
17 
 

  
Mauluddin, 2015 
Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw Dalam Pembelajaran Matematika Di Sd 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dikembangkan oleh Arikunto (2006, hlm. 16) dengan 

menggunakan “Empat komponen penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi”. Penelitian tidakan kelas  merupakan salah satu 

upaya untuk memperbaiki atau memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada 

proses pembelajaran di kelas, yang secara langsung dan juga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan. Suyanto (1997, hlm. 4) menyatakan bahwa  PTK merupakan 

suatu bentuk penelitian yang bersifat relatif dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan  praktek  pembelajaran di 

kelas  secara lebih profesional.  

Proses penelitian tindakan kelas ini direncanakan berlangsung dalam dua 

siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I 

merupakanpermasalahan yang harus dipecahkan pada siklus II. Selanjutnya, 

kegiatan dimulailagi seperti kegiatan pada siklus I, yakni perencaaan, tindakan, 

obsrvasi, danrefleksi dengan perubahan-perubahan untuk mengatasi permasalahan 

yang munculpada siklus I. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

dapatdigambarkan pula sebagai berikut. 
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Gambar 3.1. Bagan Rancangan Pelaksanan Penelitian PTK Model Spiral 

(Arikunto, 2006) 

 

1. Perencanaan (Planning) 

Penyusunan perencanaan didasarkan pada hasil refleksi awal penelitian. 

Secara rinci rencana mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan, memperbaiki atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan 

sebagai solusi dari permasalahan. Perlu disadari bahwa perencanaan bersifat 

fleksibel dalam arti sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi nyata 

yang ada.  

 

2. Pelasanaan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya peningkatan, perbaikan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman 

pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan dalam PTK hendaknya 

selalu didasarkan pada pertimbangan teoritik dan empirik agar hasil yang 

diperoleh berupa peningkatan proses dan hasil program yang optimal.  
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3. Observasi (Observasing) 

Kegiatan observasi dalam PTK dapat disamakan dengan kegiatan 

pengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti 

mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau yang 

dikenakan pada siswa. Istilah observasi digunakan karena data yang dikumpulkan 

melalui teknik observasi.  

 

4. Refleksi (Reflecting) 

Pada dasarnya kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis , 

interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. 

Dalam kegiatan peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan. Setiap informasi yang diperoleh perlu dipelajari kaitan 

yang satu dengan lainnya dan kaitannya dengan teori atau hasil penelitian yang 

relevan. Melalui refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan yang mantap 

dan tajam. Refleksi merupakan bagian yang sangat penting dari PTK yaitu untuk 

memahami proses dan hasil yang terjadi. Yaitu, berupa perubahan sebagai akibat 

dari tindakan yang dilakukan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu Sekolah Dasar Negeri pada salah satu 

sekolah di kecamatan sukasari, kota bandung. Letak geografis sekolah sangat 

strategis dan memiliki akses yang cepat dan mudah. Sehingga, memungkinkan 

pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sekolah ini memiliki layanan bagi siswa berkebutuhan khusus dan sekolah ini 

terletak ditengah-tengah pemukiman warga sehingga, setiap tahunnya menjadi 

tujuan warga sekitar untuk menyekolah anaknya di Sekolah Dasar tersebut. 

 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IIIb Sekolah Dasar Negeri 

di kecamatan sukasari, kota bandung. Dengan jumlah siswa 22 orang dan satu 

diantaranya adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Para siswa ini terdiri dari 
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kemampuan heterogen, yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai subjek 

dalam Penelitian Tindakan Kelas. 

 

D. Prosedur penelitian 

Prosedur kegiatan pada siklus 1. 

 

Perencanaan: 

1. Menyiapkan kelas 

2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

3. Membuat lembar kerja siswa 

4. Membuat instrumen 

5. Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

6. Mempersiapkan alat dokumentasi 

 

Pelaksanaan: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Menjelaskan langkah-langkah metode pembelajaran 

3. Mempersiapkan siswa dalam kelompok 

4. Siswa belajar dengan memahami pembelajaran yang telah disiapkanmelalui 

lembar kerja siswa 

5. Melakukan pengamatan 

6. Penguatan dan kesimpulan bersama 

 

Observasi: 

1. Situasi kegiatan belajar mengajar 

2. Kemampuan siswa memahami pelajaran dengan media gambar 

 

Refleksi: 

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus I 
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Keputusan  

Pada tahap ini di lakukan pengambilan keputusan ketercapaian hasil 

intervensi penilitian. Siklus II di lakukan dengan segala perbaikan kekurangan 

yang ada pada siklus I yang di bahas dalam refleksi. 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang akurat maka dalam penelitian ini digunakan 

bebrapa instrumen sebagai berikut: 

 

1. Tes  

Tes yang digunakan adalah tes formatif yang dilakukan pada setiap akhir 

siklus. Soal-soal tes disusun dengan memperhatikan indikator-indikator penalaran 

yang akan di ukur sehingga dapat melihat kemampuan penalaran siswa. Bentuk 

soal yang digunakna dalam tes adalah soal uraian.Tes ini dilakukan setiap akhir 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penguasaan konsep 

atau daya serap serta ketuntasan belajar siswa. Di dalam tes, materi yang diajarkan 

pada siswa kelas III yaitu pada pokok bahasan operasi hitung. Tipe tes yang 

diberikan yaitu berupa uraian (esay). Tes uraian sangat tepat dipergunakan untuk 

menilai atau mengukur hasil dari suatu proses, memberikan peluang kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan dan melatih siswa agar terbiasa mengemukakan jalan 

pikirannya secara terarah dan sistematis. 

 

2. Observasi 

 Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Teknik 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis, yaitu 

menggunakan instrumen pengamatan. Intrumen pengamatan berupa daftar 

pengamatan yang berisi item-item kejadian atau tindakan yang dilakukan dalam 

penelitian. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan pembelajaran.Lembar observasi merupakan lembar catatan suatu 

obyek yang difokuskan pada prilaku tertentu. Observasi siswa dan guru dilakukan 

oleh tim pengamat pembelajaran. Menurut Marshall. 1995 (dalam Muslich, M. 
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(2007, hlm 64) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut atau teknik pengumpulan data dengan 

cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatat nya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Sehingga 

observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran Matematika. Selain menggunakan lembar observasi peneliti 

juga membuat catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang 

apa yang peneliti/ pengamat lihat, dengar dan terjadi pada saat pembelajaran 

dilakukan. Menurut Sukardi (2013, hlm. 44) mencatat situasi kelas dan macam-

macam fenomenayang muncul selama proses penelitian berlangsung. Tujuan 

catatan lapangan ini adalah untuk mencatat hasil observasi, selain itu digunakan 

untuk analisis dan refleksi pada waktu melakukan diskusi antara peneliti dan guru 

wali kelas IIIb untuk menemukan berbagai reaksi terhadap masalah-masalah yang 

mungkin muncul dan terjadi  di kelas. 

 

F. Rencana Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui instrumen yang telah dikumpulkan 

sebelumnya diolah menjadi dua jenis data yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. 

 

a. Kuantitatif  

Data yang diperoleh dari hasil tes lembar evaluasi kemudian diolah 

melalui cara penyekoran, menilai setiap siswa, menghitung nilai rata-rata, 

persentase siswa yang tuntas dan tidak tuntas , dalam pembelajaran Matematika 

dengan penerapan model pembelajaran kooperati tipe jigsaw. Untuk menghitung 

nilai rata-rata siswa, rumus yang digunakan sebagai berikut. 

Rumus menghitung nilai siswa: 

 

               Skor perolehan siswa   

Nilai=                                       X 100 

               Skor maks/ideal 
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Untuk menghitung rata-rata menggunakan rumus menurut sudjana (2013, 

hlm. 109) sebagai berikut. 

         ∑ x    

x =                                    

           n     

 

Keterangan:  

 x  : Nilai rata-rata 

 ∑ x     : Total nilai yang diperoleh siswa 

 n  : Jumlah siswa atau banyak data 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus 

menurut Aqib, dkk (2011, hlm. 41) 

 

        ∑ siswa yang tuntas belajar   

p =                                               X 100% 

        ∑ siswa  

 

 

Tabel 3.1 

Kategori Skala Nilai 

 

Nilai  Kategori  

91≤A≤100 Sangat Baik 

76≤B≤90 Baik  

56≤C≤75 Cukup 

41≤D≤55 Kurang 

0≤E≤40 Sangat Kurang 

Diadaptasi dari sukmawati (2013, hlm. 56) 
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b.  Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi siswa, lembar observasi 

guru dan catatan lapangan. Perkembangan aspek afektif dan psikomotor siswa 

dapat dilihat dari hasil. Adapun temuan-temuan yang muncul atau ditemukan pada 

saat pembelajaran berlangsung akan dianalisis dan dijadikan acuan sebagai 

rencana perbaikan pembelajaran (refleksi) pada siklus berikutnya. Sehingga, 

proses pembelajaran akan terlihat semakin membaik dan  menuju sempurna. 

Adapun temuan-temuan negatif yang ditemukan pada siklus I tidak akan di 

temukan pada siklus II dan jika ada ditemukan maka akan menjadi refleksi 

kembali pada siklus berikutnya. 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu : data reduction, data display, dan conclusion. 

 

a. Reduksi Data(Data Reduction) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.Reduksi data bisa dibantu 

dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. Dengan reduksi , maka peneliti merangkum, mengambil data yang 

penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. 

Data yang tidak penting dibuang. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan 

data.Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan 
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Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the pas has been narative tex” artinya : yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks 

yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa 

grafik, matriks, network (jejaring kerja).Fenomena sosial bersifat kompleks, dan 

dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah 

berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti 

harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan 

yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama 

memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data 

pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan 

berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang 

ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, 

dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-

pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut 

selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/verification) 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat 

dipercaya).Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 
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atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

 

A. Jadwal Penelitian 

Rencana dan waktu yang digunakan untukmenyelesaikan penelitian ini 

selama 4 bulan, mulai dari bulan februari dan berakhir pada bulan mei. 

 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

 

No  Kegiatan  Tahun 2015 

februari  Maret April Mei  

1 Persiapan      

2 Pelaksanaan penelitian     

3 Evaluasi Kegiatan     

4 Penulisan Laporan     

5 Hasil     

 

 


