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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Rancapurut yang beralamat di Jalan 

Terusan 11 April Kilometer 27 Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten 

Sumedang. Sekolah ini berdiri diatas tanah seluas 783 meter
2
, yang terbagi 

menjadi 1 ruangan kepala sekolah dan guru, 6 ruangan kelas, 1 ruangan 

kesenian, 1 lapangan upacara, 1 mushola, dan 5 toilet. 

2. Kondisi Siswa 

Pada tahun ajaran 2011/2012 ini SDN Rancapurut memiliki jumlah siswa 

sebanyak 303 orang yang terdiri dari : 

 

Tabel 3.1 

 

Jumlah Siswa SDN Rancapurut Tahun Ajaran 2011/2012 

 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

I A 12 13 25 

I B 9 9 18 

II A 14 10 24 

II B 13 9 22 

III A 12 14 26 

III B 16 11 27 

IV A 16 10 26 

IV B 12 18 30 

V A 14 10 24 

V B 13 12 25 

VI A 18 10 28 

VI B 12 16 28 

Jumlah 161 142 303 
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3. Kondisi Guru 

Tenaga pengajar dan staf berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 1 orang 

kepala sekolah, 12 orang guru kelas, 2 orang guru penjas, 2 orang guru agama, 

dan 1 orang guru bahasa inggris. 

 

Tabel 3.2 

 

Daftar Guru SDN Rancapurut 

 

No Nama Guru Jabatan Guru Guru Kelas 

1 Adang Sumaryana Kepala Sekolah - 

2 Sudia K. Guru Kelas IV 

3 Hj. Euis S., S.Pd. Guru Kelas I 

4 Tarmilah Guru Kelas II 

5 Ade Suharna Guru Kelas III 

6 Popong R. Guru Kelas I 

7 Jiji S., S.Pd. Guru Kelas VI 

8 Jajah. J., S.Pd. Guru Agama I - III 

9 Yulyawati, S.Pd. Guru Kelas VI 

10 Dede H., S.Pd. Guru Penjas IV -VI 

11 Martini, S.Pd. Guru Penjas I - III 

12 Kuslinah, S.Pd. Guru Kelas V 

13 Endah Siti S. Guru Kelas V 

14 Herniati Guru Kelas II 

15 Siti J., S.Pdi. Guru Agama IV - VI 

16 Komara, S.Pd. Guru Kelas III 

17 Atep S., S.S Guru B. Inggris I - VI 

18 Desi Siti, S.Pd. Guru Kelas IV 

 

4. Waktu Penelitian 

Waktu untuk penelitian diperkirakan selama kurang lebih 4 bulan. 

Penelitian dimulai pada bulan September 2012 sampai bulan Desember 2012. 

Data awal permasalahan diperoleh pada bulan September, kemudian peneliti 

mulai menyusun rencana pelaksanaan tindakan sebagai bagian dari penelitian 

ini. 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang keseluruhan 

berjumlah 26 orang siswa serta terbagi menjadi 16 orang siswa laki-laki dan 10 

orang siswa perempuan.  

 

Tabel 3.3 

 

Daftar Siswa Kelas IV SDN Rancapurut Tahun Ajaran 2011/2012 

 

No. Nama Siswa 
Jenis Kelamin 

L P 

1. Cahyana √  

2. Agung Nugraha √  

3. Agus Tarnudin √  

4. Dede Firman √  

5. Rivaldi √  

6. Asti Sulastri  √ 

7. Amanda Dwi Amelia  √ 

8. Aditia √  

9. Ahmad Fauzi √  

10. Cahyana Mustofa √  

11. Dini Rahayu  √ 

12. Dewi Amelia  √ 

13. Gilang Nugraha √  

14. Irfan Ramdani √  

15. Iis Ismayanti  √ 

16. Keni Yuniar  √ 

17. Lekka Anisa  √ 

18. Muhammad Abdul √  

19. Resnawati Putri  √ 

20. Restu Nurfadilah √  

21. Reza Fauzi √  

22. Syahrul Mu‟ammar √  

23. Siti Sulma Mudawiyah  √ 

24. Moh. Irgiant Gusnawan √  

25. Rizal Sopyan √  

26. Siti Nursela  √ 

Jumlah 16 10 
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Latar belakang pendidikan orang tua siswa adalah 55% lulusan SD dan 45% 

lulusan SMP, SMA, serta PT. Tingkat ekonomi rata-rata menengah kebawah 

dengan profesi 60% wiraswasta dan petani sedangkan 40% lainnya PNS. 

 

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). Seperti yang diungkapkan oleh Kunandar  

(2008: 46) bahwa ”PTK adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang 

dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk 

memperbaiki rasionalitas dan keadilan”.  

Sementara menurut Ebbut (Wiriaatmadja, 2008: 12) „PTK adalah upaya 

perbaikan kondisi praktek pembelajaran oleh sekelompok guru, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil tindakan tersebut‟.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 3) mengemukakan bahwa 

„Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati‟. Pengolahan data pada metode kualitatif berdasarkan mutu tidak 

secara dominan memperhitungkan angka-angka atau kuantitas. Metode kualitatif 

digunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2007: 5) berikut ini: 

 

Pertama, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden; dan Ketiga, metode ini lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak menyusun proposal, 
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melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti mendapatkan 

seluruh data. Metode penelitan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data 

yang mengandung makna, maksudnya adalah data yang sebenarnya, data yang 

pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. 

2. Desain Penelitian 

Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini mengacu pada model Kemmis 

dan Mc Taggart. Model ini meliputi empat langkah, yaitu perencanaan (plan), 

pelaksanaan (Act), pengamatan (Observe), dan refleksi (Reflect). 
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Gambar 3.1 

PTK Model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Kasbolah, 1999:70) 

 

Desain penelitian ini dibuat dalam bentuk siklus. Setiap siklus terdiri dari 

satu pertemuan. Dalam setiap pertemuan pertama siklus terdapat perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dimulai dengan mempersiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pun harus sesuai 

dengan RPP dalam hal ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw melalui puzzle berkonsep. Ketika pelaksanaan, dilakukan juga 
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pengamatan atas berlangsungnya kegiatan untuk melihat sejauhmana 

keberhasilan dari penerapan strategi tersebut. Kemudiaan tahapan refleksi 

dilakukan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai dengan 

tujuan yang diharapkan, oleh sebab itu mengapa penelitian ini menggunakan 

desain model Kemmis dan Mc. Taggart, karena pada model ini dalam 

pelaksanaannya lebih mudah serta didalamnya ada tindakan refleksi untuk 

mengukur sejauhmana keberhasilan dalam pembelajaran, apabila tidak berhasil 

pembelajaran maka adanya pengulangan untuk tahap selanjutnya. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini berbentuk siklus yang dibuat dalam 

bentuk RPP. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pada langkah-langkah 

penerapan metode pembelajaran aktif melalui eksperimen dan bermain jawaban. 

Sebelum tahapan siklus dilaksanakan terlebih dahulu tes dan observasi awal. 

Tes berfungsi untuk mengetahui data awal hasil belajar siswa, sedangkan 

observasi awal untuk mengetahui tindakan yang tepat diberikan dalam materi 

yang sedang dipelajari. Hasil tes dan observasi awal ini dijadikan indikator 

dalam penyusunan tindakan selanjutnya yang berupa refleksi awal. 

Berdasarkan refleksi awal tersebut maka dilaksanakan penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan alur yang 

dikemukakan oleh Kasbolah (1999:78) yaitu “1) Merencanakan tindakan, 2) 

Melaksanakan tindakan, 3) Melaksanakan observasi, dan 4) Melakukan refleksi‟. 

Sedangkan untuk siklus selanjutnya adalah sebagai pelaksanaan tindakan ulang. 

Alur pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan tindakan disusun berdasarkan masalah yang hendak 

dipecahkan dan hipotesis dari tindakan yang diajukan. Tahap perencanaan 

tindakan juga merupakan langkah pertama dalam setiap kegiatan. Hal tersebut 

dilakukan agar kegiatan dapat terarah dan terencana. Dalam penelitian ini 

tentunya rencana pembelajaran disusun secara fleksibel dan disesuaikan dengan 

kondisi di lapangan. 
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Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun rencana penelitian dan 

rencana tindakan yang hendak diselenggarakan dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan perencanaan tersebut diantaranya: 

a. Membuat RPP dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan 

tindakan. 

b. Menyediakan alat peraga yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 

c. Mendesain alat evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan tindakan 

yaitu praktik pembelajaran berdasarkan RPP yang sudah disusun. 

d. Menyusun dan menyiapkan alat pengumpul data yaitu pedoman observasi 

kinerja guru dan aktifitas siswa, pedoman wawancara, dan tes hasil belajar. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan realisasi dari rencana yang telah 

disusun oleh peneliti. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif, 

yakni bersama-sama dengan rekan sejawat yang bertindak sebagai observer. 

Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran. 

Prosedur yang digunakan untuk penelitian ini berbentuk siklus dalam bentuk 

RPP yang langkah-langkah pembelajarannya menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw melalui puzzle berkonsep. Sebelumnya dilakukan tes awal 

untuk mengetahui data awal sebagai penyusunan tindakan selanjutnya. Adapun 

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru antara lain sebagai 

berikut: 

a. Tahap Awal Pembelajaran 

Motivasi / Apersepsi 

1) Guru mengucapkan salam. 

2) Guru mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif dengan 

membereskan tempat duduk, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

3) Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran. 

4) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

b. Tahap Inti Pembelajaran 
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Eksplorasi 

1) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru mengenai peninggalan sejarah yang ada di sekitar. 

2) Siswa melakukan tanya jawab dengan guru ataupun siswa lain mengenai 

materi yang belum dipahami. 

Elaborasi 

1) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok kerja setiap kelompok beranggotakan 6-7 

orang. 

2) Siswa diberikan tugas menyusun puzzle, tentu setiap kelompok diberikan 

gambar puzzle yang berbeda.  

3) Dibelakang puzzle tersebut dicantumkan paparan konsep yang menjelaskan 

lebih rinci mengenai gambar yang disusun. 

4) Siswa secara berkelompok menyusun puzzle gambar peninggalan sejarah 

yang ada di sekitar dan membahas paparan konsep yang terdapa pada puzzle 

tersebut. 

5) Lalu siswa dengan bantuan guru membentuk kelompok ahli yang 

anggotanya merupakan utusan dari masing-masing kelompok asal.  

6) Anggota kelompok ahli saling bertukar materi yang masing-masing telah 

diperolehnya dari kelompok asal dan membahasnya bersama-sama. 

7) Siswa dibimbing dan diarahkan guru untuk masing-masing dari kelompok 

ahli dengan materi tertentu agar ketika kembali kepada kelompok asal, 

siswa dari kelompok ahli bisa memberi penjelasan pada teman-temannya di 

kelompok asal.  

8) Setiap perwakilan kelompok secara bergiliran membacakan hasil diskusinya 

didepan kelas. 

Konfirmasi 

1) Siswa dengan bantuan guru memberikan klarifikasi jawaban atau 

menambahkan penjelasan dari paparan hasil diskusi setiap kelompok. 

2) Siswa diberi kesempatan kembali untuk mengajukan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan dari siswa lain. 

c. Tahap Akhir Pembelajaran 
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1) Guru bersama-sama siswa merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2) Guru memberikan kesimpulan materi pembelajaran. 

3) Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

3. Tahap Observasi 

Tahap observasi adalah tahap mengamati hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilaksanakan terhadap siswa. Observasi merupakan upaya dalam 

mengamati pelaksanaan tindakan. Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2008: 

174) bahwa alasan pemanfaatan observasi yaitu: 

a. Observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung; 

b. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

sebenarnya, dan 

c. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari 

data. 

 

Kegiatan observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksaanaan 

pembelajaran untuk mengukur sejauhmana keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran serta untuk membuat catatan lapangan yang lengkap mengenai 

hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan 

untuk merefleksi hasil tindakan. 

4. Tahap Analisis dan Refleksi 

Tahap ini merupakan pengkajian terhadap hasil data dari hasil observasi dan 

refleksi yang dilakukan untuk melengkapi kembali tindakan yang telah 

dilakukan terhadap objek penelitian dan telah dicatat dalam observasi, pada 

tahap ini juga dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, dan hambatan 

yang ditentukan kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap pelaksanaan 

tindakan yang dilaksanakan. 

Kunandar (2008: 75) juga mengungkapkan terdapat beberapa kegiatan 

penting dalam refleksi yaitu: 

 

a. Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari 

tindakan yang telah dilakukan. 
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b.  Menjawab tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. 

c. Memperkirakan solusi atas keluhan yang muncul. 

d. Menidentifikasi kendala atau ancaman yang mungkin dihadapi. 

 

Analisis dan refleksi dilakukan untuk penyusunan tindakan perencanaan 

selanjutnya, dengan berorientasi pada hasil observasi dan analisis yang ada. Jika 

hasil tindakan itu tidak sesuai dengan target yang diharapkan, maka diadakan 

tindakan selanjutnya (siklus II) sebagai upaya untuk memperbaiki tindakan 

sebelumnya (siklus I). Melaksanakan tindakan ulang selanjutnya tergantung 

pada hasil tindakan yang telah dilakukan dengan target yang diharapkan.  

 

E. Instrumen Penelitian  

Menurut Arikunto (1998:151) “Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik”, maksudnya lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Kasbolah (1991: 191) mengemukakan bahwa “Pedoman observasi 

merupakan format khusus yang memuat hal-hal yang terjadi selama penelitian 

berlangsung”. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati dan mengetahui 

kinerja guru dan aktivitas siswa ketika pembelajaran. Melalui observasi, peneliti 

yang dibantu observer dapat membantu mengamati setiap kejadian yang terjadi. 

2. Pedoman Wawancara 

Basrowi (2008: 129) mengatakan bahwa: 

 

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti sebagai pemandu, dengan 

demikian: 

a. Proses wawancara berjalan di atas rel yang telah ditentukan; 

b. Informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti; 

c. Peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan dan 

tidak, dan 

d. Peneliti dapat lebih berkonsentrasi dengan lingkup penelitian yang 

dilakukan. 
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Pedoman wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

tanggapan siswa setelah melaksanakan pembelajaran IPS dengan materi 

peninggalan sejarah di kabupaten dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw melalui puzzle berkonsep. Wawancara berisi pertanyaan-

pertanyaan dan deskripsi jawaban dari pertanyaan. 

3. Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa atau LKS pada penelitian ini memberikan informasi 

mengenai cara penyusunan puzzle dan memaparkan penjelasan konsep dari 

gambar untuk dipelajari dan dipahami bersama anggota kelompok.  

4. Soal 

Soal adalah sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai 

materi belajar yang telah disampaikan (Hatimah, Ijat, dkk, 2010: 203). Bentuk 

soal yang dipakai adalah tulisan berupa essay. Dengan tes hasil belajar seperti 

itu, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan belajar siswa sebelum dan 

sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif melalui puzzle berkonsep 

dengan cara membandingkan nilai yang diperoleh siswa. 

5. Catatan Lapangan 

Membuat catatan lapangan merupakan keharusan bagi seorang peneliti. 

Gunanya untuk mencatat observasi, analisis dan refleksi pada waktu diskusi 

antara peneliti dan mitra guru dilakukan, dari berbagai reaksi terhadap masalah-

masalah di kelas. (Wiriaatmadja, 2008: 246) 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 1.  Teknik Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data, data mentah yang diperoleh dari berbagai 

instrumen lalu dikumpulkan, setelah itu data tersebut dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu data proses dan data hasil: 

a. Data Proses 

Data proses diperoleh saat melakukan observasi dan wawancara. Kegiatan 

observasi berhubungan dengan gambaran tentang kinerja guru dan aktivitas 
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siswa saat mengikuti pelajaran sedangkan data hasil wawancara diperoleh dari 

siswa dan observer setelah pelaksanaan tindakan. Setelah itu data yang telah 

dikumpulkan kemudian dibaca dan ditelaah dengan cermat, lalu diolah secara 

kualitatif, kemudian dideskripsikan berupa penjelasan atau pembahasan. 

Data observasi pelaksanaan tindakan ini lalu diolah dengan teknik 

persentase (%) untuk melihat kecenderungan perubahan atau peningkatan yang 

terjadi dalam kegiatan pembelajaran pada setiap siklus. Data yang telah 

terkumpul diberi kriteria untuk memudahkan penyusunan data dan perumusan 

hipotesis mengenai rencana dan program tindakan. Interpretasi ditentukan 

berdasarkan kategori menurut Kuntjaraningrat (Maulana, 2002a) seperti dibawah 

ini: 

 

Tabel 3.4 

 

Klasifikasi Interpretasi 

 

Besar Persentase Interpretasi 

0% tidak ada 

1% - 25% sebagian kecil 

26% - 49% hampir setengahnya 

50% setengahnya 

51% - 75% sebagian besar 

76% - 99% hampir seluruhnya 

100% seluruhnya 

 

b. Data Hasil 

Penyajian data hasil disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang diikuti 

dengan penjelasan makna (narasi) dari masing-masing tabel atau grafik tersebut. 

Pada pengolahan nilai akhir tes hasil belajar siswa, digunakan KKM sebagai 

kriteria ketuntasan bagi siswa dan KKM yang telah ditentukan untuk bidang 

studi IPS di kelas IV SDN Rancapurut Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten 

Sumedang adalah 65. 
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Tabel 3.5 

 

Pedoman Pengolahan Nilai Akhir 

 

Nomor 

Soal 
Skor Skor Ideal = 9 

 

 

1 3 

2 3 

3 3 

 

Siswa dikatakan tuntas jika telah mendapatkan nilai ≥65 dengan target 

hasil dan proses yang telah ditentukan sebelumnya yaitu ketuntasan 80%. 

Apabila target tersebut tercapai, maka dapat diartikan bahwa aktifitas dan hasil 

belajar siswa telah mengalami peningkatan. 

2.  Analisis Data 

Teknik analisis data pada dasarnya dilakukan sepanjang penelitian secara 

terus menerus dari awal sampai akhir pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Berkaitan dengan konsepsi tersebut data yang ada sebagai hasil dari 

pengumpulan data ini dianalisis untuk tindakan selanjutnya. Menurut Patton 

(Moleong, 2002:103) ‟Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasi kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar‟. Dengan 

demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, 

penyajian data, pemaknaan data, dan penyimpulan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah 

pengambilan data. Analisis data yang dilakukan melalui triangulasi, yaitu 

memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan membandingkan 

terhadap hasil yang diperoleh sumber lain yakni observer dan siswa. Tujuannya 

untuk memperoleh derajat kepercayaan data yang maksimal. Kegiatan 

triangulasi  dalam kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan reflektif kolaboratif 

antara observer dan peneliti. Selain itu juga dilakukan kegiatan wawancara 

dengan siswa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi 

siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw melalui puzzle berkonsep. 
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G.  Validasi Data 

Agar diketahui keabsahannya, data yang terkumpul. Teknik validasi yang 

digunakan dalam penelitian ini menurut Hopkins (Wiriaatmadja, 2005: 168) 

adalah: 

1. Triangulasi  

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kesahihan (validitas) data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Moleong (2006: 332) “Dengan 

demikian, melalui triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori”. Untuk itu 

maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang bervariasi, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber 

data, dan menggunakan bermacam-macam metode agar pengecekan kepercayaan 

data dapat dilakukan seobjektif mungkin. 

2. Member Check 

Menurut Wiriaatmaja (2008: 168) “Member check yakni memeriksa kembali 

keterangan-keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi atau 

wawancara dari narasumber”. Dalam kegiatan ini, peneliti mengkonfirmasikan 

data yang diperoleh kepada observer melalui refleksi, diskusi balikan pada setiap 

siklus sampai akhir keseluruhan pelaksanaan penelitian tindakan, sehingga 

terjaring data yang lengkap dan memiliki validitas yang tinggi. 

3. Audit Trail 

Wiriaatmaja (2008: 170), mengemukakan bahwa “Audit trail yakni 

mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan data dengan cara 

mendiskusikannya dengan teman sejawat”. Peneliti akan membandingkan serta 

mendiskusikan hasil observasi dengan teman sejawat peneliti yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan melakukan penelitian tindakan kelas.  

4. Expert Opinion 

“Expert opinion yaitu meminta nasehat kepada pakar di bidangnya” 

(Wiriaatmaja, 2008: 171). Dalam hal ini peneliti akan meminta pendapat dari 

beberapa ahli diantaranya pembimbing yang dianggap memiliki wawasan 

keilmuan yang relevan dengan kependidikan. Pembimbing akan memeriksa 
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semua tahapan kegiatan penelitian, dan memberikan arahan atau judgement 

terhadap masalah-masalah penelitian yang dikemukakan, sehingga validasi 

temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 


