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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja dimana peneliti bekerja tanpa harus meneliti di tempat lain. Alur yang 

digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis & Taggart 

(Kunandar, 2008). Pada model ini terdapat 4 kegiatan dalam PTK yang terjadi 

setiap siklus, yaitu: Perencanaan (plan), Pelaksanaan (act), Pengamatan 

(observe), Refleksi (reflect). 

Penelitian tindakan kelas (ClassroomAction research) menawarkan satu 

cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan atau 

profesionalisme guru dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas. (Suyanto, 

1996). Dengan melakukan penelitian tindakan kelas guru dapat memperbaiki 

praktik pembelajaran menjadi efektif. Di samping itu guru juga dapat belajar 

secara lebih sistematis dari pengalamannya sendiri. Sementara itu cross (dalam 

Angelo,1991) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 

meningkatkan wawasan pemahaman guru-guru tentang pemahaman guru 

tentang hubungan antara kegiatan belajar dan mengajar. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan tiga siklus yang 

setiap siklusnya terdiri dari satu tindakan, dimana satu tindakan tersebut 

mencakup satu kompetensi dasar dalam mata pelajaran matematika kelas V 
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semester 1 sekolah dasar. Apabila pada siklus ketiga, peneliti merasa belum 

ada peningkatan yang signifikan maka penelitian akan dilanjutkan dan 

sebaliknya apabila sebelum siklus ketiga penelitian ini sudah ada peningkatan 

yang berarti maka penelitian akan dihentikan. 

Secara keseluruhan prosedur penelitian yang ditempuh dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ini  dapat digambarkan pada gambar  sebagai berikut :  

Rencana Umum 

      ( Silabus ) 

          Siklus 1           Refleksi  

         Tindakan & Observasi I  

        Perubahan Rencana  

            Siklus  2      Refleksi  

      Tindakan & Observasi II  

Perubahan Rencana  

            Siklus 3          Refleksi  

    Tindakan & Observasi III 

                                         Keputusan Lebih Lanjut 

Bagan 3.1 

Desain Penelitian Model Kemmis dan Mc. Taggart. 
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B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan diadakan dikelas V SDN 1 Jatipiring, lokasi SDN 1 

Jatipiring di desa Jatipiring Kecamatan Karang Wareng Kabupaten Cirebon. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V adalah 14 orang dengan 

sebaran laki-laki 8 orang dan perempuan 6 orang. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan mulai bulan juli sampai bulan 

Agustus 2011. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini terdiri dari 

beberapa siklus. Setiap siklus melakukan empat kegiatan sebagai berikut: 

1. Orientasi Lapangan (Penelitian Awal) 

a) Observasi terhadap kegiatan pembelajaran untuk memperoleh gambaran 

awal kondisi pelaksanaan pembelajaran matematika selama ini. 

b) Mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang terdapat di sekolah 

tempat penelitian. 

2. Tahap Persiapan 

a) Menetapkan pokok bahasan yang akan dipergunakan dalam penelitian. Hal 

ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun instrumen 

penelitian. 
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b) Menyusun instrumen pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 

c) Menyusun instrumen penelitian pengumpul data berupa lembar observasi 

guru dan siswa, tes hasil belajar operasi hitung bilangan bulat.  

d) Konsultasi instrumen kepada dosen pembimbing. Hal ini dilakukan agar 

instrumen yang dibuat memiliki kualitas yang baik. 

e) Merevisi instrumen jika diperlukan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw. Adapun langkah pada Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

b) Melakukan tes siklus pada akhir pembelajaran setiap siklus. Untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar yang didapat siswa dalam 

pembelajaran dalam setiap siklus yang terdiri dari satu kali pertemuan. 

4. Tahap Observasi 

a) Observer melakukan observasi. Observasi dilakukan menggunakan lembar 

observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 

b) Melakukan tes operasi hitung bilangan bulat. Tes ini mendapatkan data 

tentang hasil belajar yang didapat siswa setelah pembelajaran 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 
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5. Analisis dan Refleksi 

Data yang diperoleh dianalisis sesegera mungkin berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan. Setelah dianalisis kemudian direfleksikan 

sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk memperbaiki siklus berikutnya. 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul 

data terdii dari: 

1. Instrumen Pembelajaran 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat per siklus yang memuat 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

pokok, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber dan alat peraga, 

serta evaluasi. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa memuat masalah-masalah yang harus diselesaikan 

oleh siswa dalam proses pembelajaran. Penyajian materi dalam LKS ini diawali 

dengan petunjuk kegiatan yang harus dilakukan siswa dan dilanjutkan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami 

konsep matematika sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

2. Instrumen Penelitian 

a. Instrument Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes formatif dan tes 

subsumatif. Tes formatif dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Tes formatif 
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bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan sebagai bahan refleksi 

pembelajaran yang dilaksanakan untuk memperbaiki siklus berikutnya.  

b. Instrument Non Tes 

Instrumen tes yang digunakan adalah lembar observasi. Lembar observasi 

yang dimaksud berupa daftar isian yang diisi oleh observer selama proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw yang berlangsung di kelas. Lembar observasi ini 

digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru (peneliti) yang terjadi 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

E. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu 

observasi, dan tes. 

a. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas guru 

dan siswa dalam penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar operasi hitung bilangan 

bulat. 

b. Tes operasi hitung bilangan bulat digunakan untuk memperoleh data 

tentang hasil belajar siswa dalam penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar operasi 

hitung bilangan bulat. 
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2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini 

antara lain adalah kualitatif dan kuantitatif. Data-data yang diperoleh melalui 

kegiatan observasi aktifitas siswa dan guru, serta hasil tes siswa dalam 

kegiatan pembelajaran matematika yang menuntut peningkatan hasil belajar 

siswa dikumpulkan dan disusun. 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan dari pelaksanaan siklus 

penelitian tindakan kelas dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 

teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam 

pembelajaran. Data yang diperoleh melalui instrument yang telah 

dikumpulkan sebelumnya diolah menjadi dua jenis yaitu secara kuantitatif 

dan kualitatif. 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berasal dari tes siklus pada akhir pembelajaran 

yang dilakukan pada setiap siklus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar dan prestasi siswa dalam pembelajaran. 

Perhitungan data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu menghitung 

rata-rata kelas dengan rumus: 
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Keterangan: 

∑ N = Total nilai yang diperoleh siswa 

n   = Jumlah siswa 

��    = Nilai rata-rata kelas  

Penentuan persentase tingkat keberhasilan belajar siswa berdasarkan 

nilai yang diperoleh dicari dengan menggunakan rumus: 

Presentase hasil belajar = 
∑�	�
� ����� (������	 ���)

∑����� �	�
�
 x 100 %  

Data hasil tes matematika siswa selanjutnya dianalisis apakah 

mengalami peningkatan dari siklus ke siklus berikutnya. Selain itu, dari 

data dapat dianalisis ketuntasan belajar siswa dari suatu siklus ke siklus 

berikutnya. Kriteria ketuntasan yang ditetapkan Mulyasa (2006) adalah 

pembelajaran dikatakan telah belajar tuntas jika sekurang-kurangnya 

dapat mengerjakan soal dengan benar sebesar 65% dari skor nilai. 

Sedangkan daya serap klasikal dikatakan baik apabila sekurang-

kurangnya 85% siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Apabila siswa 

tuntas belajarnya hanya mencapai 75% maka secara klasikal dikatakan 

cukup. 

b. Data kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukan proses interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran 

belangsung. Data yang diperoleh melalui lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa untuk mengetahui proses pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw. 


