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BAB III 

METODOL OGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pertama kali diperkenalkan 

oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946.28 

Selain itu penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu bentuk kajian yang 

bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan  

kemampuan  rasional dari tindakan yang dilakukannya  itu, serta  untuk  

memperbaiki  kondisi  nyata  di  mana  praktik  pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dilakukan di dalam kelas.29 

Pada  prinsipnya  yang  dimaksud  dengan  istilah  refleksi  ialah upaya 

evaluasi yang dilakukan  oleh para kolaborator  atau partisipan yang terkait dengan 

suatu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. Refleksi  ini dilakukan  dengan 

cara kolaboratif,  yaitu adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di 

kelas penelitian. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap mulai dari bulan Maret 

sampai bulan Mei tahun ajaran 2018/2019 dikelas X IPA Seruni SMA Negeri 09 

Bombana. 

                                                           
28 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm. 13. 
29 Djunaidi Ghony, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet ke- 

1, hlm. 8. 
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C. Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas X IPA Seruni 

SMA Negeri 09 Bombana dengan jumlah siswa sebanyak  22 orang, terdiri dari 10 

siswa dan 12 siswi.  

D. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Kegiatan dalam penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam upaya 

menumbuhkan  motivasi  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  fisika  materi pokok  

usaha  dan  energi.  Tahapan-tahapan  kegiatan  dalam  penelitian  ini disusun 

dalam dua siklus penelitian, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan  penelitian  ini 

dilakukan  secara  kolaborasi  partisipatif antara guru mata pelajaran fisika kelas 

X IPA Seruni SMA Negeri 09 Bombana dengan peneliti. 

1. Pra siklus 

Dalam  pra  siklus  ini  peneliti  belum  memberikan  metode  yang akan  

ditawarkan   pada  guru  pelajaran  sehingga  pengajaran   yang  di gunakan  masih  

murni  belum  tercampur  oleh  peneliti.  Model pembelajaran  yang dipakai oleh 

guru kelas adalah model pembelajaran yang masih bersifat konvensional  dan 

kurang menarik motivasi peserta didik  untuk  belajar  fisika  sehingga  proses  

pembelajaran  fisika  materi pokok usaha dan energi pada dua tahun sebelumnya 

belum memperoleh hasil yang memenuhi KKM, yaitu 70. Perolehan ini perlu 

ditingkatkan menjadi 70 keatas  sesuai   KKM.   Informasi   tersebut   diperoleh   dari   

guru mata pelajaran Fisika tahun pelajaran 2018/2019 SMA Negeri 9 Bombana. 
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2. Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Peneliti mengidentifikasi  permasalahan  dalam pembelajaran  yang terdiri 

dari metode mengajar yang digunakan, hasil belajar siswa. 

2. Guru memilih materi pokok yang akan diteliti yaitu materi pokok usaha dan 

energi. 

3. Guru dan peneliti secara kolaboratif  merencanakan  pembelajaran dengan 

model kooperatif tipe TGT, yaitu dengan menyusun silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4. Merancang   materi  yang  akan  diajarkan   kepada  siswa  berupa modul. 

5. Membuat   lembar   observasi   aspek   kognitif.   

6. Membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru di kelas. 

7. Membuat soal-soal turnamen, soal tes evaluasi, dan angket siswa. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru membuka pelajaran kemudian mengecek kehadiran siswa. 

2) Guru memberikan apersepsi tentang usaha dan energi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

3) Guru memberikan penjelasan pada siswa tentang pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe TGT. 

4) Guru  mengkondisikan  siswa  menjadi  5 kelompok,  di  mana  tiap 

kelompok beranggotakan 6 - 7 siswa. 
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5) Guru memberikan  materi diskusi pada siklus I ini berupa modul 

pembelajaran materi pokok usaha dan energi secara individu dalam 

kelompok.  Dalam  kegiatan  ini  guru  memberi  bimbingan  pada masing-

masing  individu  pada  tiap  kelompok.  Bagi  siswa  yang sudah  memahami  

materi  diminta  menjelaskan  pada  teman  lain dalam   kelompoknya.   Guru   

memberikan   kesempatan   kepada anggota kelompok lain untuk 

menyampaikan ide atau gagasannya. 

6) Guru membimbing siswa dalam mendiskusikan konsep usaha dan energi  

dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Guru memberi soal TGT antar kelompok.  tiap kelompok diminta 

menyelesaikan soal untuk berkompetisi. Dengan cara ini siswa diharapkan 

akan bersemangat mengerjakan soal yang diberikan. 

8) Guru  mengocok  kartu  soal  dan  dengan  cara  rebutan  anggota kelompok  

mengerjakan soal game di depan kelas. 

9) Bagi kelompok dan individu yang maju dan dapat menyelesaikan diberikan 

penghargaan nilai sebagai penguatan dan motivasi. 

10) Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan pada siklus I. 

11) Guru  melakukan  tes  formatif    dan  memberikan  angket  respon peserta 

didik terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TGT.  
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c. Pengamatan 

Peneliti  melakukan  pengamatan  dan  penilaian  terhadap  siswa dan guru 

yang terdiri dari: 

1) Pengamatan  aspek afektif yaitu sikap siswa selama pembelajaran yang 

terdiri dari sikap saat mengikuti  diskusi  pada materi usaha dan energi, 

bekerjasama  dalam kelompok,  memberikan  pendapat atau masukan dalam 

diskusi, dan menjelaskan  hasil diskusi pada materi usaha dan energi. 

2) Pengamatan aspek psikomotorik yaitu keterampilan motorik siswa yang  

terdiri  dari  kemampuan  menyampaikan  informasi, kemampuan  

memberikan  pendapat  atau  ide,  kemampuan mengajukan   pertanyaan,   

dan   kemampuan   mengajukan argumentasi. 

3) Untuk   motivasi   siswa   didapat   melalui   angket   motivasi   yang meliputi: 

perhatian, tanggapan, partisipasi siswa terhadap pembelajaran dan pemberian 

tugas dari guru. 

4) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dalam hal 

ini aspek yang diamati adalah apersepsi, penyampaian materi, penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan menutup pelajaran. 

5) Guru bersama peneliti mengidentifikasi hambatan-hambatan dan 

permasalahan  yang  dihadapi  siswa  dalam  proses  pembelajaran. Pada 

bagian-bagian mana mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. 

6) Guru  dan  peneliti  mengamati  hasil  angket  siswa,  apakah  sudah terjadi 

peningkatan motivasi atau belum. 
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7) Guru dan peneliti  mengamati  hasil tes formatif  apakah  sudah di atas 

ketuntasan belajar. 

d. Refleksi 

1) Guru dan peneliti memberikan skor perkembangan anggota tim dan 

penghargaan untuk tim dengan skor tertinggi. 

2) Peneliti mengolah hasil pengamatan dan data hasil evaluasi siklus I. 

3) Guru dan peneliti mendiskusikan  hasil pengamatan  dan penilaian selama 

proses pembelajaran pada siklus I ditinjau dari tingkat keberhasilannya. 

Seseorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika mampu menyelesaikan, 

menguasai kompetensi atau mencapai tujuan  pembelajaran  minimal  65%  

dari  seluruh  tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari 

jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan   atau mencapai minimal 

65%, sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas 

tersebut. 

4) Indikator  keberhasilan  yang  dicapai  siswa  pada  siklus  I,  jika kurang dari 

85%, maka pembelajaran dilanjutkan ke siklus II. 

5) Membuat  simpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus I.30 

 

 

 

                                                           
30 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, Dan Implementasi, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 99. 
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3. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Peneliti  mengidentifikasi  permasalahan  dalam  pembelajaran  yang terdiri 

dari metode mengajar yang digunakan,  motivasi dan hasil belajar siswa. 

2) Guru memilih materi pokok yang akan diteliti yaitu materi pokok usaha dan 

energi. 

3) Guru dan peneliti secara kolaboratif  merencanakan  pembelajaran dengan  

model  kooperatif  tipe  TGT  pada siklus  II, yaitu  dengan menyusun 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4) Merancang   materi  yang  akan  diajarkan   kepada  siswa  berupa modul. 

5) Membuat lembar observasi siklus II, yaitu aspek kognitif 

6) Membuat  lembar  observasi  pelaksanaan  pembelajaran  siklus  II oleh 

guru di kelas. 

7) Membuat soal-soal turnamen, soal tes evaluasi, dan angket siswa untuk siklus 

II 

b. Pelaksanaan 

1) Guru membuka pelajaran kemudian mengecek kehadiran siswa. 

2) Guru memberikan apersepsi tentang materi pokok usaha dan energi pada sub 

pokok materi aplikasi usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru memberikan penjelasan pada siswa tentang pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe TGT pada sikus II. 
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4) Guru  mengkondisikan  siswa  menjadi  4 kelompok,  di  mana  tiap 

kelompok beranggotakan 6 - 7 siswa. 

5) Guru memberikan materi diskusi pada siklus II ini, berupa modul 

pembelajaran  materi  pokok  usaha  dan energi  dengan  sub materi pokok 

aplikasi usaha dan energi pada kehidupan sehari-hari secara individu dalam 

kelompok. Dalam kegiatan ini guru memberi bimbingan pada masing-masing 

individu pada tiap kelompok. Bagi siswa  yang  sudah  memahami  materi  

diminta  menjelaskan  pada teman lain dalam kelompoknya. Guru 

memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk 

menyampaikan ide atau gagasannya. 

6) Guru  membimbing   siswa  dalam  mendiskusikan   materi  pokok usaha 

dan energi pada sub materi pokok aplikasi usaha dan energi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7) Guru memberi soal TGT antar kelompok. Tiap kelompok diminta 

menyelesaikan soal untuk berkompetisi secepat mungkin. Dengan cara ini 

siswa diharapkan akan bersemangat mengerjakan soal yang diberikan. 

8) Guru   mengocok   kartu   soal dengan   cara   rebutan   siswa mengerjakan 

soal game di depan kelas. 

9) Bagi kelompok atau individu yang maju dan dapat menyelesaikan diberikan 

penghargaan nilai sebagai penguatan dan motivasi. 

10) Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan pada siklus II. 
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11) Guru  melakukan  tes  formatif    dan  memberikan  angket  respon peserta  

didik  terhadap  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT pada siklus II. 

c. Pengamatan 

Peneliti  melakukan  pengamatan  dan  penilaian  terhadap  siswa dan guru 

yang terdiri dari: 

1) Pengamatan aspek kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. 

2) Pengamatan  aspek afektif yaitu sikap siswa selama pembelajaran yang 

terdiri dari sikap saat mengikuti  diskusi  pada materi usaha dan energi, 

bekerjasama  dalam kelompok,  memberikan  pendapat atau masukan dalam 

diskusi, dan menjelaskan  hasil diskusi pada materi usaha dan energi. 

3) Pengamatan aspek psikomotorik yaitu keterampilan motorik siswa yang  

terdiri  dari  kemampuan  menyampaikan  informasi, kemampuan  

memberikan  pendapat  atau  ide,  kemampuan mengajukan   pertanyaan,   

dan   kemampuan   mengajukan argumentasi. 

4) Untuk   motivasi   siswa   didapat   melalui   angket   motivasi   yang meliputi: 

perhatian, tanggapan, partisipasi siswa terhadap pembelajaran dan pemberian 

tugas dari guru. 

5) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru. 

6) Guru bersama peneliti mengidentifikasi hambatan-hambatan dan 

permasalahan  yang  dihadapi  siswa  dalam  proses  pembelajaran. Pada 

bagian-bagian mana mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. 
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7) Guru  dan  peneliti  mengamati  hasil  angket  siswa  pada  siklus  II, apakah 

sudah terjadi peningkatan motivasi atau belum. 

8) Guru dan peneliti mengamati hasil tes formatif siswa pada sisklus II 

apakah sudah di atas ketuntasan belajar. 

d. Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk melakukan penyempurnaan  

tentang  pelaksanaan  pembelajaran  dengan menggunakan model TGT yang 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

1) Guru dan peneliti memberikan skor perkembangan anggota tim dan 

penghargaan untuk tim dengan skor tertinggi pada siklus II. 

2) Peneliti mengolah hasil pengamatan dan data hasil evaluasi siklus II 

3) Guru dan peneliti mendiskusikan  hasil pengamatan  dan penilaian selama 

proses pembelajaran siklus II. 

4) Refleksi  dari  pembelajaran  siklus  II,  jika  indikator  keberhasilan siswa 

tercapai,  maka pembelajaran  tidak dilanjutkan  pada siklus berikutnya. 

E. Desain penelitian  

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model tindakan 

kelas yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Tanggart yang merupakan 

pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin, hanya saja, 
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komponen acting (tindakan) dengan observing (pengamatan) dijadikan sebagai satu 

kesatuan.31  

Gambar 1.2 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Teknik Penumplan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

5. Observasi  

Yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana pengamat/observasi 

mengamati secara langsung aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran Fisika 

dikelas X IPA Seruni SMA Negeri 11 kendari, dengan menggunakan lembar 

                                                           
31 Wijaya Kusuma dan Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta 

Barat: PT Indeks,2012),h.20. 
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observasi siswa dan guru sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dalam 

melakukan observasi penelitian akan dibantu oleh seorang observasi yaitu guru kelas 

X IPA Seruni SMA Negeri Kendari selaku guru matapelajaran fisika. 

6. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai fakta yang 

dapat mendukung penelitian. Wawacara digunakan dengan tujuan untuk melengkapi 

data yang diperoleh dari hasil observasi serta untuk mendapatkan informasi-informasi 

penting baik yang terjadi sebelum, selama dan sesudah tindakan, seperti dalam proses 

refleksi. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur yakni wawancara yang bebas, dimana penelitian tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. 

7. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar adalah uraian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan  untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi,kemampuan yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.32 

Jenis tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis berupa pilihan ganda, tes 

evaluasi dilaksanakan setiap akhir siklus I dan II. Tes dikerjakan siswa secara 

individual dan digunkan untuk mendapatkan data hasil belajar Fisika siswa kelas X 

                                                           
32Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 150  



 

48 

IPA Seruni SMA Negeri 09 Bombana dalam m emahami materi fisika setelah 

penerapan model team games tournament (TGT). 

8. Dokumentasi 

Yaitu pengambilan data-data penting yang berhubungan dengan kegiatan 

penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengungkap fakta selama kegiatan 

penelitian. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto guru, 

peneliti dan siswa dalam proses pembelajaran dan kegiatan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

G. Teknik Analisi Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data 

deskriptif. Setelah data terkumpul dilakukan analisa dan pengolahan data. Data 

tersebut berupa hasil belajar siswa selama proses pemebelajaran dengan menerapkan 

model kooperatif tipe TGT, data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif 

dalam bentuk persentase. Hal ini untuk menggambarkan peningkatan hasil belajar 

siswa. 

1. Data kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP) dan 

lembar observasi berdasarkan situasi pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe 

TGT. Hasil analisisnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui peningkatan 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.  

2. Data kuantitatif  
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Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil belajar dengan cara 

pengambilan data diperoleh dari hasil evaluasi. Adapun analisis data hasil evaluasi 

sebagai berikut: 

a. Data hasil belajar siswa 

1. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus: 

� =
∑��

�
 

Keterangan: 

X     = Rata-rata hitung 
∑xi  = Jumlah nilai yang diperoleh tiap siswa 
N     = Jumlah seluruh siswa dalam kelas33 

2. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa: 

� =
∑��

	
× 100% 

Keterangan: 

 P  = persentase ketuntasan belajar siswa 
∑fi  = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 
n     = Jumlah seluruh siswa34 

3. Menentukan peningkatan hasil belajar 

� =
�������� − ����	����

����	����
× 100% 

Keterangan: 

P  = peningkatan hasil belajar 
Post rate  =nilai sesudah diberikan tindakan  
Base rate = nilai sebelum diberikan tibdakan 
 

 

                                                           
33Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan (Kendari: Istana Prefesional, 2006), h. 5.  
34Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: CV. Yrama Widya,2014), h. 41  
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H. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar fisika. 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 65% hasil belajar siswa kelas 

X IPA SMA Negeri 09 Bombana telah mencapai nilai ≥ 70 yaitu nilai KKM yang 

ditentukan sekolah pada mata pelajaran fisika. 
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