
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Pendekatan penelitian merupakan cara penelitian yang akan digunakan dalam 

rangka proses pemecahan masalah. Penelitian disini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).  

 

 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas merupakan langkah-langkah sistematis 

dan logis dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Dalam tradisi penelitian 

tindakan kelas prosedur yang digunakan dalam bentuk daur, yaitu suatu kajian 

terhadap tindakan pembelajaran dan dampaknya atau hasilnya dilakukan secara 

bertahap, berulang-ulang dan terus menerus sampai batas ditemukannya tindakan 

hasil yang ideal. 

 

 Sehubungan dengan hal tersebut menurut Hamdani, (2011:52) 

mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi dan revisi, yang dilakukan berulang 

sehingga merupakan suatu siklus. Secara lebih rinci, prosedur pelaksanaan PTK 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 



  

Gambar 3.1 Tahapan Per Siklus Menurut Hamdani, (2011:52) 

 

B. Setting Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 Pringsewu 

Barat Kecamatan Pringsewu dengan jumlah siswa 27 siswa. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri 2 

Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

3. Waktu Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan pada tahun pelajaran 

2012-2013 yaitu pada bulan Novemver 2012 dan berakhir pada bulan Maret 

2013. 

 



C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Tes 

  Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai siswa 

guna untuk mengetahui hasil belajar IPS bagi siswa setelah diterapkan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada kelas IV SD Negeri 2 Pringsewu 

Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

2. Teknik Non Tes 

  Oservasi, yaitu digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan kinerja 

guru dapat meningkat selama pembelajaran berlangsung dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Tes hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 

tentang materi yang telah diajarkan setelah menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. 

2. Lembar panduan observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

aktivitas siswa dan kinerja guru selama penelitian tindakan kelas dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif 

dan analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



1. Analisis Kualitatif 

Setiap peserta didik diambil aktivitasnya secara klasikal dalam setiap 

pertemuan dengan mendapat point 1 (satu) pada lembar observasi yang telah 

disediakan. Data kualitatif ini diperoleh dari data non tes dengan cara 

mengamati aktivitas siswa menggunakan lembar observasi dan kinerja guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

a. Nilai aktivitas setiap siswa diperoleh dengan rumus: 

 

NP =
𝑅

SM
 x 100  

 

Keterangan : 

NP  : Nilai yang dicari 

R  : Skor yang diperoleh siswa 

SM  : Skor maksimum 

100  : Bilangan tetap 

Diadaptasi dari Purwanto (2008:102) 

 

Keterangan Skor : 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik  

5 = Sangat Baik 

Ketarangan % : 

0   % - 20  %  = Sangat Kurang 

21 % - 40  %  = Kurang 

41 % - 60  %  = Cukup 

61 % - 80  %  = Baik 

81  % - 100% = Sangat Baik 

 

 

b. Analisis kinerja guru diperoleh dengan rumus :  

NP= 
𝑅

𝑆𝑀
 x 100 

Keterangan  :  

NP   : Nilai yang dicari 

R  : Skor yang diperoleh 

SM  : Skor maksumum 

100  : Bilangan tetap 

Diadaptasi dari Purwanto (2008:102) 

 

Keterangan Skor : 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

Ketarangan % : 

0   % - 20  %  = Sangat Kurang 

21 % - 40  %  = Kurang 



3 = Cukup 

4 = Baik  

5 = Sangat Baik 

41 % - 60  %  = Cukup 

61 % - 80  %  = Baik 

81  % - 100% = Sangat Baik 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam penguasaan 

materi yang diajarkan oleh guru. Nilai hasil belajar tiap siswa diperoleh 

dengan rumus : 

 

NP= 
𝑅

𝑆𝑀
 x 100 

 

 

Keterangan : 

NP   : Nilai yang dicari 

R   : Skor yang diperoleh siswa 

SM   : Skor maksimum 

100  : Bilangan tetap 

Diadaptasi dari Purwanto (2008:102). 

 

 

Untuk menghitung presentasi ketuntasan belajar siswa secara klasikal  

digunakan rumus :  

 

P = 
 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 

Diadaptasi sari Aqip, dkk (2009:41). 

 

Dengan kriteria keberhasilan aktifitas siswa dan kinerja guru : 

81% - 100%   

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

0  % - 20% 

= Sangat Baik 

= Baik 

= Cukup 

= Kurang  

= Sangat Kurang 

Diadaptasi dari Arikunto (2007:17). 

 

F. Rencana Tindakan Penelitian  



 Adapun rencana tindakan penelitian ini akan dilakukan dua siklus, dengan 

berbagai kemungkinan perubahan yang dianggap perlu. Setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

1. Siklus I 

1) Perencanaan 

a. Membuat skenario tindakan dengan menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. 

b. Menyusun pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, silabus, 

dan RPP. 

c. Mempersiapkan materi, media, LKS dan alat tes. 

d. Lembar Observasi 

 

2) Pelaksanaan 

 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada siklus pertama difokuskan pada 

kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru melakukan tanya jawab dengan murud untuk mengingatkan materi 

yang telah d iberikan sebelumnya. 

b. Guru menyampaikan SK, KD, serta indicator yang diharapkan. 

c. Peneliti dan siswa melakukan tanya jawab melalui alat peraga berupa 

gambar, lalu peneliti menyampaikan materi sebagai pengantar dan 

mengarahkan suasana kelas menuju kondisi yang diinginkan. 



d. Guru menyampaikan menginformasikan tata cara pembelajaran jigsaw. 

  

  

 

 

 

 

 Kegatan Inti (50 menit) 

 

 Elaborasi  

 Dalam kegiatan elaborasi guru : 

a. Peneliti membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Pembagian 

kelompok terdiri dari 4-6 orang secara heterogen (berdasarkan jenis 

kelamin, dan prestasi). 

b. Peneliti membagikan LKS pada masing-masing kelompok. Adapun LKS 

yang diberikan untuk semua kelompok adalah sama dan menjelaskan 

tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk masing-masing kelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas yang terdapat pada 

LKS. Kondisi kelas disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu 

posisi kursi diputar untuk saling berhadapan pada masing-masing 

kelompok agar memudahkan diskusi dan kerjasama. 

d. Peneliti sebagai fasilitator dan motivator bagi kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

e. Kegiatan diarahkan pada kegiatan individu dari masing-masing kelompok, 

yaitu bagi siswa yang berani mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

 

Konfirmasi  



Dalam kegiatan konfirmasi guru : 

a. Bertanya jawab tentang hal yang belum diketahui siswa. 

b. Memberi umpan balik dalam penuatan dalam bentuk lisan, tulisan kepada 

peserta didik. 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk memperolah pengalaman yang 

bermakna. 

d. Berfungsi sebagai fasilitator yang berfungsi menjawab pertanyaan peserta 

didik.  

e. Member motivasi kepada peserta didik. 

f. Member motivasi pada peserta didik yang kurang berpartisipasi dalam 

kelompok. 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

Dalam keiatan penutup guru : 

- Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

- Membimbing peserta didik untuk merangkum materi yang baru diajarkan. 

- Guru memberi tugas atau pekerjaan rumag (PR) 

 

3) Observasi 

 Pada tahapan ini dilakukan observasi secara langsung melakukan penilaian 

terhadap hasil tindakan dengan alat evaluasi yang telah ada untuk mengetahui 

aktivitas dan mengamati apakah strategi pembelajaran tipe kooperatif tipe jigsaw 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran yang berlangsung di 

kelas  . 

  

4) Refleksi 



 Tahap akhir dari setiap siklus adalah tahapan refleksi. Pada tahapan refleksi 

peneliti dan kolaborator menganalisis aktivitas siswa dan kinerja guru serta hasil 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, sebagai acuan dalam membuat 

rencana tindakan pembelajaran pada siklus selanjutnya. Dalam mengadakan 

refleksi dan evaluasi dari kegiatan 1 bila hasil refleksi dan evaluasi siklus 1 

menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas IV berarti tidak perlu 

menggunakan siklus II yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan  

- Melalui teknik obeservasi dan dokumentasi guru mengumpulkan data. 

- Merencanakan sekenario pembelajaran untuk menerapkan strategi 

pembelajan kooperatif tipe jigsaw. 

- Menyiapkan media untuk menerapkan strategi pembelajan kooperatif tipe 

jigsaw. 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan awal (10 menit) 

Apersepsi 

- Siswa melakukan doa bersama, kemudian guru mengecek daftar hadir 

- Guru mengkondisikan siswa untuk tertib agar siswa dapat konsentrasi 

dalam pembelajaran. 

- Guru menegaskan kembali langkah-langkah pembelajaran model 

kooperatif tipe jigsaw. 



- Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif dalam 

pembelajaran siklus I agar lebih serius dalam mengikuti pembelajaran, 

serta tetap memberikan semangat kepada siswa yang sudah berhasil dalam 

pembelajaran pada siklus I 

- Melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengingatkan materi yang 

telah diberikan sebelumnya 

- Menyampaikan indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi: 

a) Guru menugaskan siswa untuk menuju kelompok yang telah dibentuk 

sebelumnya yaitu 5 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5-6 

orang, selanjutnya disebut sebagai sebagai kelompok asal. 

b) Kelompok yang dibentuk pada siklus II ditata kembali disesuaikan 

dengan kondisi/kendala yang dijumpai pada siklus I. 

c) Guru memberikan masalah yang berbeda pada setiap anggota kelompok 

asal. 

d) Guru mengarahkan setiap anggota kelompok asal yang mendapatkan 

tugas sejenis dengan anggota kelompok lainnya membentuk kelompok 

baru yang disebut kelompok ahli.  

e) Guru meningkatkan pengawasan agar diskusi dapat berjalan lebih baik 

dibandingkan dengan siklus I. Bantuan individual diberikan kepada siswa 

yang mengalami masalah dalam penguasaan materi yang diampunya. 



f) Dalam kelompok ahli, guru menugaskan siswa membaca berbagai 

literatur yang terkait dengan materi (aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam   dan  potensi lain di daerahnya). 

g) Guru meningkatkan intensitas bimbingan pada kelompok ahli, agar hasil 

yang dicapai siswa lebih optimal. 

 

Elaborasi: 

a) Dalam kelompok ahli, siswa menulis dan mendiskusikan temuannya dari 

hasil membaca berbagai literatur yang relevan. 

b) Guru kembali meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan 

yang lebih efektif agar bisa dipastikan setiap siswa menguasai materi 

yang diampunya. 

c) Selanjutnya, dalam waktu yang telah ditentukan siswa dalam kelompok 

ahli diarahkan oleh guru menuju kelompok asal untuk menjelaskan 

temuannya dalam kelompok ahli, kepada anggota kelompok asal. 

d) Guru berkeliling memantau diskusi dalam kelompok asal, dan 

memastikan agar setiap kelompok dapat memahami materi secara utuh. 

Guru juga memberikan bantuan apabila ada anggota kelompok kesulitan 

memberikan penjelasan materi yang diampu kepada temannya dalam 

kelompok asal. 

e) Guru memfasilitasi diskusi dalam kelompok asal, sehingga setiap 

anggota kelompok memperoleh kesempatan menjelaskan atau 

mempresentasikan temuannya dalam kelompok ahli. 

 

Konfirmasi: 



a) Guru memberikan penguatan terhadap temuan siswa yang benar. 

b) Guru memberikan penjelasan/meluruskan temuan siswa yang kurang 

tepat. 

 

 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

Dalam kegiatan penutup: 

a) Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan. 

b) Guru memberikan PR kepada siswa. 

c) Guru menginformasikan rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya. 

 

Observasi/ pengamatan  

 Observasi dilaksanakan selama pelaksanaan pembelajaran untuk 

mengerahui aktivitas dan peningkatakn berpikir kreatif siswa dalam berdiskusi 

dan menyelesaikannya. Guru mengamati apakah strategi pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran, memberikan pengarahan kepada semua siswa ketika siswa merasa 

ada kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dan mengerjakan soal individu atau 

kelompok. 

 

Refleksi  

 pada tahap refleksi peneliti menganalisis data yang ada berdasarkan data 

yang dihasilkan untuk mengetahui keefektifan keberhasilan dan hambatan dari 

proses pembelajatan IPS menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw.  Dalam melaksankan refleksi dan evaluasi pada siklus II bila hasil refleksi 



dan evaluasi menunjukan adanya peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar 

siswa kelas IV berarti tidak perlu melanjutkan siklus berikutnya. Namun, apabila 

belum ada peningkatan kemampuan belajar IPS maka diadakan siklus III yang 

meliputi tahap perencananan, pelaksanaan, observasi, dan seterusnya sampai 

kemampuan aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. 

G. Indikator Keberhasilan  

 Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagai berikut : 

1. Adanya peningkatan aktivitas pada setiap siklus. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar pada setiap siklus. 

3. Adanya ketuntasan belajar secara klasikal 75% dari 27 jumlah, KKM yang 

ditetapkan adalah 67.  

 

C. Jadwal dan Tempat Penelitian 

a. Jadwal Penelitian 

 Jadwal penelitian  memuat semua kegiatan penelitian mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, penyusunan, sampai penulisan laporan lengkap dengan waktu 

pelaksanaannya.  

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

November 2012 Desember 2012 Januari 2013 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Penyusunan 

proposal PTK 

                    

2. Seminar Proposal                 

3. Pelaksanaan PTK 

Siklus I 

                

 a. Perancanaan                  

 b. Tindakan                 

 c. Pengamatan                 



 d. Refleksi                 

4. Pelaksanaan PTK 

Siklus 2 

               

 a. Perencanaan                  

 b. Tindakan                  

 c. Pengamatan                  

 d. Refleksi                  

 

 

 


