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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

        Penelitian Tindakan Kelas ini mengacu pada perbaikan praktik pembelajaran 
secara berkesinambungan. Penelitian tindakan oleh guru menuntut dilakukan 
pencermatan secara terus-menerus, objektif, dan sistematis. Artinya dicatat atau direkam 
secara kontinyu, apa adanya, dan menyeluruh sehingga diketahui dengan pasti 
keberhasilan yang diperoleh peneliti serta penyimpangan yang terjadi. Hasil pencermatan 
tersebut digunakan sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan 
oleh peneliti. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I selama 3 bulan. Dimulai bulan 
September sampai bulan November  tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV 
SD Negeri Bakaran Kulon 01 Kec. Juwana Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 46 siswa, terdiri dari 25 siswa putra dan 21 siswa putri dengan karakteristik 
tingkat kepandaian yang relatif sama, sikap atau perkembangan jiwa mereka wajar saja, 
tidak ada yang memiliki keistimewaan atau keluarbiasaan. Pemilihan kelas IV 
berdasarkan pertimbangan bahwa kelas ini merupakan kelas yang mendapat pelajaran 
menulis surat. 

 
3.2 Variabel yang Akan Diteliti 

Sebagai Action Research, maka penelitian tindakan kelas ini, peneliti fokuskan 
pada dua variabel utama, yaitu  
3.2.1 Variabel terikat merupakan peubah yang nilainya tergantung pada peubah yang 

lain. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar Bahasa 
Indonesia pada materi menulis surat.  Hasil belajar yang dimaksud pada 
penelitian ini sesuai dengan kesimpulan penulis, belajar adalah suatu proses 
perubahan, suatu kegiatan mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum 
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dimiliki atau belum diketahui. Dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan 
proses evaluasi hasil belajar. Di bawah ini adalah kisi-kisi variabel yang diteliti. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Varibel Hasil Belajar Siswa  
Bahasa Indonesia pada Materi Menulis Surat 

No Kompetensi Dasar Indikator Item 

1 4.3 Menulis surat untuk 
teman sebaya tentang 
pengalaman atau cita-
cita dengan bahasa 
yang baik dan benar 
dan memperhatikan 
penggunaan ejaan 
(huruf besar, tanda titik, 
tanda koma, dll) 

Menulis surat tentang 
pengalaman dengan gaya 
penceritaan yang menarik 
dan menggunakan EYD 
yang tepat. 

 

Peter akan membuat 
surat untuk teman 
sebayanya Andi yang ada 
di Jakarta. Tetapi Peter 
merasa kesulitan. 
Bantulah Peter menulis 
surat untuk Andi! 
Lanjutkan kerangka surat 
yang sudah dibuat Peter 
di bawah ini! 

2 4.4 Menulis surat undangan 
(ulang tahun, acara 
agama, kegiatan 
sekolah, kenaikan 
kelas, dll.) dengan 
kalimat efektif dan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan. 

 

Menulis surat undangan 
(ulang tahun, acara 
agama, kegiatan sekolah, 
kenaikan kelas, dll) 
dengan kalimat efektif 
dan memperhatikan 
penggunaan ejaan. 

 

Tulislah  surat  undangan  
yang  ditujukan  kepada  
semua  teman 
sekelasmu. Surat 
undangan itu berisi 
undangan peluncuran 
buku puisi karya  siswa.  
Jangan  lupa  untuk 
menggunakan  bahasa  
yang  sopan,  
menyebutkan maksud  
undangan  (tempat, 
waktu,  dan  acara),  dan 
mencantumkan identitas 
pengundang.        

 

3.2.2 Variabel bebas merupakan  peubah yang nilanya mempengaruhi peubah yang 
lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah pendekatan yang digunakan 
peneliti untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi menulis 
surat, yaitu model pembelajaran jigsaw  dengan menggunakan kliping. Di bawah 
ini adalah kisi-kisi variabel yang diteliti.  
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Varibel Tindakan Guru Menerapkan  
Model Pembelajaran Jigsaw  dengan Menggunakan Kliping 

No Kompetensi Dasar Indikator Item 
1 Kelas dibagi menjadi beberapa tim 

yang anggotanya terdiri dari 4 atau 
5 siswa dengan karakteristik yang 
heterogen. 

1. Terbentuknya tim / 
kelompok 

1. Apakah pembagian 
tim sudah 
heterogen? 

2 Materi surat undangan disajikan 
kepada siswa dalam bentuk kliping, 
dan setiap siswa bertanggung 
jawab untuk mempelajari suatu 
bagian dari bahan akademik 
tersebut ada yang mendapat 
pembuka surat, ada isi surat, ada 
penutup surat, dan ada format. 

1. Kliping surat sudah 
terbagikan 

2. Setiap siswa 
bertanggung jawab 
untuk mempelajari 
suatu bagian dari 
bahan akademik 
tersebut 

1. Apakah setiap siswa 
sudah menerima 
kliping? 

2. Apakah setiap siswa 
sudah bertanggung 
jawab untuk 
mempelajari suatu 
bagian dari bahan 
akademik tersebut? 

 
3 Para anggota dari beberapa tim 

mempelajari suatu bagian surat. 
 

1. Dipelajarinya suatu 
bagian surat oleh 
anggota dari 
beberapa tim. 

Apakah setiap anggota 
dari beberapa tim sudah 
mempelajari suatu bagian 
surat? 

4 Setelah selesai berkumpul untuk 
saling membantu mengkaji bahan 
tersebut. 
 

1) Berkumpulnya tim 
ahli ke kelompok 
semula untuk saling 
membantu mengkaji 
bahan tersebut 

1. Apakah siswa sudah 
berkumpul untuk 
saling membantu 
mengkaji bahan 
tersebut? 

5 Selanjutnya para siswa yang 
berada dalam kelompok pakar 
kembali ke kelompok semula untuk 
mengajar anggota lain mengenai 
materi yang telah dipelajari dalam 
kelompok pakar/ahli. 
 

2) Adanya Siswa yang 
berada dalam 
kelompok pakar 
kembali ke kelompok 
semula untuk 
mengajar anggota 
lain mengenai materi 
yang telah dipelajari 
dalam kelompok 
pakar/ahli. 

Apakah siswa yang 
berada dalam kelompok 
pakar kembali ke 
kelompok semula untuk 
mengajar anggota lain 
mengenai materi yang 
telah dipelajari dalam 
kelompok pakar/ahli? 

6 Diskusi cara menulis undangan 
surat 

Adanya kegiatan diskusi 
cara menulis surat 

Apakah semua siswa 
terlibat dalam diskusi cara 
menulis undangan surat? 

7 Siswa menulis surat yang baik 
dengan secara kelompok. 

Adanya kegiatan menulis 
surat yang baik dengan 
secara kelompok. 

Apakah siswa menulis 
surat yang baik dengan 
secara kelompok? 

8 Siswa membacakan surat 
undangan yang dibuat 

Adanya kegiatan siswa 
membacakan surat yang 
dibuat 

Apakah siswa 
membacakan   yang 
dibuat? 

9 Siswa yang lain menanggapi. 
 

Adanya kegiatan saling 
menanggapi. 

Apakah seluruh siswa 
terlibat dalam 
menanggapi? 
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1.2 Rencana Tindakan 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang merupakan perbaikan 

pembelajaran berdasarkan permasalahan yang dijumpai di kelas. Penelitian ini dilakukan 
oleh guru kelas selaku peneliti, dengan bantuan teman sejawat sebagai observer selama 
kegiatan pembelajaran perbaikan berlangsung.  

Tindakan penelitian dilakukan berdasarkan analisis dan refleksi dari pembelajaran 
Bahasa Indonesia menulis surat yang menyatakan bahwa hasil belajar rendah. Dari 
refleksi itu disusunlah rencana model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping. 
Tindakan dalam siklus 1 sebanyak tiga kali pertemuan dilakukan dengan kelompok besar 
dan siklus 2 kelompok kecil. Dari pembelajaran siklus 1, dianalisis hasil pembelajaran, dan 
refleksi dari teman sejawat sehingga disusun rencana pembelajaran untuk siklus 2. 
Berdasarkan pada analisis dan refleksi pembelajaran siklus 1, rencana pembelajaran 
dilaksanakan pada siklus 2 sebanyak tiga kali pertemuan, kemudian dianalisis dan refleksi 
hasil pengamatan dari teman sejawat, hingga dideskriptif kan dalam hasil penelitian 
tindakan kelas. Adapun prosedur penelitian secara  rinci sebagai berikut: 

 
3.1.1 Siklus 1 

a) Proses Persiapan Tindakan 
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dideskriptifkan di atas, 
peneliti  menyusun Rencana pembelajaran di kelas berdasarkan KTSP yang 
dilaksanakan di SD Negeri Bakaran Kulon 01, yaitu:  (a) Menyusun RPP 
dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw dengan menggunakan kliping  
(b) Menyiapkan siswa dalam kelompok dengan kemampuan heterogen (c) 
Menyiapkan  teknis pembelajaran (d) Menyiapkan instrumen observasi. 

b) Proses Pelaksanaan Tindakan 
1. Pendahuluan  

1) Menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan 
sesuai indikator yang akan dicapai. 

2) Guru menggali materi prasyarat dengan mengajak siswa bercerita  
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3) Guru menyampaikan masalah kontekstual. 

4) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. 

2. Inti 
1) Eksplorasi 

a) Siswa dan guru menyanyi Aku Tukang Pos. 
b) Siswa membaca contoh surat yang ditunjukkan guru. 
c) Guru lalu memancing pendapat siswa  
d) Siswa menunjukkan jenis surat dan bagian-bagiannya 

2) Elaborasi 
a) Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri dari 4 

atau 5 siswa dengan karakteristik yang heterogen. 
b) Materi surat disajikan kepada siswa dalam bentuk kliping, dan 

setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian 
dari bahan akademik tersebut ada yang mendapat pembuka surat, 
ada isi surat, ada penutup surat, dan ada format. 

c) Para anggota dari beberapa tim mempelajari suatu bagian surat. 
d) Setelah selesai berkumpul untuk saling membantu mengkaji 

bahan tersebut. 
e) Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar 

kembali ke kelompok semula untuk mengajar anggota lain 
mengenai materi yang telah dipelajari dalam kelompok pakar/ahli. 

f) Diskusi menemukan bagian-bagian surat dan cara menulis surat 
yang baik untuk teman sebaya tentang pengalaman dan surat 
resmi. 

g) Siswa membacakan hasil diskusi. 
h) Siswa yang lain menanggapi. 

a) Konfirmasi 
a) Diskusi kelas 
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b) Guru membimbing siswa sekaligus sebagai penguatan 
mengaplikasikan konsep hasil simpulan untuk menyelesaikan 
permasalahan kontekstual 

3. Penutup 
a) Siswa memajangkan hasil karya kelompoknya pada papan pajangan. 
b) Menekankan kembali simpulan sebagai konsep pemecahan masalah  

kontekstual. 
c) Evaluasi ( Post Test )  
d) Tindak lanjut berupa PR. 

 

3.1.1.1 Pengamatan dan Evaluasi  
 Selama proses tindakan siklus 1 dilakukan pengamatan yang seksama dan 

berfokus pada masalah penelitian. Pada proses pengamatan, observer 
melakukan hal-hal sebagai berikut :  
1. Observer mengamati tindakan guru dalam pembelajaran jigsaw dengan 

menggunakan kliping. 
2. Observer mengamati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. 
3. Observer mencatat hasil pengamatan pada lembar pengamatan.  
4. Guru melakukan penilaian individual siswa terhadap unjuk kerja siswa 

dalam kegiatan kelompok melalui lembar pengamatan.   
 

3.1.1.2 Refleksi  
Setiap tindakan yang diberikan selesai, guru mengadakan refleksi 
pembelajaran bersama teman sejawat untuk mengetahui kelemahan dan 
kelebihan tindakan pembelajaran yang diberikan. Hasil dari refleksi 
pembelajaran siklus 1 digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan  
perbaikan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran siklus 2.  
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3.1.2  Siklus 2 
Langkah- langkah pada siklus 2 prinsipnya sama dengan siklus 1 hanya pada 

pelaksanaan tindakan siswa dibekali dengan kemampuan prasyarat membuat kliping 
sendiri dari rumah, bukan dari guru seperti siklus 1.  Tema menulis surat berbeda dari 
siklus 1.  

 
2.2 Data dan Cara Pengumpulannya 

3.2.1 Cara Pengumpulan data 
Data hasil belajar siswa diperoleh melalui dua cara, yaitu: 
3.2.1.1 Teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan  

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data hasil 
belajar dari unjuk kerja siswa dalam kerja kelompok.    

3.2.1.2 Teknik penilaian melalui Tes Tertulis. 
Tes tertulis yakni tes yang soal-soalnya harus dijawab siswa dengan 
memberikan jawaban tertulis.  

3.2.2 Instrumen 
Penilaian dalam penelitian ini mengacu pada penilaian otentik (mencakup ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik). Dan instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini ada dua, yaitu: 

1) Lembar pengamatan (penskoran dilakukan berdasar  dari rubrik    
pengamatan. 

2) Tes uraian objektif (peskoran dilakukan secara objektif berdasar jawaban 
yang benar. 
 

3.2 Indikator Kinerja 
Sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian yang dilakukan, maka dibuat indikator 

keberhasilan penelitian, yaitu sebagai berikut:    
1. Sekurang - kurangnya 75% siswa menunjukkan aktivitas dengan predikat baik. 
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2. Adanya peningkatan nilai hasil belajar (rata-rata tes akhir) siswa dari 60 menjadi 
minimal 75 dengan tingkat ketuntasan 75% 

 
4.2 Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil 
dari observasi, tindakan dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian 
terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Kegiatan 
analisis merupakan refleksi dari data sebelum tindakan dan hasil selama dan setelah 
tindakan. 

Analisis data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis kualitatif dengan 
metode pemaparan secara deskriptip komparatif, yakni mendeksripsikan semua temuan 
dalam penelitian disertai dengan data-data kuantitatif yang dianalisis secara sederhana 
(persentase).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


