
 
 
 
 
 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

 
A. Subjek Tindakan Pembelajaran  

Dalam penelitian tindakan kelas ini, subjek penelitian tindakan 

pembelajaran adalah siswa kelas VA SD Negeri 7 Metro Pusat Kota Metro 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013 yang terdiri dari 26 orang, 14 orang laki-laki 

dan 12 orang perempuan. 

B.  Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom action research). Penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan 

kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  Proses penelitian tindakan merupakan kerja berulang 

(siklus), sehingga diperoleh pembelajaran dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar di kelas VA. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan 2 siklus. Tiap siklus dilakukan 1 kali pertemuan karena hal ini 

disesuaikan dengan KD yang diteliti. Pada setiap siklus terdapat 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
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GAMBAR 1 SIKLUS PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arikunto (2010) 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil dibagi menjadi dua siklus. 

1. Siklus I 
 
A) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti mempersiapkan dengan teliti 

mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan 

tindakan. Adapun hal yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan tindakan 

yaitu melengkapi perangkat pembelajaran meliputi Silabus, RPP, 

lembar observasi, sumber belajar yang dibuat oleh guru, serta lembar 

tes. 
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B) Pelaksanaan 

1)  Kegiatan Pendahuluan 

a) Menyampaikan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

b) Sebagai apersepsi, siswa diingatkan kembali tentang 

kompetensi dasar berkaitan dengan materi yang dipelajari 

c) Memberikan motivasi agar siswa tertarik untuk mengikuti 

pelajaran 

d) Menyebutkan dan menuliskan judul pembelajaran 

e) Menyebutkan dan menuliskan kompetensi dasar yang ingin 

dicapai. 

 2)   Kegiatan Inti 

 a) Tahap Kooperatif 

i. Siswa dibagi dalam enam kelompok kecil yang anggotanya 

empat orang dan diberi nomor kepala A,B,C,D. 

ii. Kepada setiap kelompok diberikan tugas berupa mengkaji 

materi yang disajikan oleh guru dengan materi yang 

berbeda. Yaitu kepada masing-masing nomor kepala 

diberikan materi yang berbeda-beda. 

iii. Materi yang disajikan tentang peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah. 



 
 
 
 
 
 

 
 

30 

iv. Materi disajikan guru dalam bentuk yang unik yaitu 

diselembar kertas yang dibentuk secara kreatif untuk 

menarik perhatian siswa. 

 b).  Tahap Ahli 

Siswa yang menerima wacana yang sama (yang berasal dari 

masing-masing kelompok kooperatif), membahas wacana 

dengan diskusi/ bekerja sama dan mempersiapkan diri untuk 

menyampaikan hasil diskusinya kepada masing-masing 

anggota kelompok kooperatif asal. Diharapkan masing-masing 

nomor kepala yang berseri sama dapat menyatukan pendapat 

dan menyatukan persepsi. Di sini guru dapat menilai keaktifan 

siswa dalam diskusi. 

 c). Tahap Asal 

i. Setiap anggota kembali ke kelompok kooperatif masing-

masing yang telah menjadi ahli dan mengajarkan/ 

menginformasikan hasil diskusi kelompok ahli secara 

bergiliran. 

ii. Setiap kelompok menyusun laporan secara tertulis. 

iii. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan menunjuk 

salah satu kelompok. 
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 3)    Kegiatan Penutup 

a) Memberi penekanan tentang konsep penting yang harus 

dikuasai siswa. 

b) Membantu siswa menarik kesimpulan. 

c) Evaluasi. Ini diberikan guru untuk mengukur hasil belajar 

siswa mengenai materi 

C) Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dan 

kinerja guru di dalam kelas dengan menggunakan lembar panduan 

observasi. 

 

 D) Refleksi  

Pada akhir siklus diadakan evaluasi tentang pelaksanaan model 

pembelajaran menggunakan tipe jigsaw, kemudian dikaji kembali 

apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum, jika belum akan 

diadakan perencanaan pada siklus berikutnya. 

 

2. Siklus II 

A) Perencanaan 

Prosedur penelitian siklus II juga diawali mempersiapkan dengan teliti 

mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan 

tindakan. Adapun hal yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan tindakan 

yaitu melengkapi perangkat pembelajaran meliputi Silabus, RPP, 
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lembar observasi, sumber belajar yang dibuat oleh guru, serta lembar 

tes. 

 
B)    Pelaksanaan Tindakan 

1)  Kegiatan Pendahuluan 

a) Menyampaikan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

b) Sebagai apersepsi, siswa diingatkan kembali tentang 

kompetensi dasar berkaitan dengan materi yang dipelajari 

c) Memberikan motivasi agar siswa tertarik untuk mengikuti 

pelajaran 

d) Menyebutkan dan menuliskan judul pembelajaran 

e) Menyebutkan dan menuliskan kompetensi dasar yang ingin 

dicapai. 

 2)   Kegiatan Inti 

 a)  Tahap Kooperatif 

i. Siswa dibagi dalam enam kelompok kecil yang anggotanya 

empat orang dan diberi nomor kepala A,B,C,D. 

ii. Kepada setiap kelompok diberikan tugas berupa mengkaji 

materi yang disajikan oleh guru dengan materi yang 

berbeda. Yaitu kepada masing-masing nomor kepala 

diberikan materi yang berbeda-beda. 
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iii. Materi yang disajikan tentang peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah. Dengan sub materi 

berupa contoh-contoh peraturan perundang-undangan 

tingkat pusat dan daerah. 

iv. Materi disajikan guru dalam bentuk yang unik yaitu 

diselembar kertas yang dibentuk secara kreatif untuk 

menarik perhatian siswa. 

 b)  Tahap Ahli 

Siswa yang menerima wacana yang sama (yang berasal dari 

masing-masing kelompok kooperatif), membahas wacana 

dengan diskusi/ bekerja sama dan mempersiapkan diri untuk 

menyampaikan hasil diskusinya kepada masing-masing 

anggota kelompok kooperatif asal. Diharapkan masing-masing 

nomor kepala yang berseri sama dapat menyatukan pendapat 

dan menyatukan persepsi. Di sini guru dapat menilai keaktifan 

siswa dalam diskusi. 

 c). Tahap Asal 

i. Setiap anggota kembali ke kelompok kooperatif masing-

masing yang telah menjadi ahli dan mengajarkan/ 

menginformasikan hasil diskusi kelompok ahli secara 

bergiliran. 

ii. Setiap kelompok menyusun laporan secara tertulis. 
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iii. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan 

menunjuk salah satu kelompok. 

 3)    Kegiatan Penutup 

a) Memberi penekanan tentang konsep penting yang harus 

dikuasai siswa. 

b) Membantu siswa menarik kesimpulan. 

c) Evaluasi. Ini diberikan guru untuk mengukur hasil belajar 

siswa mengenai materi 

C) Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa dan 

kinerja guru di dalam kelas dengan menggunakan lembar observasi. 

 
 D) Refleksi  

Pada akhir siklus diadakan evaluasi tentang pelaksanaan model 

pembelajaran menggunakan tipe jigsaw, kemudian dikaji kembali 

apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum, jika belum akan 

diadakan perencanaan pada siklus berikutnya. 

 
 C.  Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

aktivitas siswa, observasi aktivitas guru, dan hasil post tes. 

 
Uraian lebih lanjut mengenai teknik-teknik pengumpulan data tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1.  Observasi  

Observasi dalam kegiatan PTK merupakan kegiatan pengamatan 

terhadap aktivitas yang dilakukan guru (peneliti) selama 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, 

peneliti menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang 

digunakan untuk menilai afektif siswa maupun psikomotor siswa. 

2.  Soal Evaluasi 

Instrumen ini digunakan untuk menjaring data yang berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam memehami materi selama 

berlangsungnya penelitian. Instrumen ini digunakan untuk 

menjaring data, yaitu melakukan tes evaluasi akhir. 

 
D. Analisis Data 
 

Data yang diperoleh dianalisa secara kolaboratif dengan teman sejawat dan 

hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana tindakan berikutnya. 

Analisa data dilakukan setiap akhir siklus. Data dianalisa secara kualitatif dan 

secara kuantitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu berupa lembaran 

observasi. Analisa kualitatif untuk lembaran panduan observasi dilakukan 

dengan jalan membandingkan hasil belajar siswa pada siklus satu dengan hasil 

belajar siklus dua. 

 

Peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan menghitung persentase yang 

diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Di sini, dapat diketahui aktivitas belajar siswa terhadap 
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pembelajaran. Kriteria yang disajikan oleh peneliti dikutip dari Suharsimi 

Arikunto sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Kriteria Nilai Akhir Pada Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Nilai Huruf  Keterangan 
1 80-100 A Baik Sekali 
2 66-79 B Baik 
3 56-65 C Cukup 
4 40-55 D Kurang 
5 30-39 E  Gagal 

Tabel diadopsi dari Suharsimi Arikunto 

 

Data kuantitatif dianalisis dengan stastistik deskriptif untuk menemukan 

persentase dan nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut 

1 Rata-rata hitung (mean)  

Peneliti menggunakan rumus rata-rata hitung untuk mencari nilai 

rata-rata siswa tiap siklusnya. Ada pun rumus yaang dipakai oleh 

peneliti, peneliti kutip dari Muncarno dalam buku Statistik 

Pendidikan 

= x1 + x2 + x3+ x4 +…… xn  

                         
n 

 

 

Keterangan : 

 = Nilai rata-rata 

xi = Data  

n = Banyak data 
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2.  Ketuntasan belajar siswa 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika memiliki persentase yang 

tinggi. Seperti yang peneliti kutip dari Sugiyono (2001) dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Persentase ketuntasan hasil belajar 

 

 

 

E.     Indikator keberhasilan 

1. Peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya 

2. Peningkatan aktivitas siswa dan kinerja guru pada setiap siklusnya 

3. Peneliti menargetkan penelitian ini dinyatakan berhasil apabila ≥ 75% 

dari 26 jumlah siswa telah mencapai KKM 65. 

 
 
 

Persentase ketuntasan = jumlah siswa tuntas x 100% 
           Jumlah siswa 
 


