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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan unjuk kerja guru yang dilakukan 

guru di dalam kelas. Model Penelitian Tindakan Kelas dipilih sebagai metode 

penelitian karena metode ini dianggap relevan dengan tujuan penelitian. PTK 

itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang 

efisien dan efektif. Dengan PTK, pendidik (guru) dapat mengetahui secara 

jelas masalah-masalah yang ada dikelasnya dan bagaimana mengatasinya. 

PTK atau Classroom Action Research (CAR) menurut Arikunto (2007: 3):  

PTK adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari 

guru yang dilakukan oleh siswa. 

 

Hal senada dengan pendapat di atas diungkapkan oleh O’Brien (2001) 

dalam Mulyatiningsih (2012:60) menyatakan bahwa “Penelitian tindakan 

dilakukan ketika sekelompok orang (siswa) diidentifikasi permasalahannya, 

kemudian peneliti (guru) menetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya”. 

Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara pembelajaran dan 

perbaikan hasil belajar siswa. PTK juga dapat menganalisis dan memperbaiki 

kesalahan dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, hal ini dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. 

Apabila dirumuskan, karakteristik PTK (Muslich, 2012:12) dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Masalah PTK berawal dari guru. PTK haruslah diilhami oleh 

permasalahan praktis yang dihayati oleh guru sebagai pelaku 

pembelajaran di kelas. 

2. Tujuan PTK adalah memperbaiki pembelajaran. Dengan PTK, guru 

akan berupaya untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar menjadi 

lebih efektif. 

3. PTK adalah penelitian yang bersifat kolaboratif.  

4. PTK adalah jenis penelitian yang memunculkan adanya tindakan 



28 
 

Rika Samrotul Huda,2013 
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE TYPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SI TENTANG PERSIAPAN KEMERDEKAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. 

5. PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik 

pendidikan. 

 

Dapat disimpulkan, jenis penelitian tindakan kelas (PTK) ini mampu 

menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih menjanjikan 

dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan 

profesionalisme guru dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas. 

Penelitian tindakan kelas cukup menggunakan satu kelas, tetapi tindakan 

dapat dilakukan beberapa kali sehingga menghasilkan perubahan tentunya 

dengan sebuah pebaikan. Penelitian (reserch) yang dilakukan diharapkan 

menjadi sebuah renungan, ketika kelemahan dan kekuatan dari tindakan 

tersebut terjadi. Peneliti harus bisa mencoba memperbaiki, mengulang dan 

bahkan menyempurnakan kekurangan tersebut.   

Model PTK yang dijadikan landasan dalam penelitian ini diadaptasi 

dari Kemmis & Mc. Taggart. Kemmis dan Mc. Taggart (1988) dalam 

Muslich (2012:80) berpendapat  “PTK adalah studi yang dilakukan untuk 

memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja, yang dilaksanakan secara 

sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri”. Kemmis dan Taggart 

membagi prosedur penelitian tindakan dalam empat tahap (fase) kegiatan 

pada satu putaran (siklus) yaitu; perencanaan (planing), tindakan (action), 

pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). 

Desain penelitian yang dipergunakan berbentuk siklus yang mengacu 

pada model Kemmis dan Mc Taggart. Siklus ini tidak hanya berlangsung 

satu kali, tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan yang diharapkan. 

Rencana penelitian tindakan kelas ini, terdiri dari tiga siklus. Desain yang 

dipergunakan dalam penelitian tindakan kelas ini terlihat pada gambar 

berikut ini. 
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Siklus I 

 

            Refleksi I 

 

 

 Tindakan dan Observasi I 

 

  Perbaikan Rencana 

 

Siklus II 

 

           Refleksi II  

 

 

 Tindakan dan Observasi II 

 

 

                 Perbaikan Rencana 

 

Siklus III 

 

           Refleksi III 

 

 

Tindakan dan Observasi III 

 

 

Kesimpulan 

 

 

Gambar 3.1  

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Model Kemmis & Mc. Taggart (Kasbolah, 1998:114) 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri 

4 Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya. Yang menjadi 

bahan pertimbangan menggunakan sekolah tersebut sebagai lokasi 

penelitian adalah peneliti pernah melakukan observasi di sekolah tersebut 

PERENCANAAN 
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dan lokasi dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah 

bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah 

siswa kelas V SD Negeri 4 Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten 

Tasikmalaya dengan materi pokok Persiapan Kemerdekaan dengan  

penggunaan model pembelajaran cooperative type jigsaw. Jumlah siswa 

sebanyak 27 orang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Dalam PTK ini penulis dibantu satu orang guru sebagai observer yaitu 

guru kelas (guru pamong). Pemilihan guru kelas V sebagai observer pada 

proses penelitian ini dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan 

sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 

C. Fokus Tindakan 

Penelitian tindakan ini berfokus pada kelas atau pada proses belajar 

mengajar yang terjadi di dalam kelas, yaitu menyangkut kinerja guru dan 

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. 

1. Kinerja Guru 

a. Meningkatkan perencanaan dalam pembelajaran IPS tentang persiapan 

kemerdekaan melalui penggunaan model pembelajaran cooperative type 

jigsaw di kelas V SD Negeri 4 Cilangkap Kecamatan Manonjaya 

Kabupaten Tasikmalaya. 

b. Meningkatkan proses pembelajaran IPS tentang persiapan kemerdekaan 

melalui penggunaan model pembelajaran cooperative type jigsaw di 

kelas V SD Negeri 4 Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten 

Tasikmalaya. 

2. Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa 

a. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran IPS dengan penggunaan model pembelajaran cooperative 

type jigsaw.  
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b. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS tentang 

persiapan kemerdekaan melalui penggunaan model pembelajaran 

cooperative type jigsaw. 

 

D. Definisi Operasional 

Supaya tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang salah 

terhadap istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan 

beberapa istilah penting sebagai berikut: 

1. Pembelajaran 

Menurut Sagala (2005:61) “Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid”. 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mengajarkan pada siswa SD agar mereka kelak mengenal 

fenomena alam dan fenomeana sosial mulai dari lingkungan yang dekat 

sampai kepada lingkungan yang lebih jauh (dunia), (Team Dosen 

Pengajar IPS, 2011:5). 

 

Oleh  karena  itu  IPS dirancang  untuk  mengembangkan,  

pengetahuan,  pemahaman  dan  kemampuan analisis  terhadap  kondisi  

sosial  masyarakat  dalam  memasuki  kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis.  

3. Model 

“Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan” (Sagala, 2005 : 175). Jadi model 

adalah desain yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan atau 

menunjukkan proses dalam melaksanakan kegiatan. 

4. Cooperative Type Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya 

sebagai satu kelompok atau satu tim. Belajar Kooperatif memberikan 
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kesempatan pada siswa untuk saling berinteraksi, dimana siswa belajar 

dengan kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

Dalam  model cooperative type jigsaw, siswa bekerja kelompok selama 

dua kali, yakni dalam kelompok mereka sendiri (kelompok asal) dan 

dalam kelompok ahli. Setelah masing-masing anggota menjelaskan 

bagiannya masing-masing kepada teman-teman satu kelompoknya, mereka 

mulai bersiap untuk diuji secara individual (Huda, 2012:121). 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Pengertian berikut senada dengan pendapat (Sudjana, 

2011: 22) “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya”. 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Orientasi dan Identifikasi Masalah 

Orientasi merupakan tahap awal dalam kegiatan penelitian, kegiatan 

dengan tujuan menjalin kedekatan yang lebih erat antara peneliti dan 

subjek. Orientasi dilakukan berfokus pada menganalisis pembelajaran dan 

hasil pembelajaran IPS di Kelas V SD Negeri 4 Cilangkap Kecamatan 

Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang penting dalam orientasi 

yaitu menyamakan persepsi antara peneliti, observer (guru kelas V), dan 

kepala sekolah tentang Penelitian Tindakan Kelas, dalam metode dan 

strategi pembelajaran, serta teknik jigsaw yang akan diterapkan. 

Mengidentifikasi pengalaman mengelola proses pembelajaran IPS di 

Kelas V SD Negeri 4 Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten 

Tasikmalaya, terutama berkaitan dengan kelemahan dan hambatan dalam 

proses pembelajaran yang dialami guru. Hal ini bertujuan dalam upaya 

menentukan langkah/tindakan dalam penelitian ini. 

Fokus kegiatan orientasi dan identifikasi yaitu, (a) kemampuan dan 

sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS; (b) kemampuan dan 

minat siswa dalam pembelajaran IPS; (c) fasilitas pembelajaran IPS; (d) 
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program dan pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri 4 

Cilangkap Manonjaya. 

 

2. Perencanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan yaitu rencana tindakan apa yang akan dilakukan 

untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap 

sebagai solusi. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun 

perencanaan tindakan berdasarkan identifikasi masalah pada obeservasi 

awal sebelum penelitian dilaksanakan. Rencana tindakan ini mencakup 

semua langkah tindakan secara rinci. Pada tahap ini segala keperluan 

pelaksanaan peneliti tindakan kelas dipersiapkan, mulai penetapan jumlah 

siklus dan waktu tindakan penelitian, penetapan skenario, penyediaan 

fasilitas pembelajaran dan menyusun instrumen pengumpulan data 

penelitian. Pemaparan perencanaan tindakan ini ialah sebagai berikut:  

a. Penetapan Jumlah Siklus dan Waktu Tindakan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam proses berdaur 

(siklus). Jenis PTK yang akan digunakan adalah model Kemmis dan 

Mc.Taggart. Siklus Tindakan Penelitian dilaksanakan untuk tiga siklus. 

Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu 

hari Kamis pada jam pertama dan kedua. Pelaksanaan penelitian dimulai 

dari minggu pertama bulan april 2013, yaitu tanggal 4 April 2013sampai 

dengan selesai.  

b. Penetapan Skenario 

Skenario yang merupakan pegangan dan pedoman guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kelas untuk satu kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa. Dalam RPP berkarakter kegiatan pembelajaran 

(skenario/langkah pembelajaran) terdapat tiga tahapan, yaitu tahapan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Setelah ada kesepakatan antara 

observer dan peneliti, RPP dibuat peneliti. RPP merupakan langkah 

langkah yang harus guru lakukan dikelas,  RPP memuat: (1) standar 

kompetensi; (2) kompetensi dasar; (3) indikator hasil belajar; (4) tujuan 
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pembelajaran; (5) materi pembelajaran; (6) langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, (7) Alat/media dan sumber belajar; (8) penilaian hasil dan 

proses belajar.  

c. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran 

Tugas guru yang professional dalam menyusun kegiatan belajar 

mengajar, harus dibarengi dengan kemampuan menentukan media 

pengajaran yang relevan. Media/alat peraga adalah salah satu faktor 

penunjang dalam kegiatan pembelajaran.  

d. Menyusun Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

Sebelum memasuki lapangan, instrumen seluruhnya harus dibuat oleh 

peneliti untuk memperoleh data di lapangan dalam langkah pengumpulan 

informasi, peneliti menggunakan instrumen untuk membantu mengambil 

informasi dari objek atau subjek yang diteliti. 

Membuat berbagai instrumen tindakan berupa instrumen observasi 

dalam KBM dengan tindakan cooperative type jigsaw, membuat instrumen 

untuk tes tertulis/kuis yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

khusus seperti termuat dalam perangkat pembelajaran khususnya rencana 

pengajaran. Aspek yang di observasi diantaranya yaitu, observasi 

perencanaan pembelajaran, observasi terhadap aktivitas guru dan siswa, 

observasi terhadap proses belajar siswa dan observasi hasil belajar siswa. 

 

3. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai 

upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. 

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya. Pelaksanaan tindakan merupakan proses kegiatan 

pembelajaran kelas sebagai realisasi dari teori dan strategi belajar 

mengajar yang telah disiapkan serta mengacu pada kurikulum yang 

berlaku, dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan 

kerjasama peneliti dengan subjek penelitian sehingga dapat memberikan 

refleksi dan evaluasi terhadap apa yang terjadi di kelas. 
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Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan secara kolaboratif. 

Peneliti bertindak sebagai pelaku tindakan, guru kelas V SD Negeri 

Clangkap Kec. Manonjaya yaitu Ibu Yuliani Yuyuningsih, S.Pd. M.Pd. 

sebagai observer dan Ibu Eris Riswati, S.Pd. yaitu kepala sekolah sebagai 

super viser yang membantu dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini. 

Penelitian dipusatkan pada pelaksaan serangkaian pembelajaran yang 

dipilah ke dalam tiga siklus tindakan. Pada setiap siklus tindakan 

diobservasi, dievaluasi dan direfleksi data-data atau temuan yang 

berhubungan dengan aktivitas dan hasil belajar dalam menggunakan model 

pembelajaran cooperative type jigsaw. Dalam penelitian ini direncanakan 

tiga siklus, jika siklus I belum tercapai 75% dari jumlah keseluruhan siswa 

dilanjutkan ke siklus selanjutnya, dan apabila dalam siklus II mencapai 

75% maka penelitian dihentikan karena mengingat tercapainya hasil 

penelitian. 

a. Pelaksanaan tindakan pada siklus I  

1) Perencanaan Pembelajaran  

- Menyusun skenario pembelajaran  

- Penyediaan fasilitas pembelajaran 

- Membuat instrumen pengumulan data penelitian  

2) Pelaksaan proses pembelajaran  

- Melakukan skenario pembelajaran tindakan pertama  

- Melaksanakan tes dengan instrumen tindakan pertama  

3) Observasi  

Mengobservasi pelaksanaan tindakan I sesuai dengan lembar 

observasi.  

4) Refleksi hasil pembelajaran siklus I  

- Merefleksi rencana pembelajaran  

- Merefleksi kegiatan guru dalam proses pembelajaran  

- Merefleksi hasil proses belajar siswa 

b. Pelaksanaan Tindakan Penelitian pada Siklus 2 

1) Perencaaan pembelajaran  
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- Menyusun skenario pembelajaran  

- Penyediaan fasilitas pembelajaran 

- Membuat instrumen pengumulan data penelitian  

2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

- Melaksanakan skenario pembelajaran tindakan  

- Melaksanakan tes dengan instrumen tindakan pertama  

3) Observasi  

Mengobservasi pelaksanaan tindakan 2 sesuai dengan lembar 

observasi  

4) Refleksi hasil pembelajaran siklus 2 

- Merefleksi rencana pembelajaran  

- Merefleksi kegiatan guru dalam proses pembelajaran  

- Merefleksi hasil proses belajar siswa 

c. Pelaksanaan Tindakan Penelitian pada Siklus 3  

1) Perencanaan pembelajaran  

- Menyusun skenario pembelajaran  

- Penyediaan fasilitas pembelajaran 

- Membuat instrumen pengumulan data penelitian  

2) Pelaksanaan proses pembelajaran  

- Melaksanakan skenario pembelajaran tindakan pertama  

- Melaksanakan tes dengan istrumen tindakan pertama  

3) Observasi  

Mengobservasi pelaksanaan tindkan 3 sesuai dengan lembar 

observasi  

4) Refleksi hasil pembelajaran siklus 3 

- Merefleksi rencana pembelajaran  

- Merefleksi kegiatan guru dalam proses pembelajaran  

- Merefleksi hasil proses belajar siswa 
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4. Observasi 

Observasi yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Obervasi dilakukan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan alat penilaian 

kemampuan guru mengajar. Baik itu dalam tahap perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Tujuan pokok observasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan 

yang terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan yang sedang 

berlangsung. 

 

5. Refleksi 

Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa yang telah dicapai, 

serta apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam 

pembelajaran berikutnya. Refleksi yaitu peneliti mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai 

kriteria. Hasil refleksi keseluruhan tindakan penelitian kemudian 

direkomendasikan sebagai hasil tindakan penelitian sesuai dengan 

perumusan masalah penelitian.  

Refleksi dilakukan (1) pada saat memikirkan tindakan yang akan 

dilakukan (2) ketika tindakan sedang dilakukan (3) setelah tindakan 

dilakukan. Ketiga kontek kegiatan refleksi ini oleh (Killion dan Todnem 

dalam Kasbolah, 1998: 100) dinamakan refflection for action, reflection in 

action, reflection on action. 

Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti bersama-sama guru dapat 

melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal. Oleh karena itu hasil 

dari tindakan perlu dikaji, dilihat dan direnungkan, baik itu dari segi proses 

pembelajaran antara guru dan siswa, model, alat peraga maupun evaluasi. 

 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian ini ditempuh dengan menggunakan teknik 

tes dan observasi. 
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1. Teknik Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan 

memperhatikan tingkah lakunya. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk 

mengamati proses pelaksanaan pembelajaran IPS oleh guru pelajaran IPS 

di kelas V SD N 4 Cilangkap Kec. Manonjaya, mulai dari kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. Demikian pula terhadap aktivitas siswa 

dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran cooperative type jigsaw. Observasi yang dilakuakan di 

tuangkan pada instrumen.Instrumen penelitian digunakan untuk 

memperoleh dan mendapatkan data sebagai upaya untuk mendeskripsikan 

jawaban atas rumusan masalah. Jenis data, instrumen dan teknik 

pengumpulan data  adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Jenis Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

 

No. Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1. Perencanaan Pembelajaran 
Observasi 

Lembar 

Observasi 

2. Aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam proses 

pembelajaran  

Observasi 
Lembar 

Observasi 

3. Hasil proses siswa dalam 

pembelajaran IPS  setiap siklus 
Observasi Lembar Penilaian 

4. Hasil pembelajaran siswa dalam 

pembelajaran IPS  setiap siklus 
Tes Lembar Penilaian 

 

2. Teknik Tes 

Tes adalah alat evaluasi yang bersifat objektif dan sistematis untuk 

memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang 

seseorang dengan cara yang cepat dan tepat.   Teknik tes dimaksudkan 

untuk memperoleh data hasil belajar IPS siswa kelas V SD N 4 Cilangkap 

Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya dari setiap siklus dengan 

penerapan model pembelajaran cooperative type jigsaw. 
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Peneliti akan melaksanakan tes tertulis untuk melihat kemampuan siswa 

setelah proses pembelajaran mata pelajaran IPS tentang Persiapan 

Kemerdekaan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus 

penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tahap sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data hasil penelitian. 

2. Pengelompokan data (kinerja guru, kinerja siswa dan kemampuan siswa 

tentang materi ajar). 

3. Interpretasi dan refleksi data berdasarkan tingkat pencapaiannya, misalnya: 

sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

4. Rekomendasi dan tindak lanjut, hal ini ditentukan berdasarkan hasil 

refleksi data, apakah perlu atau tidaknya diadakan siklus pembelajaran 

berikutnya. 

 

H. Kriteria Keberhasilan  

 Kriteria keberhasilan adalah sebagai berikut. 

1. Peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana, dan melaksanaan 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative type jigsaw dengan baik dan benar sesuai dengan penggunaan 

standar kurikulum dan penggunaan model cooperative learning type 

jigsaw dalam mata pelajaran IPS tentang persiapan kemerdekaan. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS tentang 

Persiapan Kemerdekaan dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative type jigsaw. Siswa mampu mencapai hasil belajar yang baik 

(tuntas), jika dapat mencapai 75% kriteria ketuntasan ideal dan kriteria 

ketuntasan minimal yang ditentukan yaitu 70,00. 

3. Peningkatan proses belajar siswa dalam mata pelajaran IPS tentang 

Persiapan Kemerdekaan dengan menggunakan model pembelajaran 
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cooperative type jigsaw. Kriteria keberhasilan dalam penggunaan proses 

belajar yaitu dari hasil siswa diskusi kelompok (kelompok asli dan 

kelompok asal) model pembelajaran cooperative type jigsaw, menyangkut 

aspek keaktifan dalam kelompok diskusi,  kerjasama dengan kelompok, 

komunikatif, sikap tanggung jawab individu dan pengetahuan.  


