitian ini adalah 75% dari siswa yang telah 

mencapai nilai minimal 65. Penempatan nilai 65 berdasarkan KKM yang telah di 

tentukan di MIN II Konawe Selatan. Sedangkan indikator terhadap hasil belajar 

siswa menduduki kategori baik atau sangat baik/minimal 75% dari data yang 

diperoleh.

                                                
3 E.Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompotensi Konsep Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosda  Karya, 2003), h. 101.


