
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Seting dan Karateristik Subjek Penelitian 
3.1.1 Seting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV pada Semester I tahun 
2012/2013 SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa Pati. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 
IV SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa Pati yang berjumlah 19 siswa, terdiri dari 8 putra dan 11 
putri. 

SDN Sukoharjo merupakan SDN yang berada di desa Sukoharjo kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati. SDN Sukoharjo 03 letaknya sangat strategis tepatnya di tepi 
jalan raya Pati-Tayu Km 8. 

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, 
sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk dan sebelah Barat berbatasan 
dengan rumah penduduk. 
Denah SDN Sukoharjo 03 terlampir. 
3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Setiap guru dituntut untuk memahami karakteristik setiap siswanya.  Menurut 
Mulyasa (2010: 49), sedikitnya terdapat tiga hal berkaitan dengan kemampuan dan 
karakteristik peserta didik yang harus dipahami dan dipertimbangkan, yaitu pertumbuhan 
dan perkembangan kognitif, tingkat kecerdasan. Kreativitas, serta kondisi fisik. 

SDN Sukoharjo 03 Wedarijaksa merupakan salah satu SD di wilayah kecamatan 
Wedarijaksa yang masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah. Profesi orang tua 
siswa sebagai pegawai, petani dan pedagang. Lingkungan ekonomi sosial dan pendidikan 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan dan kepribadian anak usia 
sekolah dasar. Tingkat kecerdasan dan keadaan antara siswa yang satu dan siswa yang 
lainnya berbeda-beda. Kesadaran pendidikan anak-anak juga masih sangat rendah. Hal ini 
terlihat seringnya sebagian besar tidak mengerjakantugas / PR masih ditambah lagi 
maraknya media TV yang membuat anak enggan dan malas belajar. 
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3.2 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian, atau 

apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002 : 99). 
Penelitian ini mempunyai 2 Variabel meliputi: 
a) Variabel Bebas (Variabel X) 

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh. dalam penelitian ini variabel 
bebasnya adalah model Pembelajaran tipe jigsaw 

b) Variabel Terikat (Variabel Y) 
Variabel terikat dalam penilitian ini adalah hasil belajar matematika. Dengan 
indikator nilai evaluasi belajar matematika. 

 
3.3 Rancana Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari empat komponen pokok yaitu: 
perencanaan (Planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 
(reflektion). Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah 
siklus atau kegiatan berkelanjutan berulang. Siklus inilah yang sebetulnya menjadi 
salah satu ciri utama dari penelitian tindakan. Ada dua siklus yang dirancang dalam 
penelitian tindakan kelas ini, yaitu siklus I dan siklus II. Alasan penelitian ini dibagi 
menjadi dua siklus adalah untuk menyesuaikan banyaknya materi agar hasil 
peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pokok bahasan sifat 
dan perubahan wujud benda di setiap siklus lebih terlihat. Setiap siklus terdiri atas 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  

Berikut ini akan diuraikan secara singkat untuk masing-masing siklus: 
Siklus I 
1) Perencanaan 

a. Guru dan peneliti secara kolaboratif merencanakan pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Jigsaw pada materi yang akan diajarkan dengan membuat 
rencana pembelajaran. 

b. Membuat soal untuk evaluasi 
c. Menyusun lembar kerja untuk siswa dan lembar observasi. Lembar kerja yang 

akan diberikan kepada siswa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
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yang disesuaikan dengan 6 tahap pembelajaran kooperative. Lembar observasi 
yang akan digunakan oleh peneliti adalah lembar pengamatan aktivitas 
komunikasi siswa dan guru dalam pembelajaran kooperative. 

d. Membentuk kelompok-kelompok dengan memperhatikan keseimbangan 
kemampuan antara kelompok-kelompok yang dibentuk dan kelompok dengan 
masing-masing kelompok mempunyai 5 anggota. 

e. Mempersiapkan sarana pembelajaran yang diperlukan antara lain: nama 
kelompok, nama siswa. 

2) Pelaksanaan tindakan 
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberi 

motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif 
b. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara mendemonstrasikan 

atau lewat bahan bacaan. 
c. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk  kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 
d. Guru meminta siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli kemudian siswa 

tadi membantu anggota kelompok asal mempelajari materi tersebut. 
e. Guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas-

tugas. 
f. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa mengenai materi yang dipelajari dan 

juga terdapat persentasi hasil kerja masing-masing kelompok. 
g. Guru memberikan penghargaan atas upaya atau hasil belajar individu maupun 

kelompok. 
3) Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti sebagai kolaborator, sebagai berikut: 
a. Peneliti melakukan pengamatan di dalam proses pembelajaran. 
b. Peneliti mengamati mengenai kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 

4) Refleksi 
Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan, hasil lembar kerja dan 

evaluasi dari tahap-tahap pada siklus I. 
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Siklus II  
1) Perencanaan 

a. Guru dan peneliti secara kolaboratif merencanakan pembelajaran kooperative 
pada materi yang akan diajarkan dengan membuat rencana pembelajaran 
berdasarkan refleksi pada siklus I. 

b. Membuat soal untuk evaluasi 
c. Menyusun lembar kerja siswa dan lembar observasi. Lembar kerja yang akan 

diberikan kepada siswa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
disesuaikan dengan 6 tahap pembelajaran kooperative. Lembar kerja yang 
dibuat lebih bervariasi. Lembar observasi yang akan digunakan oleh peneliti 
adalah lembar pengamatan aktivitas komunikasi siswa dan guru dalam 
pembelajaran kooperative. 

d. Membentuk kelompok-kelompok seperti pada siklus I. 
e. Mempersiapkan sarana pembelajaran yang diperlukan antara lain: nama 

kelompok, nama siswa. 
2) Pelaksanaan tindakan 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberi 
motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif 

b. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara mendemonstrasikan 
atau lewat bahan bacaan. 

c. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk  kelompok 
belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

d. Guru meminta siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli kemudian siswa 
tadi membantu anggota kelompok asal mempelajari materi tersebut. 

e. Guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas-
tugas. 

f. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa mengenai materi yang dipelajari dan 
juga terdapat persentasi hasil kerja masing-masing kelompok. 

g. Guru memberikan penghargaan atas upaya atau hasil belajar individu maupun 
kelompok. 
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3) Pengamatan 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti sebagai kolaborator, sebagai berikut: 

a. Peneliti melakukan pengamatan di dalam proses pembelajaran. 
b. Peneliti mengamati mengenai kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 

4) Refleksi 
Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan, hasil lembar kerja dan 

evaluasi dari tahap-tahap pada siklus II. 
 

3.4 Data dan Cara Pengumpulan 
a) Sumber data : guru, siswa, dokumentasi siswa 
b) Cara pengumpulan data 

1) Angket 
Data tentang tanggapan siswa dan guru dalam penerapan pembelajaran 

melalui pendekatan kooperatif dengan tipe jigsaw diperoleh dari angket siswa 
dan hasil wawancara dengan guru. 

2) Observasi 
Data tentang hasil observasi terhadap pelaksanaan penelitian digunakan 

untuk mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti KBM yang diperoleh dari 
lembar observsi siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

3) Tes 
Data hasil belajar siswa terdiri dari dua macam yaitu: 
a) Data nilai hasil belajar pra-tindakan (pre-test) diperoleh dengan metode 

dokumenter 
b) Data nilai hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran dengan model jigsaw 

(post-tes) diperoleh melalui metode test (ulangan pada setiap akhir siklus). 
 

3.5 Indikator Kinerja 
Kategori tolak ukur keberhasilan penelitian ini apabila lebih dari 75% siswa telah 

berhasil dan memperoleh nilai >75 melampaui KKM dalam pembelajaran IPA, yakni 
skor standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Dan dalam 
pembelajaran tidak ditemukan hambatan dan permasalahan bagi siswa 
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3.6 Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara spontan dan terencana. Analisis data secara 

spontan ini dilakukan segera setelah penerapan tindakan dilakukan. Hal ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan hasil analisa yang relatif akurat agar dapat 
mengambil keputusan tindak lanjutnya. 
1) Test 

Tes yang digunakan adalah ulangan harian dengan soal pilihan ganda pada 
akhir siklus. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
Cooperative Learning Tipe Jigsaw dikatakan berhasil jika 85% siswa mendapatkan 
nilai ulangan harian 7,5. ≥

2) Angket 
Untuk mendapatkan data minat siswa terhadap pembelajaran IPA, digunakan 

angket dengan penilaian menggunakan skala likert, berupa kolom isian cheklist 
dengan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. 

3) Lembar observasi 
Lembar observasi ini berisi tentang aktivitas siswa dan guru pada saat 

mengikuti pembelajaran IPA dengan lembar pengamatan berupa kolom isian 
cheklist. 

Kriteria penafsiran variabel penelitian ini ditentukan: 
100% - 76% : keaktifan siswa tinggi 
75% - 66%  : keaktifan siswa sedang 
65% - 0%    : keaktifan siswa kurang. 
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