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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Setting Penelitian 

 

1. Tempat  Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD Negeri 2 Bukit Gemuruh 

Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. 

 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2012-2013. 

 

B. Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah seorang guru dan siswa kelas V di 

SDN 2 Bukit Gemuruh dengan jumlah 29 orang siswa, terdiri dari 16 orang 

siswa perempuan dan 13 orang siswa  laki-laki. Dalam pelaksanaan, peneliti 

dibantu oleh seorang  teman sejawat untuk mengamati proses pembelajaran. 

Kemudian hasil observasi dianalisis bersama-sama berdasarkan data-data 

yang terkumpul, didiskusikan masalah-masalahnya dan dicarikan solusinya, 

hasil diskusi dijadikan rekomendasi untuk merencanakan siklus berikutnya. 
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C. Faktor Yang Diteliti 

 

Faktor yang diteliti dalam tindakan kelas ini adalah: 

1. Kinerja guru selam proses pembelajaran 

2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

3. Hasil belajar selama proses pembelajaran. 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas adalah gambaran terinci tentang proses yang akan 

dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Penelitian ini menerapkan konsep model Kemmis dan MC 

Taggart (dalam Hufad, Ahmad, 2009; 48) yang meliputi 4 tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 1. Bagan alur penelitian kelas. Menurut Kemmis dan MC Taggart 

(dalam Hufad, Ahmad, 2009; 48) 
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Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap siklus terdiri empat 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Uraian dari tahap-tahap siklus adalah: 

  

Siklus I Pertemuan ke 1 

 

1. Perencanaan 

Rencana tindakan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan masalah 

yang teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah : 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran. 

b. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

c. Menyiapkan soal tes. 

d. Menyiapkan lembar observasi. 

  

2. Pelaksanaan Tindakan 

 

a.  Kegiatan pendahuluan. 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan memberi salam kepada siswa 

dan mempersiapkan serta mengabsensi kehadiran siswa, agar siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru memberikan 

apesepsi tentang materi yang telah diberikan untuk mengaitkan 

meteri yang akan  dibahas. 
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b. Kegiatan inti 

1. Siswa dikelompokkan dengan anggota empat sampai lima orang 

siswa. 

2. Setiap orang siswa dari  kelompok asal membentuk kelompok 

baru (kelompok ahli). 

3. Setiap kelompok ahli membahas materi dan tugas yang berbeda. 

4. Setelah kelompok ahli berdiskusi, setiap anggota kembali ke 

kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompoknya 

tentang sub bab yang mereka kuasai. 

5. Tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

 

c. Kegiatan penutup 

Guru menyimpulkan hasil kerja kelompok dan memberikan tugas 

secara perorangan dengan menggunakan lembar kerja siswa untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

     

Siklus I Pertemuan ke- 2 

 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan ke- 2 merupakan tindak lanjut 

dari pertemuan pertama, guru membentuk kelompok seperti pada pertemuan 

pertama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, kemudian memberikan tes akhir pembelajaran,  

jika hasil tes tidak memuaskan, maka dilakukan tindakan pada siklus 

berikutnya. 
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3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer,  dalam hal ini yang bertindak 

sebagai observer adalah  peneliti. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

guru sebagai teman sejawat yang telah mendapat izin dari kepala sekolah, 

dengan menggunakan pedoman observasi yang telah disiapkan.  

  

4. Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti mengevaluasi hasil pembelajaran pada setiap 

akhir pertemuan. Hasil  pertemuan pertama dianalisis dan didiskusikan 

dengan teman sejawat, dari hasil diskusi tersebut kemudian dijadikan 

dasar penyusunan rencana tindakan pada siklus berikutnya. 

 

E. Teknik dan alat pengumpulan data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut 

a. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang  siswa pada   

pembelajaran  model Cooperative Learning  tipe Jigsaw.  Aktivitas 

siswa meliputi: mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

berdiskusi dan mengerjakan LKS. 

Observasi menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat 

aktivitas siswa dalam proses belajar  mengajar 
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b. Tes 

Tes yang dilakukan oleh peneliti adalah tes pada ahir tindakan yaitu: 

Tes tertulis. Tes dilakukan dalam rangka mengetahui peningkatan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari setelah 

pemberian tindakan. Tes yang diberikan kepada siswa berupa tes 

pilihan ganda. Pemilihan jenis tes tersebut dilakukan untuk 

mengetahui kejelian siswa dalam menemukan jawaban. 

 

2. Analisis data  

a. Aktivitas  belajar siswa 

Untuk melihat aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung maka dilakukan observasi. Observasi yang dilakukan 

adalah menggunakan lember observasi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aktivitas Yang Diamati 
Jumlah  

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

          

          

          
          
          

Jumlah         
Persentase         

 

Keterangan : 

1. Mencatat hal-hal yang dianggap penting 

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Menjawab pertanyaan 

4. Berdiskusi / bekerja kelompok 

5. Presentasi hasil kerja kelompok         
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b. Hasil belajar 

Data hasil belajar yang diperoleh adalah dengan memberikan tes pada 

setiap akhir siklus pembelajaran. 

 

Proses analisis untuk data pencapaian hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2  Lembaran nilai hasil belajar siswa. 

 

No Nama Nilai tes % PHB Katagori 

1     

2     

3     

4     

5 Dst    

 Jumlah skor    

 Skor maksimum    

 Nilai rata-rata    

 Nilai Tertinggi    

 Nilai Terendah    

 

3. Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan didasarkan pada pencapaian kemampuan siswa 

untuk membangun pengetahuan yang difasilitasi guru, sehingga siswa 

dapat mem-pelajari dan memahami lebih mendalam tentang diri sendiri 

dan alam sekitar serta mampu mengembangkan lebih lanjut dengan 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila: 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan berhasil apabila 75% siswa 

melakukan aktivitas dengan kriteria sangat aktif. Kriteria peningkatan 

hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 
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>70% siswa dinyatakan sangat aktif 

60-70% siswa dinyatakan cukup aktif 

<60% siswa dinyatakan kurang aktif ( Sudiyono : 1997 ) 

2. Hasil belajar siswa dikatakan berhasil apabila 75% siswa 

mendapatkan nilai dengan kriteria baik. Kriteria peningkatan hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

>70 = Baik 

60-69 = Cukup 

<60 = Kurang ( Sudiyono : 1997 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


