
 

Annisa Septiani, 2012 
Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif … 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian 

Tindakan Kelas yaitu suatu upaya untuk menjelaskan berbagai 

aspek dari hubungan antar-ketergantungan materi-subyek, 

pembelajar, dan pengajar sehubungan dengan isu totalitas dan 

logika-internal dari tugas sosial mengkonstruksi pengetahuan 

dari PBM. Upaya untuk memahami PBM diwujudkan melalui 

observasi langsung atau tidak langsung, dan interview menurut 

lingkungan alamiah PBM mengikuti kehati-hatian pandangan 

naturalistic dalam menjaga agar dampak intervensi dapat 

ditekan sampai sekecil mungkin. (Ruswandi, dkk, 2010: 69) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kooperatif jigsaw dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif yaitu  penelitian ilmiah untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dengan 

menggunakan angka-angka, yang diperoleh dari hasil 

pengukuran. (Notoatmodjo, 2002:138 dan 185) 

Metode dalam setiap penelitian merupakan factor yang 

sangat menentukan sekali akan keberhasilan suatu 

penelitian.jika metode penelitian yang dipilih tepat maka 

kegiatan penelitian pun akan berjalan lancar. Metode penelitian 

memberikan arahan langkah-langkah apa saja yang harus 

dilakukan agar penelitian tersebut berhasil dengan baik. 

Dengan suatu arahan yang telah direncanakan, difikirkan dan  
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dipertimbangkan maka penelitian akan terarah pada tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. 

Menurut Kangmoes metode adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai 

sesuai dengan yang dikehendaki. (www. google.kangmoes. 

com/pengertian-metode.html diakses tanggal 12) 

 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Nama Sekolah : SDN Cibedug 01 

Kelas  : IV 

Jumlah Siswa : 20 siswa 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alamat  : Jl. Veteran III Ciawi-Bogor 

  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan siswa-siswi kelas IV SDN Cibedug 01 Tahun 

Ajaran 2011-2012. Jumlah populasi penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Keadaan Siswa Kelas IV SDN Cibedug 01 Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

No Nama Siswa 
Jenis Kelamin 

Keterangan 
L P 

1 Abdul Malik �   

2 Ahmad Fausan �   

3 Adam �   

4 Ahmad Fauzan �   

5 Aldi �   

6 Elma A.B  �  

7 M. Fahrezi �   

8 M. Fadli �   

9 M. Rizki S. �   

10 M. Ali Ikbal �   

11 Nur Alfianti S.  �  

12 Rahma Nur Arba  �  

13 Rini Agustiani  �  

14 Rizki Pemana  �   

15 Siti Alfiah  �  

16 Siti Nuranti A.C  �  

17 Siti Sawanah  �  

18 Windi Andini  �  

19 Yollanda Resta  �  

20 Zahra Sahania  �  
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D. Prosedur Penelitian 

Hasil penilaian sebelum menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif jigsaw diketahui bahwa hasil belajar 

siswa dibawah KKM diketahui sebanyak 9 orang siswa 

sedangkan 11 orang siswa mendapatkan diatas KKM. Dengan 

ini peneliti akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

jigsaw dan diharapkan hasil belajar siswa meningkat. 

Prosedur penelitian dalam hal ini perencanaan tindakan 

kelas bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN Cibedug 01 

melalui tindakan dalam suatu siklus, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Kegiatan Pelaksanaan Siklus I 

Mata Pelajaran :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Konsep :Membandingkan tingkat penguasaan           

siswa terhadap materi yang 

dipersiapkan dengan menggunakan 

metode kooperatif jigsaw 

Fokus  :Bagaimana cara meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial? 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus I, meliputi: 

a. Rencana Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus I 

• Menyusun RPP 

• Menyiapkan materi 

• Menyiapkan alat peraga 
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• Menyiapkan bahan diskusi 

b. Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus I 

• Melaksanakan pengajaran dengan menggunakan 

metode kooperatif jigsaw 

• Mengamati proses pembelajaran 

• Mengadakan evaluasi 

c. Observasi 

• Melakukan observasi terhadap pembelajaran 

d. Refleksi  

• Melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

• Melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa 

 

2. Kegiatan Pelaksanaan Siklus II 

Mata Pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Sosial 

Konsep  :Membandingkan tingkat penguasaan           

siswa terhadap materi yang 

dipersiapkan dengan menggunakan 

metode kooperatif  jigsaw 

Fokus  :Bagaimana cara meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial? 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus II, meliputi: 

a. Rencana Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

• Menyusun RPP didasarkan pada siklus II 

• Menyiapkan materi 

• Menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi 

pelajaran 
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• Menyusun bahan diskusi 

• Menyusun pertanyaan 

• Menyiapkan tes 

b. Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Siklus II 

• Melaksanakan pengajaran dengan menggunakan 

metode kooperatif jigsaw secara optimal 

• Mengamati proses pembelajaran dengan metode 

kooperatif jigsaw 

• Mengadakan evaluasi 

c. Observasi 

• Melakuakan observasi terhadap pembelajaran sesuai 

dengan kesepakatan dengan teman sejawat 

d. Refleksi  

• Melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

• Melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa 

 

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa 

peneliti menggunakan kuisioner. “Kuisioner adalah daftar 

pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, 

dimana responden (dalam hal angket) dan interviewer (dalam 

hal wawancara) tinggal memberikan jawaban atau memberikan 

tanda-tanda tertentu.” (Notoatmojo, 2002:116) 
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F. Analisis Data 

“Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran distribusi dan frekuensi variable dependen dan 

independen. Data disajikan dalam bentuk tabel dan 

diinterprestasikan.” (Agus, 2011:189) 

Dari hasil analisa deskriptif diharapkan dapat ditunjukan 

persentase hasil belajar siswa tinggi 80-100, hasil belajar siswa 

sedang 50-70 dan hasil belajar siswa rendah 10-40. 


