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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Hal ini dikarenakan penelitian berlangsung dalam latar 

pembelajaran yang sebenarnya, sebagaimana proses pembelajaran sebelumnya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan proses serta hasil pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan guru serta untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran. Menurut Kemmis (dalam Kasbolah, 1986) 

mengemukakan bahwa: “ Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu bentuk 

penelitian yang bersipat reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat 

social dan bertujuan untuk memperbaiki pekerjaannya ini serta situasi dimana 

pekerjaan ini diakukan”. 

Menurut Eliot ( Departemen Pendidikan Nasional, 2003) bahwa yang 

dimaksud dengan PTK adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud 

untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Menurut Stephen (dalam 

http://baskoro 1.blogspot/com[25 Maret 2012] menyatakan bahwa PTK adalah: 

Suatu bentuk penelaahan atau inkuiri melalui refleksi diri yang dilakukan 

oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari, praktek-

praktek sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri, 

pemahaman terhadap praktek-praktek tersebut, dan situasi di tempat 

praktek itu dilasanakan. 
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Mukhlis, Abdul dan Mohamad (dalam http://baskoro1.blogspot.com[2 

april 2012] mendefinisikan pengertian tindakan kelas sebagai suatu bentuk 

kajian yang bersifat sistematis dan siklustis.  Selanjutnya PTK yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya (sekolah) tempat ia mengajar dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis 

pembelajaran. 

Selain itu, menurut Hardjodipuro (Departemen Pendidikan Nasional, 

2003) menjelaskan bahwa PTK adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki 

pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk 

memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik tersebut 

dan agar mau untuk mengubahnya. 

Penelitian Tindakan kelas juga digambarkan sebagai suatu proses 

dinamis dimana keempat aspek , yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi harus dipahami bukan sebagai langkah-langkah yang terselesaikan 

dengan sendirinya. 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, maka PTK 

merupakan kegiatan peneltian yang dilakukan oleh guru yang difokuskan pada 

situasi pembelajaran di dalam kelas dan memiliki tujuan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan pembelajaran. Seperti halnya yang dikemukakan oleh 

Prayitno, BA (dalam Baskoro, http://baskoro1.blogspot.com[25 maret 2012] 

bahwa PTK sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang 

(bersiklus) dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk 

http://baskoro1.blogspot.com[25/
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melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, 

kompetensi, atau situasi. 

B. Model Penelitian 

Model PTK yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Kemmis dan MC Tagart . Konsep inti PTK yang dikenalkan oleh Kemmis dan 

MC Tagart (dalam Kasbolah) ialah bahwa dalam satu siklus terdiri dari empat 

langkah, yaitu perencanaan  (planning), aksi atau tindakan (acting), observasi 

(observing), dan refleksi (reflecting).  

Keempat tahapan tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini : 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 :  Kajian Empat Tahap Berdaur. 

Keempat komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu: 

a. Rencana yaitu berisi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau perubahan dan sikap sebagai solusi. 

b. Tindakan yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai 

perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. 

c. Observasi yaitu kegiatan mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. 

MELAKUKAN 
TINDAKAN 

MENGAMATI/ 
OBSERVASI 

MEREFLEKSI 

MERENCANAKAN 
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d. Refleksi merupakan pengkajian atau pertimbangan atas hasil atau 

dampak yang muncul dari pembelajaran dilihat dari berbagai kriteria.  

Model PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Tagart setelah 

suatu siklus selesai dilaksanakan, khususnya setelah adanya refleksi kemudian 

diikuti oleh adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap pelaksanaan siklus 

sebelumnya. Dengan demikian, pelaksanaan PTK dapat dilakukan dengan 

beberapa siklus yang saling berkesinambungan satu sama lain. 

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah siswa kelas V semester II SDN Neglasari tahun pelajaran 2011/2012 

yang berjumlah 29 orang, terdiri atas laki-laki 15 orang dan perempuan 14 

orang. 

Perlakuan terhadap siswa dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 

dengan membagi siswa-siswa tersebut kedalam 6 kelompok. Sasaran dari 

penelitian ini adalah proses pembelajaran IPA pada konsep sumber daya alam 

dan penggunaannya. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Model penelitian yang digunakan adalah model siklus berulang dan 

berkelanjutan, model ini terdiri dari empat tahap, selanjutnya alur pelaksanaan 

PTK dapat digambarkan seperti gambar berikut: 
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Gambar: 3.2. Model Penelitian Tindaka Kelas (PTK) 

Adaptasi Kemmis dan Mc Taggart ( dalam Kasbolah 1999) 

 

1. Tahap Perencanaan. 

Rencana tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas disusun 

berdasarkan masalah yang hendak dipecahkan. Penelitian Tindakan Kelas yang 

hendak ditempuh ini yaitu akan dilakukan sebanyak tiga siklus. Adapun 

langkah yang akan dilakukan pada perencanaan tindakan yaitu berupa 

observasi awal diantaranya : 

1) Mengkaji kurikulum kelas V semester genap, pada mata pelajaran IPA 

dengan materi pokok sumber daya alam dan penggunaannya untuk 

dijadikan objek penelitian yang sesuai dengan waktu penelitian 

Tindakan II dan Observasi 
 

 

Rencana Tindakan II 
 

Refleksi I Tindakan 1 dan Obervasi 

Rencana Tindakan 1 

Refleksi II 

dan seterusnya 
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2) Merancang / merumuskan rencana pembelajaran pada materi sumber 

daya alam dan penggunaannya menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw  untuk meningkatkan hasil belajar belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA 

3) Menyusun dan menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk masing-

masing rencana pembalajaran pada siklus I dan siklus II untuk 

diselesaikan dan dibahas oleh masing-masing kelompok belajar siswa 

4) Menyusun dan menyiapkan instrument observasi aktifitas belajar siswa 

selama penggunaan pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran IPA 

5) Menyusun dan menyiapkan lembar evaluasi (tes) untuk masing-masing 

rencana pembelajaran untuk mengukur hasil belajar siswa. 

6) Menyusun dan menyiapkan daftar cek sebagai refleksi dari kegiatan 

belajar mengajar IPA untuk masing-masing siklus yang didasarkan atas 

pendapat siswa tentang pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan pembelajaran yang 

telah direncanakan. Pelaksanaan tindakan ini terdiri dari tiga siklus, setiap 

siklus terdiri dari satu tindakan. 

a. SIKLUS I 

1. Perencanaan (Planing) 
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Setelah diperoleh gambaran kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

mengenai aktifitas dan kemampuan pemahaman siswa serta hasil 

belajarnya, maka setelah itu melakukan perencanaan tindakan kelas, 

yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran konsep jenis sumber 

daya alam dan penggunaannya dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

2. Pelaksanakan Tindakan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan 

pembelajaran yang sesuai dengan  rencana yang telah dibuat sebelumnya 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dalam 

kegiatan pembelajaran ini siswa secara berkelompok mengidentifikasi  

beberapa jenis sumber daya alam dan cara penggunaannya dengan media 

pembelajaran yang telah disediakan. Alokasi yang disediakan adalah 2 

jam pelajaran yaitu 2 x 35 menit. Apabila pada tindakan pertama terdapat 

kekurangan, maka disempurnakan dan dilaksanakan kembali pada 

tindakan berikutnya. 

3. Melakukan Pengamatan (observation) 

Pengamatan dilakukan dengan melihat aktivitas siswa dan guru 

pada saat kegiatan pembelajaran mengidentifikasi jenis sumber daya 

alam dan cara penggunaannya dengan media yang telah disediakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian perilaku antara kegiatan 

guru dan siswa dengan media yang telah disediakan. Pengamatan aktiftas 

siswa dilakukan oleh guru, sedangkan pengamatan aktifitas guru 
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dilakukan oleh observer yang telah ditunjuk. Dalam kegiatan ini juga 

guru mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan tindakan pada siklus berikutnya. 

 

4. Melakukan Refleksi (Reflection) 

Pada kegiatan ini peneliti merenungkan permasalahan dan 

kekurangan yang telah di catat pada kegiatan pengamatan. Kekurangan 

yang terdapat pada kegiatan pembelajaran siklus I diperbaiki dan 

dilaksanakan pada siklus II, baik itu mengenai perencanaan pembelajaran 

ataupun didaktik metodik pengajaran yang harus dikuasai oleh guru. 

b. SIKLUS II  

1. Perencanaan (Planning) 

Sesuai dengan hasil refleksi yang dilakukan pada akhir siklus I 

tindakan I, maka dibuat perencanaan pembelajaran untuk siklus II yang 

didalamnya meliputi perencanaan persiapan pembelajaran yang meliputi 

RPP, instrument pembelajaran untuk siswa, lembar observasi untuk guru 

dan siswa serta penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

pada pembelajaran IPA konsep Sumber Daya Alam dan Penggunaannya.  

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan hasil refleksi pada 

akhir siklus I, apabila pada tindakan kedua masih terdapat kekurangan 

maka akan disempurnakan pada siklus berikunya. 
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3. Melakukan Pengamatan (Observation) 

Melakukan pemantauan (Observasi) selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan mengutamakan perhatian pada penggunaan 

Pembelajaran Kooperrratif Tipe Jigsaw pada pembelajaran sumber daya 

alam dan penggunannya. Pengamatan ini dilakukan pada kinerja 

penampilan guru dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

4. Melakukan Refleksi (reflection) 

Pada kegiatan refleksi guru mengkaji apa yang telah dan/atau 

tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil 

dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil 

refleksi iniakan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah pada 

siklus selanjutnya. 

c. SIKLUS III 

1. Perencanaan (Planning) 

Sesuai dengan hasil refleksi yang dilakukan pada akhir siklus II, 

maka dibuat perencanaan pembelajaran untuk siklus III yang didalamnya 

meliputi perencanaan persiapan pembelajaran yang meliputi RPP, 

instrument pembelajaran untuk siswa, lembar observasi untuk guru dan 

siswa serta penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada 

pembelajaran IPA konsep Sumber Daya Alam dan penggunaannya. 

2. Pelaksanaan Tindakan (Action) 
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Kegiatan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan hasil refleksi pada 

akhir siklus II yang dalam pelaksanaannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dalam pembelajaran ini siswa 

secara berkelompok mengidentifikasi cara penggunaan sumber daya alam 

yang ada di Indonesia melalui media gambar. Alokasi yang disediakan 

adalah 2 jam pelajaran yaitu 2 x 35 menit, apabila pada tindakan kedua 

masih terdapat kekurangan maka akan disempurnakan pada siklus 

berikunya. 

3. Melakukan Pengamatan (Observation) 

Melakukan pemantauan (Observasi) selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan mengutamakan perhatian pada 

penggunaan Pembelajaran Kooperrratif Tipe Jigsaw pada pembelajaran 

sumber daya alam dan penggunannya selanjutnya yaitu kegiatan manusia 

yang mengubah permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhannya dan 

damapak dari kegiatan tersebut. Pengamatan ini dilakukan pada keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, baik dari segi didaktik, metodik, 

maupun antusias siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran.  

4. Melakukan Refleksi (reflection) 

Melakukan evaluasi hasil kerja siswa pada pembelajaran 

sumber daya alam serta melakukan analisis hasil pemantauan 

berdasarkanformat yang disediakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

penerapan dan hambatan pembelajaran menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang digunakan dalam pembelajran 

IPA pada konsep sumber daya alam dan penggunaannya yang dilakukan 

pada siklus III. Jika masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam 

tindakan pada siklus III maka akan terus dicari pemecahannya yang 

kemudian akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya.   

3. Tahap Pengamatan (Observation) 

Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada PTK. Tujuan pokok observasi 

adalah mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya 

pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dibuat untuk melihat aktivitas guru dan siswa. 

Pada tahap observasi guru dibantu seorang observer atau lebih yang 

menjadi mitra dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Observer 

berperansebagai penilai penampilan dan kinerja guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang sedang dan telah dilaksanakan. 

 

4. Tahap refleksi  

Tahap refleksi merupakan tahap yang paling penting ketika akan 

melakukan suatu tindakan karena dalam tahap refleksi terdpat kegiatan 

menganalsis, mengolah, interpretasi, dan ekplanasi (Penjelasan) terhadap 

semua informasi yang diperoleh kemudian dikaji dan dipahami bersama antara 

peneliti dengan observer , kemudian informasi diurai, dicari kaitannya antara 

yang satu dengan yang lainnya dibandingkan dengan pengalaman 
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sebelumnya.Dengan tujuan sebagai acuan untuk pelaksanaan siklus 

selanjutnya.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Silabus 

Perencanaan pembelajaran memiliki peranan sangat penting dan 

strategis dalam kegiatan pembelajaran, terutama sebagai alat proyeksi 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. 

Dengan demikian perencanaan pembelajaran memiliki banyak fungsi antara 

lain : sebagai pedoman atau panduan kegiatan, menggambarkan hasil yang 

akan dicapai, sebagai alat control, dan sebagai alat evaluasi. 

Perencanaan pembelajaran merupakan  penjabaran oprasional dalam 

kurikulum yang ditetapkan, sedangkan aplikasi dari perencanaan akan terlihat 

dalam kegiatan pembelajaran, dengan demikian antara kurikulum, 

perencanaan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran serta hasil yang dicapai 

mempunyai hubungan yang sangat erat, sistematis dan merupakan suatu 

kesatuan sang saling terkait. 

Dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus berpatokan 

padakurikulum yang berlaku, yaitu silabus. Silabus digunakan sebagai 

panduan dalam penyusunan RPP. Perencanaan pembelajaran dalam penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran sebagai 
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pedoman dan acuan langkah-langkah serta sekenario dalam pelaksanaan 

tindakan. 

2. Lembar Tes 

Lembar tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar kerja 

siswa (LKS) dan lembar evaluasi siswa. LKS dan lembar evaluasi siswa 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Lembar 

tes diantaranya sebagai berikut: 

a. Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS), digunakan untuk membantu proses 

pembelajaran siswa dalam memecahkan masalah mengenai materi Sumber 

Daya Alam dan Penggunaannya secara berkelompok. 

Tes ini disajikan secara tertulis yang harus dijawab oleh siswa secara 

tertulis pula yang dibuat dalam bentuk berupa lembar kerja siswa yang 

diberikan selama proses pembelajaran berlangsung yang harus dikerjakan 

dengan berdiskusi dan tes individu yang dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran. 

b. Lembar Evaluasi 

Lembar evaluasi terdiri dari lembar tes awal dan lembar post tes. 

Lembar tes awal digunakan pada waktu sebelum pelaksanaan penelitian, 

sedangkan lembar post tes digunakan pada saat pelaksanaan penelitian. 

Lembar evaluasi merupakan alat bantu yang diberikan kepada siswa yang 

berisi butir soal yang berkaitan dengan materipembelajaran yang telah 
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dilaksanakan. Lembar evaluasi dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

yang dicapai siswa setelah melakukan proses belajar. 

3. Lembar observasi 

Lembar observasi pada penelitian ini terdiri dari lembar observasi 

guru, lembar observasi aktivitas siswa dan observasi interaksi siswa dalam 

kelompok. 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas siswa 

selama berlangsungnya proses pembelajaran, selain itu observasi 

dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran yang 

sedang dilaksanakan. 

Kegiatan observasi difokuskan pada aktivitas guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, baik ketika guru menyampaikan informasi maupun 

ketika siswa melakukan kegiatan pembelajaran. 

4. Foto  

Foto digunakan untuk mengabadikan kegiatan-kegiatan selama 

proses pembelajaran dan dapat digunakan sebagai bukti fisik mengenai 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

F. Pengolahan dan Analisi Data 

Data yang diperoleh selama penelitian adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil, Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil tes awal dan tes evaluasi pada akhir pembelajaran.  
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Data yang telah terkumpul dalam pelaksanaan penelitian berupa RPP, 

lembar observasi guru dan siswa, dan lembar tes, kemudian dolah untuk 

mengetahui hasilnya. Setelah data diolah kemudian data tersebut dianalisis 

yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dari bebrbagai aspek. Analisis 

data (Wardhani. I dan Kuswaya. W, 2008) adalah upaya yang dilakukan oleh 

guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang 

telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. 

Hasil pengolahan data yang diperoleh kemudian dideskripsikan 

dengan hasil yang didapatkan pada tiap siklus. Adapun analisis pengolahan 

data dilakukan sebagai berikut : 

1. Lembar Tes 

Lembar tes terdiri dari lembar kerja siswa dan lembar evaluasi. 

Untuk mengetahui peneingkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

konsep Sumber Daya Alam dan Penggunaannya Melalui model pembelajaran 

Tipe Jigsaw, data tes yang masuk dirata-ratakan, dikelompokan dan dihitung. 

Teknik pengolahan data tes adalah menggunakan teknik pengolahan 

data secara kuantitatif, karena data yang dihasilkan dari pengumpulan data tes 

adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Adapun jenis 

tes yang diberikan kepada siswa terdapat dua jenis tes yaitu tes dalam bentuk 

jawaban singkat dan tes dalam bentuk uraian/essay terbatas. Kemudian data 

yang diperoleh diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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 Setiap jawaban yang benar diberi nilai sedangkan jawaban yang salah 

tidak diberi nilai. Pencarian nilai akhir tersebut dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

     𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  

𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  ( 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙  )
𝑥 100 % 

 Menentukan persentase dan rata-rata terhadap seluruh siswa yang 

diteliti terhadap konsep yang diteliti dengan rumus sebagai berikut : 

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100 

 

𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝐾𝑀 =
Σ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ≥ 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100% 

 Selanjutnya dari hasil pengolahan data tersebut dianalisis untuk 

mengklasifikasi kualitas pemahaman IPA khususnya pokok bahasan 

sumber daya alam dan penggunaannya siswa digunakan pedoman 

klasifikasi kualitas kemampuan pemahaman konsep IPA siswa yang 

melalui tabel konsultasi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kategorisasi Skala Penilaian 

No Nilai Tes Persentase Kategori 

1 > 9 > 90 % Sangat Baik 

2 7,0 – 8,9 70 – 89 % Baik 

3 5,0 – 6,9 50 – 69 % Cukup 
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2. Lembar Observasi 

Kegiatan observasi difokuskan pada aktifitas guru dan siswa mulai 

dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Pengolahan data 

dilakukan sebagai berikut : 

 

a. Aktifitas belajar siswa 

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘(𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)  
100 % 

  Selanjutnya dari hasil pengolahan data tersebut dianalisis untuk 

mengetahui kriteria pencapaian keberhasilan aktifitas belajar siswa dengan 

menggunakan kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kategori Penilaian Aktifitas Siswa 

4 3,0 – 4,9 30 – 49 % Kurang 

No Persentase 
Nilai Sikap Kategori 

1 > 90 % 
3,01 – 4,00 Sangat Baik 

2 70 – 89 % 
2.01 – 3,00 Baik 

3 50 – 69 % 
1,01 – 2,00 Cukup 
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b. Aktifitas guru 

Pada lembar aktifitas guru berisi tentang uraian kegiatan 

pembelajaran guru dengan menerangkan pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. Lembar observasi pengajaran guru dengan siswa dilaksanakan 

secara deskriftif kualitatif. Observer menuliskan hal-hal- yang 

berhubungan dengan pengajaran guru dan kegiatan siswa kemudian 

dideskripsikan kebermaknaan dari hasil observasi. Dari data yang 

diperoleh tersebut kemudian diolah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑢𝑟𝑢

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑎𝑠𝑓𝑒𝑘(𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)  
100 % 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian dianalisis untuk 

dklsifikasikan dengan menggunakan tabel kategori berikut : 

Tabel 3.4 

Kategori  Penilaian Aktifitas Guru 

4 30 – 49 % 
0 – 1,00 Kurang 
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3. Foto 

Foto digunakan untuk mengabadikan kegiatan-kegiatan selama 

proses pembelajaran dan dapat digunakan sebagai bukti fisik mengenai 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

No 
Nilai Sikap Kategori 

1 
3,01 – 4,00 

Sangat Baik 

2 
2.01 – 3,00 

Baik 

3 
1,01 – 2,00 

Cukup 

4 
0 – 1,00 

Kurang 


