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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di SD N 1 Kaligentong 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tepatnya di desa Kaligentong, dusun 

Mekarsari. Waktu penelitian pada semester 2 tahun ajaran 2012/2013.  

Unit penelitian adalah kelas 4 SD N 1 Kaligentong. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD N 1 Kaligentong, Kecamatan Ampel, 

Kabupaten Boyolali yang berjumlah 30 siswa yaitu dengan jumlah siswa laki-

laki 18 dan siswa perempuan 12 orang. Kondisi fisik di SD N 1 Kaligentong 

cukup bagus termasuk kondisi kelsnya yang dilengkapi dengan meja dan 

kursi siswa, papan tulis, meja dan kursi guru, dinding kelas yang sudah 

permanen, lantai keramik, dan perlengkapan lainnya yang menunjang proses 

pembelajaran. Kondisi sosial ekonomi orang tua atau wali siswa sangat 

beragam, ada siswa yang orang tuanya mampu, ada yang cukup dan ada juga 

yang rendahh. Pekerjaan orang tua atau wali siswa juga beragam, ada yang 

bekerja sebagai pegawai, wirausaha, pedagang, petani. Sebagian besar orang 

tua dan wali siswa peduli dengan pendidikan tapi ada juga yang tidak peduli 

terhadap pendidikan. Siswa SD N 1 Kaligentong, Ampel, Boyolali pernah 

meraih beberapa prestasi di tingkat kabupaten baik akademik maupun non 

akademik. Jumlah guru dan karyawan ada 12 orang.   

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas yaitu pendekatan 

inkuiri dengan model pembelajaran jigsaw. Pendekatan inkuiri dengan model 

pembelajaran jigsaw adalah pembelajaran IPS dengan KD 2.1 mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain 

di daerahnya dengan langkah- langkah mengobservasi, merumuskan masalah, 
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merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menguji 

hipotesis, merumuskan kesimpulan, membuat laporan, presentasi. 

  Sedangkan variabel terikat adalah unjuk kerja, yaitu besarnya skor yang 

diperoleh dari aktivitas mengobservasi, merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menguji hipotesis, 

merumuskan kesimpulan, membuat laporan, dan presentasi. 

 

3.3 Rencana Tindakan 

Model penelitian ini mengacu pada model spiral dari S. Kemmis dan 

McTaggart dalam Trianto (2012:30) yang merupakan pengembangan dari 

konsep dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin, hanya saja komponen acting 

dan observing dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan 

yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Rencana tindakan 

yang akan dilakukan yaitu PTK menggunakan model spiral S. Kemmis dan 

McTarggart. Di dalam setiap siklus terdapat 3 tahap, yaitu: perencanaan 

(pembuatan RPP, lembar observasi, lembar evaluasi), pelaksanaan tindakan 

dan observasi, refleksi. Dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 Model Spiral S. Kemmis dan McTarggart. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan 3 siklus. 

Rancangan dalam penelitian ini dengan tahapan sebagai berikut: 
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Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

   Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan 

perangkat pembelajaran, meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerahnya, media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini antara lain kertas HVS, alat tulis. Sumber belajar yang 

digunakan yaitu buku paket IPS BSE dan lingkungan sekitar desa 

mekarsari, dukuh kaligentong, Ampel, Boyolali. Perangkat evaluasi yang 

meliputi rubrik penilaian unjuk kerja siswa, lembar observasi 

implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar observasi 

aktivitas siswa. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi  

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti 

dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dengan peneliti dan dibantu 

observer dalam waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3. Refleksi  

Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan 

observasi pada Siklus I. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi 

kelemahan dan kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah 

dilakukan, hasil tindakan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. 

Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan dari 

tindakan yang telah dilakukan dan sebagai dasar pertimbangan untuk 

menyusun rencana kegiatan pada siklus II. Siklus II akan dilakukan untuk 

memperbaiki pelaksanaan tindakan pada siklus I dengan model 

pembelajaran yang digunakan. 
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Siklus II 

 Pelaksanaan siklus II dirancang apabila pembelajaran pada siklus I belum 

mencapai indicator keberhasilan yang telah ditentukan. Kegiatan pada siklus II 

merupakan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan pada siklus I. 

pelaksanaan siklus II dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan yang terdiri 

dari: 

1. Perencanaan  

   Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sama dengan 

siklus I yaitu penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya, media yang digunakan dalam pembelajaran ini 

antara lain kertas HVS, alat tulis. Materi belajar yang digunakan yaitu 

buku paket IPS BSE dan lingkungan sekitar desa Mekarsari, dukuh 

Kaligentong, Ampel, Boyolali. Perangkat evaluasi yang meliputi rubrik 

penilaian unjuk kerja siswa,  lembar observasi implementasi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar observasi aktivitas siswa. 

 Perencanaan siklus II dilakukan dengan mempertimbangkan hasil 

refleksi pada siklus I. Tindakan pada siklus II ini disertai dengan 

penyesuaian kegiatan yang dapat mengatasi masalah pada siklus I atau 

dapat meningkatkan ketrampilan dan keaktifan yang diinginkan. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi  

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti 

dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dengan peneliti dan dibantu 

observer dalam waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3. Refleksi  

Refleksi dalam siklus II ini dilakukan sama seperti refleksi pada 

siklus I. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dari 
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tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan serta 

hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna untuk 

menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan dan 

sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pada siklus 

III. Siklus III akan dilaksanakan untuk memantapkan model pembelajaran 

yang digunakan. 

 

Siklus III 

1. Perencanaan  

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sama dengan 

siklus I dan siklus II yaitu penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerahnya, media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini antara lain kertas HVS, alat tulis. Materi belajar yang 

digunakan yaitu buku paket IPS BSE dan lingkungan sekitar desa 

Mekarsari, dukuh Kaligentong, Ampel, Boyolali. Perangkat evaluasi yang 

meliputi rubrik penilaian unjuk kerja siswa, lembar observasi 

implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar observasi 

aktivitas siswa. 

 Perencanaan siklus III dilakukan dengan mempertimbangkan hasil 

refleksi pada siklus I dan II. Tindakan pada siklus III ini disertai dengan 

penyesuaian kegiatan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah pada 

siklus I dan II atau dapat meningkatkan ketrampilan yang diinginkan. 

2. Implementasi Tindakan dan Observasi  

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah menerapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan sebagai sarana pengumpulan data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan inti 

dilakukan oleh guru kelas yang berkolaborasi dengan peneliti dan dibantu 

observer dalam waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

3. Refleksi  
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Refleksi dalam siklus III ini dilakukan sama seperti refleksi pada 

siklus I dan siklus II. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi 

kelemahan dan kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah 

dilakukan, hasil tindakan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. 

Hasil refleksi ini berguna untuk menentukan tingkat keberhasilan tindakan 

yang telah dilakukan 

 

3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian  

3.4.1 Jenis Data 

 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif 

yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan siswa dan 

guru, serta data kuantitatif adalah data yang diperoleh langsung dari skor 

rubrik unjuk kerja siswa. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan 

ini adalah non tes yaitu observasi karena yang dinilai adalah unjuk kerja 

siswa. Penilaian unjuk kerja ini dilakasanakan pada saat proses kegiatan 

pembelajaran dengan mengamati aktivitas siswa dengan menggunakan 

rubrik unjuk kerja siswa. Observasi atau pengamatan sebagai alat 

penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan 

kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses 

belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar misalnya 

tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru dalam 

mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan 

penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. (Sudjana, 2012:84) 

3.4.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rubrik penilaian unjuk kerja, lembar observasi implementasi RPP 

(diasajikan dalam lampiran 6) dan lembar observasi siswa (disajikan dalam 
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lampiran 7). Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi RPP dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS 

dengan menerapkan pendekatan inkuiri dan model jigsaw kelas 4 di SD N 

1 Kaligentong Ampel Boyolali semester 2 tahun ajaran 2012/ 2013. 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dinyatakan dapat berhasil apabila dapat meningkatkan skor unjuk kerja siswa 

100% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4 dengan kategori tinggi yang 

telah ditetapkan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang telah dipeoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan perolehan skor pada rubrik penilaian unjuk 

kerja siklus I, siklus II dan siklus III dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi, diagram batang, dan persentase untuk mengetahui peningkatan 

unjuk kerja siswa. 

 

 


