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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai lokasi dan subjek 

penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, desain penelitian, 

definisi istilah, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis 

data, yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Lokasi pada penelitian ini adalah SMP Negeri 7 Bandung. SMP 

Negeri 7 Bandung terletak di Jalan Ambon No. 23, Citarum, Bandung 

Wetan, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. 

Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena sekolah ini merupakan 

salah satu sekolah yang terakreditasi A di kota Bandung. Pemilihan 

sekolah tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan penulis merasa 

cocok dengan dukungan dari pihak sekolah, baik sarana dan 

prasarananya maupun dari tenaga pendidiknya. Hal lain adalah sekolah 

ini berada di lokasi yang strategis antara dekat dengan kampus dan 

rumah penulis yang mendukung kelancaran penelitian.  

2. Subjek Penelitian 

Penulis melakukan observasi dan mengajar selama enam bulan di 

beberapa kelas, hal ini dijadikan pertimbangan untuk pemilihan kelas 

yang akan dijadikan subjek penelitian, dan pada akhirnya penulis 

menentukan kelas VII B sebagai subjek penelitian. Pemilihan kelas 

tersebut sebagai subjek penelitian tidak terlepas dari kondisi siswa 

memiliki permasalahan yang unik dan menonjol, sehingga penulis 

berkeinginan untuk dapat memperbaiki  permasalahan tersebut. Dalam 

hal ini diperlukan pengembangan khususnya dari sisi kerjasama siswa. 

Situasi yang muncul dalam pembelajaran dapat mencerminkan bahwa 

kerjasama siswa masih rendah, indikatornya adalah penerimaan dalam 

kelompok, bertukar informasi, aktif dalam kelompok, menunjukan 

kekompakan, tanggung jawab pada kelompok, tercapainya tujuan 

kelompok. 

B. Metode Penelitian 
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Metode Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian cara atau kegiatan 

pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-

pandangan filosofi dan ideologi pernyataan isu yang dihadapi. Menurut 

Sukmadinata (2012, hlm. 317) metode penelitian adalah cara-cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data 

dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hopkins (Wiriaatmadja ,2014, hlm. 11) 

merumuskan penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang 

mengombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang 

untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 

prosedur perbaikan dan perubahan.  

Sukmandinata (2012, hlm. 140) mengatakan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilaksanakan oleh para pelaksana program 

dalam kegiatannya sendiri yang dilakukan oleh guru dalam mengumpulkan 

data tentang pelaksanaan kegiatan, keberhasilan, dan hambatan yang 

dihadapi, untuk kemudian menyususn rencana dan melakukan kegiatan-

kegiatan penyempurnaan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh bahwa penelitian tindakan 

kelas (PTK) dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif, dimana guru melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

atau meningkatkan proses pembelajaran di kelas.  

Karakteristik PTK menurut Supardi (2015, hlm. 201) yang 

membedakan dari penelitian-penelitian formal pada umumnya sebagai 

berikut. 

1. Inkuiri reflektif, PTK berangkat dari suatu permasalahan 

pembelajaran yang dihadapi oleh guru. 

2. Kolaboratif, PTK dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra 

dengan pihak lain 

3. Reflektif, PTK  memiliki sikap yang reflektif yang 

berkelanjutkan dimana menekankan pada proses dan hasil 

penelitian  

Tujuan melakukan penelitian tindakan kelas menurut Supardi (2015, 

hlm 197) tujuan utama PTK adalah perbaikan dan peningkatan layanan 
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propesional guru dala menangani proses belajar mengajar. Dengan 

melaksanakan PTK, berarti guru telah menerapkan pengajaran yang reflektif 

yaitu guru secara sadar, terencana, dan sistematis melakukan refleksi atau 

perenungan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Berangkat dari pemikiran diatas penulis dapat sedikit 

menggambarkan mengenai  penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas adalah sebuah proses penelitian secara sengaja yang bersifat sistematis 

dan bersiklus dalam sebuah proses belajar mengajar. Serta memiliki tujuan 

untuk memperbaiki ataupun meningkatkan sebuah sistem, cara kerja, proses, 

kompetensi dan situasi pembelajaran didalam kelas dengan menggunakan 

berbagai tindakan dan pendekatan. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih 

untuk menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas ini, karena penulis 

menginginkan adanya peningkatan dalam kerjasama yang masih kurang yang 

telah ditemukan sebelumnya.  

C. Desain Penelitian 

Sebagai sebuah proses, penelitian tindakan kelas memiliki tahapan-

tahapan yang sistematis dan saling mempengaruhi. Di dalam prosesnya, 

tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas berbeda-beda modelnya. Model 

penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model 

Stephen Kemmis dan Robin Mc. Taggart. Model ini merupakan 

penegembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt lewin. 

Dimana menggunakan empat komponen penelitian tindakan yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi 
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 Skema secara umum model Stephen Kemmis dan Robin Mc. 

Taggart dalam penelitian tindakan kelas  adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1  Siklus PTK Model Siklus menurut Kemmis dan 

Taggart dalam (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 66) 

Berdasarkan desain yang digambarakan di atas tampak bahwa 

penelitian kelas merupakan proses perbaikan secara terus menerus dari suatu 

tindakan yang masih mengandung kelemahan sebagaimana hasil refleksi 

menuju ke arah yang semakin sempurna. Penjelasan pada masing-masing 

tahapan adalah sebagai berikut.  

 

1. Perencanaan Tindakan (planning)  

Dalam tahap ini penulis akan mengidentifikasi dan membuat suatu 

perencanaan berdasarkan hasil observasi dan pra penelitian yang telah 

dilakukan. Kemudian penulis menentukan kelas yang cocok dan 

memiliki permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Permasalahan yang ditemukan saat melakukan 

observasi yaitu rendahnya keterampilan kerjasama dalam mata 

pelajaran IPS dan penulis menemukan solusi yang dianggap tepat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe jigsaw.  

Selanjutnya penulis bersama guru mitra melakukan diskusi 

mengenai penentuan materi yang cocok dengan model cooperative 

learning tipe jigsaw, sesuai dengan materi yang akan dijarkan, membuat 

instrumen penelitian, rubrik penilaian diskusi dan sampai pada 

penyusunan RPP. 

2. Pelaksanaan Tindakan (act)  

Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan isi rencana, yaitu 

melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah tindakan 

yang telah  direncanakan pada tahap perencanaan. Langkah pertama 

yang akan dilakukan dalam tahap melaksanakan tindakan ini adalah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam 

pembelajaran. Pertama-tama guru menjelaskan materi sesuai SK dan 

KD yang telah disusun dalam bentuk RPP dan siswa memperhatikan 

apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian siswa dibagi menjadi 4 

kelompok, guru memberikan sub tema diskusi yang berbeda kepada 

setiap anggota kelompok, setiap kelompok mendiskusikan sub tema 
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tersebut (kelompok awal), kemudian setiap anggota kelompok 

mengirimkan anggota kelompoknya ke setiap kelompok (kelompok 

ahli) untuk berkunjung, setelah itu, anggota kelompok yang berkunjung 

kembali ke kelompok awal dan melaporkan hasil kunjungannya, 

kemudian setiap kelompok mendiskusikan hasil kelompoknya. Dalam 

proses ini instrumen penelitian digunakan untuk melihat ketercapaian 

dan peningkatan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model cooperative learning tipe jigsaw. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Tahap observasi ini dilakukan bersamaan dengan proses tindakan. 

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana keadaan 

kelas pada saat tindakan berlangsung serta untuk melihat sejauh mana 

peningkatan keterampilan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS. 

Dalam tahap inilah instrumen penelitian yang telah disusun digunakan 

untuk melihat peningkatan yang ditunjukan oleh siswa. 

4. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan 

eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan 

tindakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria, 

misalnya kriteria efektivitas pengajaran mempunyai indikator 

penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan pencapaian hasil, dalam tahap ini 

peneliti harus melakukan: 

a. Kegiatan diskusi balikan dengan guru mitra peneliti dan 

siswa setelah tindakan dilakukan 

b. Merefleksikan hasil diskusi balikan untuk siklus selanjutnya 

c. Mendiskusikan hasil observasi kepada dosen pembimbing 

Pada tahapan refleksi dilakukan analisis data yang diperoleh dari 

dampak pelaksanaan tindakan dan hambatan yang muncul dan 

didiskusikan rencana berikutnya untuk memperbaiki hal-hal yang masih 

kurang. Setelah melakukan observasi, refleksi, dan evaluasi biasanya 

muncul permasalahan baru atau pemikiran baru, sehingga peneliti 

merasa perlu melakukan perencanaan ulang, tindakan ulang, 

pengamatan ulang, dan refleksi ulang. Langkah-langkah kegiatan PTK 

dalam siklus terus berulang, sehingga membentuk siklus kedua, ketiga, 

dan seterusnya. 
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D. Prosedur Penelitian 

Berkaitan dengan paparan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini 

penulis menggunakan model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan McTaggart, Sukardi (2013, hlm. 214) menyatakan bahwa 

model penelitian tindakan oleh Kemmis dan McTaggart menggunakan empat 

komponen penelitian tindakan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi dalam suatu sistem spiral yang saling terkait antara langkah satu 

dengan langkah berikutnya. 

Setiap kegiatan penelitian berdasarkan komponen tindakan model 

Kemmis dan McTaggart dilakukan dengan melibatkan peran observer. 

Observer itu sendiri terdiri dari guru mitra dan orang lain yang peneliti tunjuk 

sebagai pengamat selama proses penelitian berlangsung untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan kerjasama siswa dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe jigsaw di kelas VII B. Adapun jumlah siklus dan 

tindakan penelitian ditentukan berdasarkan ketercapaian titik jenuh 

penelitian, disisi lain pendapat dosen pembimbing dan guru mitra pun 

menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah siklus dalam 

penelitian ini. Berikut penulis paparkan prosedur penelitian berdasarkan 

empat komponen penelitian tindakan kelas model Kemmis dan Mc Taggart 

yakni sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan pada dasarnya merupakan rancangan kegiatan tindakan 

yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, perencanaan itu 

sendiri dibuat berdasarkan hasil pengematan peneliti terhadap objek 

penelitian. adapun tahap perencanaan dalam penelitian ini memiliki 

kegiatan utama sebagai berikut: 

a) Melakukan kegiatan pra penelitian dan observasi langsung ke 

kelas VII B yang menjadi objek penelitian. 

b) Membangun kerjasama yang baik serta meminta kesediaan guru 

mitra dan rekan sejawat untuk menjadi observer.    

c) Menjadwalkan kegiatan penelitian dengan guru mitra dan rekan 

sejawat sebagai observer selama pelaksanaan tindakan. 

d) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan 

digunakan dalam tindakan penelitian. Adapun penyusunan RPP 

tersebut mengacu pada Standar Kompetensi (SK) dan 
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Kompetensi Dasar (KD) yang potensial digunakan untuk 

melaksanakan pembelajaran guna meningkatkan keterampilan 

kerjasama siswa dengan menggunakan model pembelajaran tipe 

jigsaw yang akan digunakan dalam kegiatan tindakan.  

e) Menyusun lembar kerja kelompok  sebagai evaluasi 

pembelajaran serta sebagai salah satu sumber penilaian terhadap 

peningkatan keterampilan kerjasama siswa dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw. 

f) Menyusun instrumen penelitian seperti format penilaian dan 

rubrik penilaian keterampilan kerjasama siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS dengan penerapan model 

cooperative learning tipe jigsaw  

g) Merencanakan diskusi dengan guru mitra dan teman sejawat 

untuk membahas hasil pengamatan dari tindakan yang telah 

dilaksanakan. 

h) Menyusun rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan tindakan 

pada siklus selanjutnya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada dasarnya pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari siklus 

penelitian tindakan kelas, pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai 

perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Berikut penulis paparkan 

kegiatan utama dalam pelaksanaan tindakan penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

a) Melaksanakan kegiatan tindakan sesuai dengan perencanaan 

tindakan yang telah disusun sebelumnya.  

b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS sesuai dengan RPP 

yang telah penulis rancang. 

c) Menerapkan model cooperative learning tipe jigsaw untuk 

meningkatkan keterampilan kerjasama siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

d) Melakukan penilaian keterampilan kerjasama siswa 

berdasarkan kegiatan kelompok yang telah dilaksanakan. 

e) Lembar kerja kelompok yang digunakan sebagai evaluasi 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.  

3. Observasi 



39 
 
 

Novia Hana Fadhilah, 2018 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW 

UNTUK MENINGKAN KETERAMPILAN KERJASAMA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

: PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS VII-B SMP NEGERI 7 BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Kegiatan pengamatan dilakukan oleh observer yaitu guru mitra 

dan teman sejawat  untuk mengamati hasil yang dicapai setelah kegiatan 

pelaksanaan dilaksanakan. Pada dasarnya pengamatan dapat dilakukan 

secara bersamaan dengan tahap pelaksanaan belangsung, hasil 

pengamatan observer akan sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai 

dasar dalam melakukan refleksi untuk menyusun perencanaan tindakan 

pada siklus selanjutnya. Adapun pengamatan tersebut difokuskan untuk 

mengamati proses pembelajaran yang guru lakukan dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe jigsaw untuk mengetahui 

sejauh mana keterampilan kerjasama siswa.  

Secara umum kegiatan yang dilakukan observer yakni sebagai 

berikut: 

a) Pengamatan dilakukan terhadap kondisi dan situasi kelas VII B 

yang menjadi objek penelitian. 

b) Pengamatan dilakukan terhadap kesesuaian pelaksaanaan 

pembelajaran dengan RPP. 

c) Pengamatan dilakukan terhadap keterampilan kerjasama siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

d) Pengamatan terhadap kegiatan diskusi dan presentasi yang siswa 

lakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

e) Pengamatan terhadap evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

f) Menilai tindakan dengan menggunakan rubrik penilaian dan 

lembar observasi keterampilan kerjasama siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw serta rubrik penilaian dan lembar 

observasi  

4. Refleksi  

Kegiatan refleksi merupakan tahap akhir dalam satu tindakan, dalam 

kegiatan ini penulis melakukan analisis data hasil pelaksanaan dan 

pengamatan yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan refleksi akan 

menjadi arahan bagi penulis untuk merencanakan tindakan selanjutnya. 

Pada tahap refleksi secara umum peneliti melakukan kegiatan berikut: 

a) Melakukan kegiatan diskusi dengan guru mitra dan teman 

sejawat untuk membahas pelaksanaan tindakan yang telah 
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dilakukan berdasarkan pengamatan guru mitra dan teman 

sejawat. 

b) Menjadikan hasil diskusi dengan guru mitra dan teman sejawat 

sebagai dasar perencanaan pada tindakan selanjutnya. 

c) Melakukan bimbingan hasil kegiatan tindakan dengan dosen 

pembimbing. 

E. Fokus Penelitian 

1. Kerjasama 

Kerjasama merupakan bekerja bersama-sama untuk mecapai tujuan 

bersama dan kerjasama termasuk kedalam indikator perilaku sosial.  

Siswa perlu memiliki rasa ingin tahu untuk bekerjasama, karena 

apabila siswa memiliki keinginan  peserta didik untuk bekerjasama itu 

muncul kemudian dipraktikan melalui aktivitas dan kegiatan maka akan 

terrealisasikan dalam bentuk keterampilan bekerjasama. Oleh karena itu 

siswa harus didorong untuk berinteraksi dengan siswa lainnya. Disinilah 

peran seorang guru dalam memfasilitasi siswa dan memberikan 

dorongan untuk siswa agar siswa dapat mengatasi berbagai hambatan 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa lainnya. 

Kerjasama sangat dibutuhkan dan tidak hanya sebatas kemampuan 

siswa saja untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dikelas, 

melainkan dapat membantu siswa berinteraksi dengan orang-orang 

diluar kelas dan sekolahnya. Kerjasama sangat penting didalam 

kehidupan. Hal ini di perkuat dengan pendapat Lie dalam Huda (2016 

hlm. 73) yang mengatakan bahwa tanpa sebuah kerjasama, tidak akan 

ada individu, keluarga, organisasi, atau sekolah tanpa kerja sama 

kehidupan ini punah. 

Sapriya (2008, hlm. 201), menjelaskan tujuan mata pelajaran IPS 

sebagai berikut :  

a) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya.  

b) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial.  
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c) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan.   

d) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mata pelajaran IPS 

tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan kognitif, 

tetapi salah satu tujuan mata pelajaran IPS  juga mengembangkan 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup, bekerjasama, 

komunikasi, agar siswa siap menghadapi tantangan yang mereka temui 

dan menjalani kehidupan dengan selaras. 

Indikator yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan rujukan, 

menurut Johnson&Johnson dan Sutton (Trianto,2010, hlm 60)   

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Indikator Keterampilan Kerjasama 

No Dasar Teori 

(Sutton, Johnson 

and Jhonson, 

1994) 

Indikator 

penelitian 

Sub-indikator 

1 Bergantung positif 

(Positive 

interdependence) 

1. Penerimaan  

 

1. Antusias dalam 

pembagian 

kelompok asal  
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2. Antusias dalam 

pembagian 

kelompok ahli 

3. Menerima 

perbedaan 

individu dalam 

kelompok 

  2. Komunikasi 

 

Siswa memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan kelompok 

ahli maupun 

kelompok asal  

2.  Interaksi bersemuka 

(Face to Face 

Interaction) 

Bertukar informasi 

dan pendapat 

Berani 

mengutarakan 

pendapat/jawaban 

3.  Akuntabilitas 

Individual 

(Individual 

Accountability) 

Aktif dalam 

kelompok 

1. Berani 

mengutarakan 

pendapat/jawaban 

2. Aktif membantu 

kelompok dalam 

diskusi 

4.  Keterampilan 

Interpersonal dan 

Kelompok kecil ( 

Interpersonal and 

Small Group Skill) 

1. Menunjukan 

kekompokan 

1. Saling membantu 

sesama anggota 

kelompok 

2.Saling mendorong 

anggota 

kelompok untuk 

berkontribusi 

dalam diskusi 

  2. Tanggung jawab 

pada kelompok 

Menyelesaikan 

diskusi bersama 

anggota kelompok 
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5.  Pemerosesan 

Kelompok (Group 

Processing) 

Terciptanya tujuan 

kelompok 

Dapat bekerjasama 

dengan baik 

 

2. Model Pembelajaran  Cooperative Learning tipe Jigsaw 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe jigsaw menurut 

Komalasari (2014, hlm 65) adalah suatu tipe pembelajaran Cooperative 

yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan subtopik materinya dan mampu 

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. 

Adapun langkah-langkah kegiatan dari metode pembelajaran ini 

menurut Komalasari (2014, hlm. 65-66) adalah sebagai berikut : 

a) Siswa dikelompokan kedalam 4 anggota tim 

b) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. 

c) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 

ditugaskan. 

d) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari 

bagain/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru 

(kelompok ahli) untuk mendiskusikan subbab mereka 

e) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota 

kembali kelompok asal dan bergantian mengajar teman 

satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan 

tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-

sungguh. 

f) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

g) Guru memberi evaluasi. 

h) Penutup 

Sementara langkah-langkah kegiatan dari metode pembelajaran 

Cooperative Learning tipe jigsaw    menurut Huda (2016, hlm. 120-

121) yaitu: 

a) Siswa terdiri dari 5 anggota dalam kelompoknya 
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b) Setiap kelompok di berikan informasi yang membahas 

salah satu topik dari materi pelajaran saat itu  

c) Setiap anggota kelompok harus mempelajari bagian-

bagian yang berbeda dari informasi tersebut 

d) Setelah mempelajari informasi, setiap anggota berkumpul 

dengan kelompok lain dan menerima informasi dari 

kelompok lain 

e) Setelah diskusi selesai, tim ahli kembali ke kelompoknya 

semula, dan masing-masing dari mereka menjelaskan 

bagian informasi terhadap teman kelompoknya  

f) Penutup  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas langkah-langkah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut:  

a) Guru membagi siswa kedalam 5 kelompok 

b) Guru memberikan sub tema diskusi  yang berbeda kepada 

setiap kelompok. 

c) Setiap anggota kelompok mendiskusikan dan mempelajari 

mengenai sub tema yang mereka dapat dengan 

kelompoknya masing-masing (Kelompok asal). 

d) Setelah selesai berdiskusi dan mempelajari sub tema 

diskusi dari masing-masing kelompok. Setiap kelompok 

mengirimkan satu orang perwakilannya  kepada setiap 

kelompok yang lain  untuk bertamu dan mengetahui sub 

tema diskusi yang dipelajari kelompok lain. 

e) Kelompok yang dikunjungi (Kelompok ahli) oleh anggota 

kelompok lain bertugas memberikan hasil diskusi sub tema 

mereka kepada anggota kelompok lain yang 

bertamu.Anggota kelompok yang bertamu ke kelompok 

ahli, bertugas bertanya dan mencatat hasil diskusi sub tema 

dari kelompok ahli. 

f) Anggota kelompok yang bertamu ke kelompok lain, 

kembali ke kelompok nya masing-masing (kelompok asal) 

dan melaporkan hasil bertamu mereka kepada 

kelompoknya masing-masing. 
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g) Setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi sub tema 

dengan hasil bertamu mereka.  

h) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok nya. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian tindakan kelas yang memiliki peranan 

penting. Menurut Arikunto (2015, hlm. 85) instrumen PTK adalah semua alat 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang semua proses 

pembelajaran, jadi bukan hanya proses tindakan saja. Dari pengertian 

tersebut bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh 

penulis untuk mengumpulkan informasi tentang variabel atau objek yang 

sedang diteliti. Namun dalam penelitian ini bisa menggunakan instrumen lain 

sebagai pendukung peneliti dalam memeproleh data. Adapun instrumen lain 

yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu : 

1. Pedoman observasi  

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi 

bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta 

maupun ilmu-ilmu sosial. 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran dan 

berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya untuk mencapai 

tujuan tertentu (Arikunto,2015.  hlm 221) 

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan 

data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai 

alat pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh 

sebelumnya. 

Dalam penelitian ini lembar observasi diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana peningkatan  keterampilan kerjasama siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pembelajaran 

IPS pada setiap siklus.  

2. Pedoman wawancara 
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Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi baik 

dari guru maupun siswa dalam mengukur tingkat keberhasilan tindakan 

yang telah dilakukan dikelas. Teknik ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh data dari siswa dan guru yang tidak terungkap baik dalam 

kuesioner maupun dalam observasi. Data ini bersifat lebih luas dan 

dalam, karena data ini digali oleh peneliti sampai peneliti merasa cukup. 

Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu dan 

penguatan terhadap penelitian itu sendiri. 

3. Lembar catatan lapangan 

Lembar catatan lapangan merupakan rekaman kejadian yang 

dilakukan oleh kolabolator/teman sejawat maupun peneliti itu sendiri 

untuk menuliskan hal-hal yang belum terekam melalui pedoman 

observasi.  

4. Rubik penilaian  

Rubrik ini digunakan sebagai patokan kriteria penilaian pada lembar 

penilaian terhadap tingkat pemahaman siswa dan aspek kegiatan 

pembelajaran lainnya. 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Penerapan Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Kerjasama  

 

 

 

No  Nama   Aspek yang Diamati 

Adanya 

Kontribusi 

Saling 

Menghargai 

Perbedaan 

Individu 

Saling 

Membantu 

Kelompok I 

(Kelompok 

Asal) 

B C K B C K B C K 

1  AN          

2 AL          
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3 AR          

4  DAR          

5 DJM          

6 IHM          

7 MZR          

8 NAP          

Kelompok I 

(Kelompok 

Ahli) 

         

1 AN(1)          

2 AL (1)          

3 DT (2)          

4 

HFN 

(2)          

5 

DHAH 

(3)          

6 

FMH 

(3)          

7 

AZAN 

(4)          

8 

DNN 

(4)          
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No  Nama  Aspek yang Diamati 

Adanya 

Kontribusi 

Saling 

Menghargai 

Perbedaan 

Individu 

Saling 

Membantu 

Kelompok II 

(Kelompok Asal) 

B C K B C K B C K 

9 DT          

10 HFN          

11 LBS          

12 MKN          

13 MNA          

14 MRAP          

15 MSB          

16 NSK          

Kelompok II 

(Kelompok Ahli) 

         

1 AR (1)          

2 DAR (1)          
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3 LBS (2)          

4 MKN (2)          

5 JH (3)          

6 MAL (3)          

7 FH (4)          

8 KAM (4)          

 

 

 

 

 

 

 

No  Nama  Aspek yang Diamati 

Adanya 

Kontribusi 

Saling 

Menghargai 

Perbedaan 

Individu 

Saling 

Membantu 

Kelompok III 

(Kelompok Asal) 

B C K B C K B C K 

17 DHAH          

18 FMH          

19 JH          

20 MAL          

21 MDK          

22 SRNH          

23 ZNR          

24 ZRRD          
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Kelompok III 

(Kelompok Ahli) 

         

1 DJM (1)          

2 IHM ( 1)          

3 MNA (2)          

4 

MRAP 

(2)          

5 MDK (3)          

6 

SRNH 

(3)          

7 NA (4)          

8 RRH (4)          

 

 

 

No  Nama  Aspek yang Diamati 

Adanya 

Kontribusi  

Saling 

Menghargai 

Perbedaan 

Individu 

Saling 

Membantu 

Kelompok IV 

(Kelompok Asal) 

B C K B C K B C K 

25 AZAN          

26 DNN          

27 FH          

28 KAM          

29 NA          

30 RRH          
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31 TRM          

32 VB          

Kelompok IV 

(Kelompok Ahli) 

         

1 MZR (1)          

2 NAP (1)          

3 MSB (2)          

4 NSK (2)          

5 ZNR (3)          

6 

ZRRD 

(3)          

7 TRM (4)          

8 VB (4)          

JUMLAH 
   

SKOR MAX 
   

PRESENTASE 
   

 

 

Keterangan: 

Perhitungan rata-rata (persentase):     Jumlah Skor Siswa  x 100% 

          Jumlah Skor 

Maksimal 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Nilai Skor Persentase 

Kurang   0%    - 33,3% 

Cukup  33,4% - 66,6% 

Baik 66,7% - 100% 
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Rubrik Penilaian Penerapan Pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Kerjasama  

 

No 
Indikator 

yang dinilai 

Nilai 

Baik Cukup Kurang 

1 Adanya 

Kontribusi  

Siswa dapat 

menunjukan 

kontribusi 

yang baik 

dalam 

kegiatan 

diskusi 

kelompok. 

Siswa kurang 

dapat 

menujukan 

kontribusi yang 

baik dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

Siswa tidak 

dapat 

menujukan 

kontribusi yang 

baik dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

2 Saling 

Menghargai 

Perbedaan 

Individu 

Siswa dapat 

menghargai 

perbedaan 

individu di 

dalam diskusi 

kelompok  

Siswa  kurang 

dapat 

menghargai 

perbedaan 

individu di 

dalam diskusi 

kelompok 

Siswa tidak 

dapat 

menghargai 

perbedaan 

individu di 

dalam diskusi 

kelompok 

 

3.  Saling 

Membantu 

Siswa dapat 

saling 

membantu di 

dalam diskusi 

kelompok 

Siswa kurang 

dapat saling 

membantu di 

dalam diskusi 

kelompok 

Siswa tidak 

dapat saling 

membantu di 

dalam diskusi 

kelompok 

Keterangan  

Baik   =3 

Cukup  =2 
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Kurang  = 1 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi 

bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta 

maupun ilmu-ilmu sosial. 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran dan 

berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya untuk mencapai 

tujuan tertentu (Arikunto, hlm 221) 

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat 

pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Dalam penelitian ini lembar observasi diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana peningkatan  keterampilan kerjasama siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pembelajaran 

IPS pada setiap siklus.  

2. Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi baik 

dari guru maupun siswa dalam mengukur tingkat keberhasilan tindakan 

yang telah dilakukan dikelas. Teknik ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh data dari siswa dan guru yang tidak terungkap baik dalam 

kuesioner maupun dalam observasi. Data ini bersifat lebih luas dan 

dalam, karena data ini digali oleh peneliti sampai peneliti merasa cukup. 

Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu dan 

penguatan terhadap penelitian itu sendiri. 

1. Lembar catatan lapangan 

Catatan Lapangan digunakan untuk mencatat segala temuan dan 

peristiwa yang terjadi selama proses tindakan dilakukan. Dalam hal ini 

penelitti dan kolabolator membuat catatan secara singkat mengenai 

jenis tindakan yang diberikan guru pada siklus dan respon siswa 
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terhadap tindakan yang guru berikan, dan peristiwa-peristiwa lain yang 

terjadi selama siklus berjalan. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakuakan  sintesa dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

 

1. Data Kualitatif 

Menurut Geoffrey dalam Sukmadinata (2012, hlm. 156) Penelitian 

tindakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis yang 

bersifat naratif-kualitatif. Berikut langkah-langkah teknik analisis data: 

a) Proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b) Bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus 

dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Setiap 

tema dibuat kode untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

hasil 

c) Buatlah pertanyaan untuk mensistematiskan data 

d) Membuat review dari sekolah yang diteliti seperti visi, misi, 

tujuan dan lain-lain 

e) Memetakan secara visual mengenai hal yang terkait atau melatar 

belakangi factor-faktor yang di akibatkan proses pembelajaran, 

hasil belajar, kegagalan siswa. 

f) Menganalisis faktor penyebab yang diakibatkan suatu masalah 

g) Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang 

tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering 

digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, 

dan bagan. 

h) Dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti 

tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu 

konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan 
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menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap 

dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. 

Analisis data ini diperlukan untuk mengetahui seberapa 

berhasilkah penenerapan metode kooperatif tipe Jigsaw untuk 

meningkatkan keterampilan kerjasama dalam pembelajaran IPS. 

 

 

2. Data Kuantitatif 

Setelah data di lapangan diperoleh, penulis akan melakukan 

pengolahan data. Pengolahan data yang bersifat deskriptif atau kualitatif 

akan diproses dan diolah selama penelitian berlangsung. Sedangkan 

untuk data yang bersifat kuantitatif akan diolah dengan menggunakan 

statistik deskriptif dengan presentase (%) pengamatan dengan 

menggunakan nilai rata-rata. Adapu rumus untuk menghitung data 

observasi yang bersifat kuantitatif tersebut yang dijelaskan oleh 

Komalasari (2014, hlm. 156)  adalah sebagai berikut 

Perhitungan rata-rata (persentase):     Jumlah Skor Siswa  x 100% 

          Jumlah Skor 

Maksimal 

 

KONVERSI RATA-RATA (PERSENTASE) 

Nilai Skor Persentase 

Kurang   0%    - 33,3% 

Cukup  33,4% - 66,6% 

Baik 66,7% - 100% 

 

3. Validasi Data 

Tahap ini digunakan sebagai pembukti kesesuaian antara yang telah 

diamati dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Hopkins Wiraatmadja, 

2014, hlm. 168) memberikan beberapa validasi yang dapat dilakukan 

dalam penelitian tindakan kelas, yaitu: 

a. Member Check 

Member check yakni merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data 

yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari 
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narasumber yang relevan dengan penelitian tindakan kelas, 

apakah keterangan atau informasi atau penjelasan itu tetap 

sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan 

keajegannya dan data itu terperiksa kebenarannya.  

b. Triangulasi Data 

Triangulasi data yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk 

atau analisis dari isi peneliti dengan membandingkan hasil dari 

mitra peneliti. Triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut 

pandang yakni sudut pandang guru sebagai peneliti, sudut 

pandang siswa dan sudut pandang mitra peneliti yang 

melakukan pengamatan atau observasi.  

c. Audit Trail 

Audit trail yakni dengan memeriksa kesalahan-kesalahan dalam 

metode atau prosedur yang digunakan peneliti dan didalam 

pengambilan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga memeriksa 

catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti atau mitra peneliti. 

Misalnya catatan lapangan, dan lembar observasi. 

 

 

 

 


