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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Setting  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri Boto Kecamatan 

Jaken  Kabupaten  Pat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar  siswa 

pada semester I Tahun 2012/2013 di  kelas IV dengan jumlah siswa 24  anak 

yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Penelitian  

dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  sampai bulan Desember 2012. 

 
3.2. Variabel Penelitian  

 Variabel  yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Model pembelajaran kooperatif jigsaw sebagai variabel bebas. 

2.  hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. 
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.3.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari siklus-siklus. Tiap-

tiap siklus  dilaksanakan  sesuai  dengan  perubahan  yang  dicapai,  seperti  

yang  telah didesain  dalam  faktor-faktor  yang  diselidiki.  Untuk  

mengetahui  permasalahan yang menyebabkan  rendahnya  prestasi  belajar 

IPA siswa  kelas IV SD Negeri Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. 

Sesuai  dengan  pokok   permasalahan  yang  dirumuskan  dalam  

judul penelitian ini maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

mengenai proses  pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data 

dikumpulkan dengan  pengamatan  pada  saat  peneliti  melaksanakan  tugas  

mengajar  dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw 

Dengan  berpedoman  pada  refleksi  awal,  maka  prosedur  

pelaksanaan penelitian melalui tahapan atau siklus, yang tiap siklus berisi 

empat langkah yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi 

dan tahap refleksi. Dalam pelaksanaannya apabila dilaksanakan dalam siklus 
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I belum menunjukkan adanya perubahan maka dilanjutkan siklus II dan 

apabila pada siklus II setetah diadakan refleksi  ternyata  masih   

menunjukkan  belum  adanya  perubahan  hasil  yang siknifikan maka akan 

dilanjutkan ke siklus berikutnya hingga dicapai hasil yang diinginkan.  

Secara  rinci  prosedur  penelitian  tindakan  kelas  ini  dapat  

dijabarkan sebagai berikut: 

1
 
.  Tahap  Perencanaan 

a.  Membuat perencanaan pengajaran  

b.  Membuat lembar observasi 

c.  Mendesain alat evaluasi 
 

2
 
.  Tahap  Pelaksanaan Tindakan 

Siswa melaksanakan pembelajaran dengan  model  pembelajaran 

kooperatif jigsaw. 

3
 
.  Tahap  Observasi 

Pada  tahapan  ini  guru  memonitor  dan  memantau  siswa  dalam 

kegiatan   belajar   dalam   kelompok   awal   maupun   setelah   terbentuk 

kelompok baru. 

4
 
. Tahap  Refleksi 

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan 1 dan 2 bila hasil 

refleksi  dan  evaluasi  siklus  I  menunjukkan  adanya  peningkatan  hasil 

belajar IPA tentang rangka  pada siswa kelas IV  tidak  perlu   dilanjutkan  

dengan  siklus  II.  Namun  apabila  belum memperlihatkan adanya 

peningkatan hasil belajar maka dapat dilanjutkan siklus II.  

 
 
   a.  Rancangan Siklus I 

         1)  Tahap Perencanaan 
 

A
 

dapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

      a)  Membuat  rencana  pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata 

pelajaran IPA  dengan  tentang rangka dalam model 

pembelajaran kooperatif jigsaw. 

b
 

)  Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 
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c)  Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran.  

d)   Menyiapkan lembar penilaian. 

e)  Membuat lembar observasi. 
 
        2)  Tahap Pelaksanaan Tindakan 
 

Peneliti  melaksanakan  proses  pembelajaran  sesuai  dengan  

RPP mata pelajaran IPA dengan tentang rangka yang di tulis dalam 

model pembelajaran kooperatif jigsaw. 

 
 
      3)   Tahap Observasi 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara 

mengamati proses pembelajaran (aktivitas guru dan siswa). Observasi 

mengarah pada poin-poin dalam pedoman yang telah disiapkan 

peneliti. 

 
 
       4)  Tahap Refleksi 

Mengadakan   refleksi   dan   evaluasi   dari   kegiatan   

pelaksanaan tindakan.  Refleksi  diadakan  dengan  teman  sejawat  

yang  melakukan penelitian.  Refleksi  dilakukan  untuk  

mendiskusikan  proses  kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan 

dengan saling memberikan masukan untuk  dapat  mengambil  

langkah  yang  akan  dilakukan  pada  kegiatan pembelajaran 

berikutnya agar lebih bermakna. 

 
 
   b.  Rancangan Siklus II 

 
 
       1)  Tahap Perencanaan 

           Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 
 

      a) Membuat  rencana  pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata 

pelajaran IPA  dengan  tentang rangka dalam model pembelajaran 

kooperatif jigsaw. 

b
 

)  Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

c)  Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran.  

d)   Menyiapkan lembar penilaian. 

e)  Membuat lembar observasi. 
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        2)   Tahap Pelaksanaan Tindakan 

          Peneliti  melaksanakan   pembelajaran   dengan   memperbaiki 

tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 

disempurnakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I 

        3)   Tahap Observasi 

          Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses 

pembelajaran (aktivitas guru dan siswa). Observasi diarahkan pada 

poin- poin dalam pedoman yang telah disiapkan peneliti. 

        4)   Tahap Refleksi 

           Hasil  analisis  data  dari  siklus  II  ini  digunakan  sebagai  

acuan untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan yang dilakukan 

guru dalam meningkatkan   hasil   belajar   IPA   kelas   IV   SD   

Boto Kecamatan Jaken  Kabupaten Pati. 
 
 
3 .4.  Sumber Data 

Data atau informasi yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam 

penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Informasi  tersebut  akan  digali  dari  

berbagai sumber data dan jenis data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

meliputi: 

1. Siswa  kelas  IV  SD  Negeri  Boto   Kecamatan  Jaken Kabupaten Pati. 

2. Hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

3. Arsip nilai. 
 

 
3 .5.  Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai   dengan bentuk penelitian juga sumber data yang 
dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

         1.  Observasi Langsung 
 

Observasi  yang dilakukan  peniliti  dalam  penelitian  ini  adalah  

dengan observasi kolaboratif yaitu observasi yang dibantu oleh teman 

sejawat. Observasi ini   dilakukan  secara  formal  di  dalam  ruang  kelas  
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pada  saat  pembelajaran berlangsung. 

Observasi  dilakukan  untuk  memantau  proses pembelajaran  IPA 

(KD memahami  struktur rangka dan fungsinya)  yang  sedang  berlangsung  

di  kelas. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa di dalam kelas sejak sebelum melaksanakan 

tindakan, saat pelaksanaan tindakan sampai akhir tindakan. 

Peran  peneliti  dalam  kegiatan  ini  adalah  melaksanakan  

pembelajaran dalam  pelaksanaan  penelitian  tindakan  kelas.  Sedangkan  

guru  kelas  berperan sebagai   pengamat   jalannya  pembelajaran  dikelas.  

Dalam  hal  ini  pengamat mengambil   posisi   di   tempat   duduk   

belakang,   mengamati   jalannya   proses pembelajaran   sambil   mencatat   

segala   sesuatu   yang   terjadi   selama   proses pembelajaran berlangsung.  

Selain mengamati proses pembelajaran di kelas juga mengamati  kerja  

guru  dalam  mengelola  kelas  dan  dalam  menerapkan  model kooperatif  

jigsaw.  Observasi  siswa   difokuskan  pada  hasil  belajar  IPA  (KD 

memahami penampakan bumi dan langit) selama pembelajaran IPA 

berlangsung. Sedangkan  observasi  terhadap  guru  difokuskan  pada  

kemampuan  guru  dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

jigsaw. 

Hasil observasi didiskusikan bersama guru pengampu untuk 

kemudian di analisis bersama untuk mengetahui berbagai kelemahan 

ataupun kelebihan dalam penerapan   model   kooperatif   jigsaw  yang  

telah  dilakukan   untuk  kemudian diupayakan  solusinya.  Solusi yang 

telah disepakati bersama antara peneliti dan guru pengampu  dapat  

dilaksanakan pada siklus berikutnya. Observasi terhadap guru difokuskan 

pada perilaku guru saat mengajar, obsevasi ini difokuskan pada perilaku 

para siswa sebelum tindakan dan ketika tindakan berlangsung berkaitan 

dengan peningkatan hasil  belajar  IPA  dengan tentang rangka. 

Selain  itu  observasi  dilakukan  untuk  memantau  proses  dan  

dampak pembelajaran  yang  diperlukan  untuk  menata  langkah-langkah  
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perbaikan  agar lebih  efektif  dan  efisien.  Obsevasi  dipusatkan  pada  

proses  dan  hasil  tindakan pembelajaran beserta peristiwa-peristiwa yang 

melingkupinya. 

         2.  Tes 
 

Pemberian tes dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan yang  diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran 

tindakan. Tes ini diberikan pada awal  penelitian untuk mengidentifikasi 

kekurangan atau kelemahan siswa dalam pembelajaran IPA tntang rangka. 

Selain itu tes ini dilakukan di setiap akhir siklus untuk mengetahui 

peningkatan mutu/ hasil belajar siswa. Dengan kata lain tes disusun dan 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa 

sesuai dengan siklus yang ada. 

 
3.6.  Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur keberhasilan penelitian 

yang dilakukan lebih dari 85% siswa kelas  IV SDN Boto Kecamatan Jaken 

Kabupaten Pati  mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu nilai ≥67 

sehingga hasil belajar IPA mencapai rata-rata 70 atau lebih setelah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw.  

  
 
 

 


