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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

1. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode tindakan yang difokuskan pada 

situasi kelas yang lebih dikenal dengan classroom action research (Kemmis, 

1982, McNiff, 1991, dalam Wardani dkk, 2007). 

Arikunto,dkk (2006:16) ada 4 tahap yang dilalui dalam penelitian 

tindakan yang berupa siklus, yaitu : 

a. Perencanaan, dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. 

b. Pelaksanaan, dalam tahap ini peneliti melaksanakan semua tahap yang 

telah dirancang sesuai dengan rumusan yang telah direncanakan. 

c. Pengamatan, dalam tahap observasi dilakukan oleh pengamat terhadap 

tindakan yang sedang berlangsung. 

d. Refleksi, dalam tahap ini dilakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. 
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Bagan 2 

Urutan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Arikunto,dkk (2006:16) 

 

 
 

2. Subjek Penelitian 

 
 

Penelitian tindakan kelas ini  dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru-guru di SD Negeri 3 Metro Barat. 

Penelitian tindakan kelas ini  dilaksanakan di SD Negeri 3 Metro Barat kelas 

IV semester 2 Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan jumlah siswa 26 orang. 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan 

Perencanaan  

Siklus II 

Pengamatan  

Perencanaan 

Siklus III 

Pengamatan  

Pelaksanaan  Refleksi  

Pelaksanaan  Refleksi  

Pelaksanaan  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah 

diperoleh berdasarkan intrumen penelitian, yaitu melalui observasi dan tes 

hasil belajar. 

a. Observasi, digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas siswa 

dan kinerja guru selama proses pembelajaran. Observasi aktivitas siswa 

dan guru dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

aktivitas siswa dan guru diperoleh dengan memberikan tanda √ pada 

lembar observasi terhadap siswa dan guru, sesuai dengan indikator yang 

dilakukan. 

b. Tes, digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. 

Siswa diberikan tes pada awal pembelajaran dan pada akhir 

pembelajaran.  

 

 

4. Alat Pengumpulan Data 

 

 

a. Lembar panduan observasi, digunakan peneliti untuk mengetahui 

kinerja guru dan aktivitas siswa saat pembelajaran. 

b. Tes hasil belajar, digunakan untuk menjaring data mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa, khususnya mengenai nilai penguasaan 

materi yang dibelajarkan dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

jigsaw. 
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5. Teknik Analisis Data 

 

 

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis 

data yang menunjukkan dinamika proses kinerja guru dan aktivitas siswa 

dalam penggunaan model kooperatif tipe jigsaw. 

  Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mendiskripsikan 

berbagai dinamika kemajuan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penerapan model kooperatif tipe jigsaw. Data kuantitatif yang diperoleh 

akan dihitung dengan menggunakan rumus nilai rata-rata siswa yaitu: 

   
n

xi
X


  

Keterangan: 

X   = Nilai rata-rata siswa 

xi   = Jumlah semua nilai siswa 

n   = Jumlah siswa 

( diadopsi dari Muncarno 2010: 15) 

 

 

6. Langkah –Langkah Tindakan 

 
a. Siklus I 

a) Tahap perencanan yaitu menyiapkan materi yang akan diajarkan yaitu 

“mengenal pecahan”, kegiatan ini diawali dengan pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran secara kolaboratif pertisipatif antara guru dan 

peneliti, berdasarkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw materi dibagi 

lagi menjadi empat yaitu: bilangan pecahan dan lambangnya, 
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membandingkan nilai bilangan pecahan, pecahan senilai, dan pecahan 

sebagai pembagian.  

b) Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan skenario pembelajaran dan tahap pada pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw yaitu: 

1) Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan 

pelajaran untuk hari itu. Pengajar menuliskan topik di papan tulis 

dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik 

tersebut. Kegiatan pengenalan ini dimaksudkan untuk 

mengaktifkan skemata siswa yang lebih siap menghadapi bahan 

pelajaran yang baru. 

2) Selanjutnya siswa dibagi menjadi kelompok berempat atau 

kelompok yang terdiri dari 4 orang. 

3) Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, 

sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua. 

4) Setelah bahan terbagi pada kelompok asal, selanjutnya siswa-

siswi atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing bertemu 

dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari 

materi yang sama dan disebut sebagai kelompok ahli. 

Selanjutnya materi tersebut didiskusikan, mempelajari, serta 

memahami setiap masalah yang dijumpai sehingga perwakilan 

tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. 
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5) Setelah masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai 

materi yang ditugaskannya, kemudian masing-masing perwakilan 

tersebut kembali ke kelompok masing-masing atau kelompok 

asalnya. Selanjutnya masing-masing anggota tersebut saling 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga teman satu 

kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan guru. 

6) Pada tahap selanjutnya siswa diberi tes/kuis, hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat 

memahami suatu materi. Dengan demikian secara umum 

penyelenggaraan model belajar jigsaw dalam proses belajar 

mengajar dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa, sehingga 

terlibat langsung secara aktif dalam memahami suatu persoalan 

dan menyelesaikannya secara kelompok. 

7) Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam 

bahan pelajaran hari itu. Diskusi dilakukan dengan seluruh siswa. 

c) Tahap observasi yaitu melakukan pengamatan dengan lembar-lembar 

observasi yang telah dipersiapkan serta mengukur keberhasilan 

tindakan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

jigsaw. 

d) Tahap refleksi yaitu pada akhir siklus ini, dilakukan refleksi oleh 

semua tim peneliti untuk melihat atau merenungkan kembali apa yang 

telah dilakukan dan apa dampak atau merenungkan kembali apa yang 

telah dilakukan dan apa dampak bagi proses belajar siswa.  Dengan 

cara ini akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari tindakan 
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yang telah dilakukan, sebagai acuan untuk membuat rencana tindakan 

pembelajaran baru pada siklus selanjutnya. 

 

b. Siklus II 

 

Pada akhir siklus 1 telah dilakukan refleksi untuk mengkaji 

proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan dalam 

pelaksanaan siklus II. 

a) Tahap perencanan yaitu menyiapkan materi yang akan diajarkan 

yaitu “penjumlahan dan pengurangan pecahan”, kegiatan ini diawali 

dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran secara 

kolaboratif pertisipatif antara guru dan peneliti, berdasarkan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw materi dibagi lagi menjadi empat 

yaitu: bilangan pecahan dan lambangnya, membandingkan nilai 

bilangan pecahan, pecahan senilai, dan pecahan sebagai pembagian.  

b) Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan skenario pembelajaran dan tahap pada pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw serta berdasarkan pada kelemahan atau 

kekurangan pada siklus 1 yaitu: 

1) Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan 

pelajaran untuk hari itu. Pengajar menuliskan topik di papan tulis 

dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik 

tersebut. Kegiatan pengenalan ini dimaksudkan untuk 

mengaktifkan skemata siswa yang lebih siap menghadapi bahan 

pelajaran yang baru. 
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2) Selanjutnya siswa dibagi menjadi kelompok berempat atau 

kelompok yang terdiri dari 4 orang. 

3) Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, 

sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua dan 

seterusnya. 

4) Setelah bahan terbagi pada kelompok asal, selanjutnya siswa-

siswi atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing bertemu 

dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari 

materi yang sama dan disebut sebagai kelompok ahli. 

Selanjutnya materi tersebut didiskusikan, mempelajari, serta 

memahami setiap masalah yang dijumpai sehingga perwakilan 

tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. 

5) Setelah masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai 

materi yang ditugaskannya, kemudian masing-masing perwakilan 

tersebut kembali ke kelompok masing-masing atau kelompok 

asalnya. Selanjutnya masing-masing anggota tersebut saling 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga teman satu 

kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan guru. 

6) Pada tahap selanjutnya siswa diberi tes/kuis, hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat 

memahami suatu materi. Dengan demikian secara umum 

penyelenggaraan model belajar jigsaw dalam proses belajar 

mengajar dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa, sehingga 
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terlibat langsung secara aktif dalam memahami suatu persoalan 

dan menyelesaikannya secara kelompok. 

7) Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam 

bahan pelajaran hari itu. Diskusi dilakukan dengan seluruh siswa. 

c) Tahap observasi yaitu melakukan pengamatan dengan lembar-

lembar observasi yang telah dipersiapkan serta mengukur 

keberhasilan tindakan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe jigsaw. 

d) Tahap refleksi yaitu pada akhir siklus ini, dilakukan refleksi oleh 

semua tim peneliti untuk melihat atau merenungkan kembali apa 

yang telah dilakukan dan apa dampak atau merenungkan kembali 

apa yang telah dilakukan dan apa dampak bagi proses belajar siswa.  

Dengan cara ini akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari 

tindakan yang telah dilakukan, sebagai acuan untuk membuat 

rencana tindakan pembelajaran baru pada siklus berikutnya. 

 

c. Siklus III 

 

  Pada akhir siklus II telah dilakukan refleksi untuk mengkaji proses 

pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan 

siklus III. 

 

a) Tahap perencanan yaitu menyiapkan materi yang akan diajarkan yaitu 

“pecahan desimal”, kegiatan ini diawali dengan pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran secara kolaboratif pertisipatif antara guru 

dan peneliti, berdasarkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw materi 



 

 

10 

dibagi lagi menjadi empat yaitu: bilangan pecahan dan lambanganya, 

membandingkan nilai bilangan pecahan, pecahan senilai, dan pecahan 

sebagai pembagian. 

b) Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan skenario pembelajaran dan tahap pada pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw serta berdasarkan pada kelemahan atau kekurangan pada 

siklus II yaitu: 

1) Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan 

pelajaran untuk hari itu. Pengajar menuliskan topik di papan tulis 

dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik tersebut. 

Kegiatan pengenalan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan 

skemata siswa yang lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang 

baru. 

2) Selanjutnya siswa dibagi menjadi kelompok berempat atau 

kelompok yang terdiri dari 4 orang. 

3) Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, 

sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua dan 

seterusnya. 

4) Setelah bahan terbagi pada kelompok asal, selanjutnya ssiwa-siswi 

atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing bertemu dengan 

anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari materi yang 

sama dan disebut sebagai kelompok ahli. Selanjutnya materi 

tersebut didiskusikan, mempelajari, serta memahami setiap 
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masalah yang dijumpai sehingga perwakilan tersebut dapat 

memahami dan menguasai materi tersebut. 

5) Setelah masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai 

materi yang ditugaskannya, kemudian masing-masing perwakilan 

tersebut kembali ke kelompok masing-masing atau kelompok 

asalnya. Selanjutnya masing-masing anggota tersebut saling 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga teman satu 

kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan guru. 

6) Pada tahap selanjutnya siswa diberi tes/kuis, hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat memahami suatu 

materi. Dengan demikian secara umum penyelenggaraan model 

belajar jigsaw dalam proses belajar mengajar dapat menumbuhkan 

tanggung jawab siswa, sehingga terlibat langsung secara aktif 

dalam memahami suatu persoalan dan menyelesaikannya secara 

kelompok. 

7) Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam 

bahan pelajaran hari itu. Diskusi dilakukan dengan seluruh siswa. 

c) Tahap observasi yaitu melakukan pengamatan dengan lembar-lembar 

observasi yang telah dipersiapkan serta mengukur keberhasilan 

tindakan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

jigsaw. 

d) Tahap refleksi yaitu pada akhir siklus ini adalah menganalisi temuan 

dan hasil akhir penelitian serta mengumpulkan data hasil pelaksanaan 

siklus I, siklus II, siklus III. 
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7. Indikator Keberhasilan Tindakan 

a. Persentase siswa aktif meningkat pada setiap siklusnya. 

b. Persentase kinerja guru meningkat pada setiap siklus. 

Adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa pada setiap 


