
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Setting Penelitian  

Perbaikan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi 

faktor-faktor perubahan benda dan pemilihan benda di kelas VI SDN 

Klecoregonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, akan dilaksanakan 

dalam 2 siklus terhadap 14 siswa yang terdiri dari 7 siswa perempuan dan 

7 siswa laki-laki. Adapun pelaksanaan 2 kali siklus pembelajaran tersebut 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Kegiatan Tanggal 

1. Persiapan penelitian 24-27 Agustus 2011 

2. Perencanaan penelitian 15-20 Oktober 2011 

3. Pelaksanaan penelitian Pembelajaran awal:  14,15Nopember 2011 

  Siklus I                 :   16-18 Nopember 2011 

  Siklus II                :   23-25 Nopember 2011 

4. Penyusunan laporan 29 Nopember 2011-16 Januari 2012 

 

Pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran dalam penelitian ini 

akan dilaksanakan menurut suatu rangkaian langkah-langkah yaitu: 

Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dibagi 

menjadi 2 yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun yang menjadi 

variabel terikat adalah peningkatan hasil belajar IPA siswa VI SDN 

Klecoregonang Tahun Ajaran 2011/2012. Sedangkan variabel bebasnya 

adalah penggunaan metode Jigsaw. Adapun langkah pembelajaran melalui 

metode jigsaw secara operasional dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1) Kegiatan Awal 

a) Membuka pelajaran dengan salam 

b) Mengecek kehadiran siswa  

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Melakukan apersepsi 

e) Guru mengatur tempat duduk siswa 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan/mengemukakan masalah yang akan dicari 

jawabannya melalui metode Jigsaw 

b) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 

3-4 orang) dan memberi pengarahan mengenai metode jigsaw 

c) Guru memberikan materi dalam bentuk teks yang telah dibagi-

bagikan menjadi beberapa sub bab 

d) Guru menyuruh setiap anggota kelompok membaca sub bab yang 

ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya 

e) Membantu siswa memberi informasi jika diperlukan siswa  

f) Guru menyuruh tiap anggota kelompok yang lain yang telah 

mempelajari sub bab yang sama agar bertemu dalam kelompok ahli 

untuk mendiskusikannya 

g) Guru mengarahkan agar setiap kelompok ahli setelah kembali ke 

kelompoknya bertugas mengajar temannya 

h) Mengarahkan terjadinya interaksi antar siswa 

i) Guru memberi pengarahan kepada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengamatan 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

b) Guru melakukan tanya jawab singkat mengenai materi diskusi 

c) Guru melaksanakan evaluasi dengan membagi lembar tes formatif 

untuk dikerjakan secara individu 

 

 

 
 



15 
 

3.3. Prosedur Penelitian 

3.3.1. Perencanaan Awal  

a) Perencanaan 

Pemberian tidakan pada siklus 1 didasarkan pada hasil 

observasi awal. Observasi awal dilakukan oleh peneliti sebelum 

penelitian ini dilaksanakan, maksudnya untuk mendapatkan data-data 

awal yang ada di lapangan (tempat penelitian). Data-data inilah yang 

nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk menentukan tindakan 

yang harus dilakukan pada langkah-langkah selanjutnya.  

Hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan bahwa siswa 

kelas VI SDN Klecoregonang adalah (a) Siswa mempunyai anggapan 

bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari; (b) 

Siswa yang cenderung pasif; (c) Penggunaan metode pembelajaran 

yang kurang tepat; (d) Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. Itulah kenyataan yang yang ada di kelas VI SDN 

Klecoregonang sebagai hasil observasi awal oleh peneliti, yang 

digunakan dasar untuk menentukan tindakan yang peneliti pada 

langkah-langkah selanjutnya. Dari hasil observasi awal dilakukan 

perencaan awal sebagai berikut:  

(1)    Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa 

dalam pembelajaran;  

(2)     Merumuskan tujuan pembelajaran  

(3)     Menyiapkan materi pelajaran yang akan dipecahkan  

(4)   Merancang pembelajaran dengan metode Jigsaw dan menyiapkan 

RPP  

(5)    Membuat lembar observasi  

(6)    Membuat lembar kerja dan tes formatif   

b) Tindakan dan Observasi 

Tahap pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilaksanakan 

dalam 2 siklus pembelajaran yang masing-masing siklus terdiri dari 3 

pertemuan.  

 
 



16 
 

Proses tindakan siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan awal yang telah dilakukan yaitu: (1) 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw; (2) 

menilai pelaksanaan pembelajaran bagi guru melalui lembar observasi 

yang sudah dibuat pada perencanaan awal; (3) melakukan tes formatif 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

tiap siklus. 

Proses observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dengan memberikan lembar observasi kepada observer. Pengisian 

lembar observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Dan 

observasi meliputi observasi tentang aktivitas guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

c)  Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan 

yang berkaitan dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai 

selama tindakan berlangsung. Kelebihan akan tetap dipertahankan, 

sedangkan kekurangan akan diperbaiki pada siklus 1. 

 

3.3.2. Tindakan Pembelajaran Siklus I  

a) Perencanaan 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I dilakukan melalui 

hasil refleksi, terhadap pembelajaran tahap awal pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di Kelas VI. Berdasarkan kesepakatan, 

diputuskan bahwa apabila hasil yang dicapai masih belum 

mencapai ketuntasan maka guru akan melakukan perbaikan 

pembelajaran yang difokuskan pada: (1) Ketrampilan guru terhadap 

metode Jigsaw; (2) Perubahan penguasaan materi pembelajaran 

oleh siswa selama menerima pembelajaran pada materi Penyebab 

Perubahan Benda; (3) Perubahan nilai hasil belajar siswa. Penulis 

dalam melakukan perbaikan pembelajaran, terlebih dahulu 

menyusun: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) 
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instrumen penelitian terdiri dari: lembar pengamatan siklus I dan 

analisis tes formatif siklus I; (3) Lembar tes formatif. 

b) Pelaksanaan  

Selama pelaksanaan perbaikan pembelajaran, teman sejawat 

melakukan pengamatan terhadap tingkah laku guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

tersebut antara lain : 

1) Kegiatan Awal 

1) Membuka pelajaran dengan salam 

2) Mengecek kehadiran siswa  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4) Melakukan apersepsi 

5) Guru mengatur tempat duduk siswa 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan/mengemukakan masalah yang akan 

dicari jawabannya melalui metode Jigsaw 

b) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok 

anggotanya 3-4 orang) dan memberi pengarahan 

mengenai metode jigsaw 

c) Guru memberikan materi dalam bentuk teks yang telah 

dibagi-bagikan menjadi beberapa sub bab 

d) Guru menyuruh setiap anggota kelompok membaca sub 

bab yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk 

mempelajarinya 

e) Membantu siswa memberi informasi jika diperlukan 

siswa  

f) Guru menyuruh tiap anggota kelompok yang lain yang 

telah mempelajari sub bab yang sama agar bertemu 

dalam kelompok ahli untuk mendiskusikannya 

g) Guru mengarahkan agar setiap kelompok ahli setelah 

kembali ke kelompoknya bertugas mengajar temannya 
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h) Mengarahkan terjadinya interaksi antar siswa 

i) Guru memberi pengarahan kepada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengamatan 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

b) Guru melaksanakan evaluasi dengan membagi lembar tes 

formatif untuk dikerjakan secara individu 

c) Pengamatan  

Pengamatan tingkah laku oleh guru peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Temuan-temuan tingkah laku yang diamati 

merupakan bahasan yang akan diteliti sebagai pendukung 

keberhasilan penelitian. Pengamatan yang dilakukan untuk 

mengamati tingkah laku guru selama proses pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh observer dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Temuan-temuan tingkah laku guru diamati 

mencerminkan perbaikan tingkah laku guru dalam pembelajaran 

yang mendukung keberhasilan/penelitian. Analisis nilai diperoleh 

dari hail tes tertulis yang dilakukan siswa diperlukan untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Berdasarkan KKM yang 

telah ditentukan sekolah maka ≥ 7,5 menyatakan siswa telah 

berhasil mencapai standar ketuntasan belajar, sedangkan nilai < 7,5 

menyatakan bahwa siswa belum mencapai standar ketuntasan. 

d) Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan yang 

berkaitan dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama 

tindakan berlangsung. Kelebihan akan tetap dipertahankan, 

sedangkan kekurangan selanjutnya akan diperbaiki pada siklus 2.  
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3.3.3. Tindakan Pembelajaran Siklus II 

a) Perencanaan  

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan melalui 

hasil refleksi terhadap pembelajaran siklus I pelajaran IPA kelas 

VI.  Peneliti dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran, terlebih 

dahulu menyusun: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 

(2) Instrumen penelitian terdiri dari: lembar pengamatan siklus II 

dan analisis tes formatif siklus II; (3) Lembar tes formatif.  

b) Pelaksanaan  

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan di kelas VI SDN 

Klecoregonang. Dengan menggunakan instrumen penelitian, teman 

sejawat melakukan pengamatan perilaku guru pada waktu 

menyampaikan materi. 

c) Pengamatan  

Pengamatan perilaku siswa yang dilakukan guru sebagai peneliti 

selama proses pembelajaran menggunakan lembar pengamatan. 

Temuan-temuan tingkah laku yang diamati merupakan bahasan 

yang akan diteliti sebagai pendukung keberhasilan penelitian.  

Pengamatan yang dilakukan adalah perilaku guru selama proses 

pembelajaran menggunakan lembar pengamatan. Temuan-temuan 

perolehan guru diamati mencerminkan perbaikan tingkah laku guru 

dalam pembelajaran keberhasilan penelitian. Analisis nilai 

diperoleh dari hail tes tertulis yang dilakukan siswa diperlukan 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Berdasarkan KKM 

yang telah ditentukan sekolah maka ≥ 7,5 menyatakan siswa telah 

berhasil mencapai standar ketuntasan belajar, sedangkan nilai < 7,5 

menyatakan bahwa siswa belum mencapai standar ketuntasan. 

d) Refleksi  

Setelah melaksanakan seluruh proses pembelajaran, guru 

memerlukan refleksi untuk mengetahui dan menilai hasil 
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kinerjanya, sehingga dapat menentukan tindakan seterusnya 

terhadap penelitian yang sedang dilakukan. 

 

3.4. Sumber Data dan Cara pengumpulannya 

3.4.1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah siswa kelas VI SDN 

Klecoregonang. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah data perkembangan 

siswa.  

3.4.2. Instrumen Tes Butir-butir Soal 

Sebelum melaksanakan penelitian penulis membuat kisi-kisi 

instrument yang akan digunakan dalam proses penelitian tindakan 

kelas. Kisi-kisi instrument berisi tentang (a) konsep yang dijabarkan 

dalam variabel-variabel, indikator-indikator yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian, dan masing-masing indikator selanjutnya dijadikan 

pedoman dalam menyususn instrumen, (b) item instrument adalah item-

item lembar observasi dan tes/evaluasi hasil belajar sebagai alat ukur 

didasarkan atas kisi-kisi instrumen yang telah dibuat sebelumnya dan 

(c) setelah indikator-indikator ditetapkan kemudian dituangkan ke 

dalam item-item instrumen yang disusun sesuai tujuan penelitian. Kisi-

kisi instrument yang dibuat oleh peneliti dibedakan menjadi 2 yaitu 

kisi-kisi instrument variabel (X) atau pembelajaran menggunakan 

metode Jigsaw dan kisi-kisi instrument variabel (Y) atau hasil belajar 

yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Untuk kisi-kisi variabel (X) 

dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrumen Pembelajaran Menggunakan Metode Jigsaw 

 

V
ar

ia
be

l (
X

) 

Su
b 

V
ar

ia
be

l 
(X

) 

 
 

Indikator 

 
 

Item Instrumen 
Pe

m
be

la
ja

ra
n 

de
ng

an
 M

et
od

e 
Ji

gs
aw

 

K
eg

ia
ta

n 
A

w
al

 

1. Membuka pelajaran  

2. Mengecek kehadiran siswa  
 

3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

 
4. Melakukan apersepsi 

 
5. Guru mengatur tempat duduk 

siswa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Apakah guru membuka 
pelajaran dengan salam? 

2. Apakah guru mengabsen 
siswa? 

3. Apakah guru sudah 
menyampaikan tujuan 
pembelajaran? 

4. Apakah guru melakukan 
apersepsi? 

5. Apakah guru sudah mengatur 
tempat duduk siswa yang 
nanti akan digunakan untuk 
diskusi? 
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K
eg

ia
ta

n 
In

ti 

1. Guru 
menjelaskan/mengemukakan 
masalah yang akan dicari 
jawabannya melalui metode 
Jigsaw 

2. Siswa dibagi atas beberapa 
kelompok (tiap kelompok 
anggotanya 3-4 orang) dan 
memberi pengarahan mengenai 
metode jigsaw 
 

3. Guru memberikan materi dalam 
bentuk teks yang telah dibagi-
bagikan menjadi beberapa sub 
bab 

4. Guru menyuruh setiap anggota 
kelompok membaca sub bab 
yang ditugaskan dan 
bertanggung jawab untuk 
mempelajarinya 

5. Membantu siswa memberi 
informasi jika diperlukan siswa 
 

6. Guru menyuruh tiap anggota 
kelompok yang lain yang telah 
mempelajari sub bab yang sama 
agar bertemu dalam kelompok 
ahli untuk mendiskusikannya 

 
7. Guru mengarahkan agar setiap 

kelompok ahli setelah kembali 
ke kelompoknya bertugas 
mengajar temannya 

 
8. Mengarahkan terjadinya 

interaksi antar siswa 
 

9. Guru memberi pengarahan 
kepada tiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil 
pengamatan 
 

 
 
 
 

6. Apakah guru sudah 
menjelaskan/mengemukakan 
masalah yang akan dicari 
jawabannya melalui metode 
Jigsaw? 

7. Apakah guru sudah membagi 
siswa atas beberapa kelompok 
(tiap kelompok anggotanya 3-
4 orang) dan memberi 
pengarahan mengenai metode 
jigsaw? 

8. Apakah guru memberikan 
materi dalam bentuk teks 
yang telah dibagi-bagikan 
menjadi beberapa sub bab? 

9. Apakah guru menyuruh setiap 
anggota kelompok membaca 
sub bab yang ditugaskan dan 
bertanggung jawab untuk 
mempelajarinya? 

10. Apakah guru membantu siswa 
memberi informasi jika 
diperlukan siswa? 

11. Apakah guru menyuruh tiap 
anggota kelompok yang lain 
yang telah mempelajari sub 
bab yang sama agar bertemu  
dalam kelompok ahli untuk 
mendiskusikannya? 

12. Apakah guru mengarahkan 
agar setiap kelompok ahli 
setelah kembali ke 
kelompoknya bertugas 
mengajar temannya? 

13. Apakah guru mengarahkan 
terjadinya interaksi antar 
siswa? 

14. Apakah guru memberi 
pengarahan kepada tiap 
kelompok untuk 
menyampaikan hasil 
pengamatan? 
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K
eg

ia
ta

n 
A

kh
ir

 1) Guru membimbing siswa dalam 
membuat kesimpulan 

 
2) Guru melaksanakan evaluasi 

dengan membagikan lembar tes 
formatif untuk dikerjakan 
secara individu 

15. Apakah guru membimbing  
siswa dalam membuat 
kesimpulan? 

16. Apakah guru melaksanakan 
evaluasi dengan membagikan 
lembar tes formatif untuk 
dikerjakan secara individu? 

 
 

Sedangkan untuk kisi-kisi variabel (Y) atau variabel hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini. 

 
Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar IPA 
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Indikator 

 
 

Item Soal 

M
em
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be
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M
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 fa
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a 
(p

el
ap
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an

, p
er

ka
ra

ta
n,

 p
em

bu
su

ka
n)

 

1. Mendeskripsikan jenis 
pelapukan  

 
 
 

2. Menyebutkan cara mencegah 
pelapukan 

3. Menyebutkan tindakan 
mencegah pembusukan pada 
makanan 

4. Menyebutkan akibat pelapukan 
 

5. Menyebutkan cara mencegah 
pembusukan 

6. Menyebutkan faktor yang 
mempengaruhi perubahan 
benda 

1. Batu yang terkena tetesan air 
hujan secara terus menerus, 
kelamaan akan mengalami 
pelapukan. pelapukan ini 
disebut pelapukan ….. 

2. Pemberian pernis pada kayu 
bertujuan ....  

3. Makanan dibuat manisan untuk 
mencegahpembusukan 
karena…. 

4. Palapukan kayu dapat 
menyebabkan kayu menjadi… 

5. Daging diawetkan dengan cara 
menyimpan daging di dalam.... 

6. Sebutkan empat faktor yang 
mempengaruhi perubahan 
benda …. 
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M
em

ah
am

i f
ak

to
r p

en
ye

be
b 

pe
ru

ba
ha
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M
en

gi
de

nt
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ka
si

 fa
kt
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 y
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g 

m
en

en
tu

ka
n 

pa
m

ili
ha

n 
be

nd
a 

un
tu

k 
tu

ju
an

 te
rte

nt
u 

1. Memahami sifat bahan 
 

2. Menyebutkan sifat kayu 
 

3. Menyebutkan contoh bahan 
yang terbuat dari karet 

4. Memahami sifat logam 
 
 

5. Memahami sifat plastik 
 
 

6. Menyebutkan sifat karet 

1. Panci masak terbuat dari 
bahan….. 

2. Sifat yang dimiliki kayu 
adalah… 

3. Ban sepeda motor dan mobil 
terbuat dari…. 

4. Logam dimanfaatkan dalam 
pembuatan alat masak karena 
sifatnya mampu….. 

5. Plastik dimanfaatkan dalam 
pengemasan produk industri 
karena bersifat… 

6. Sebutkan sifat-sifat karet… 

 

3.4.3.  Alat Pengumpulan Data 

a) Tes 

Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian 

penggunaan metode Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar IPA. 

Alat pengumpul data yang berupa teknik tes dibagi menjadi dua 

yaitu butir soal tes untuk siklus 1 dan butir soal tes untuk siklus 2 

yang menggunakan tes pilihan ganda dan essay.  

b) Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

sangat menentukan dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas. 

Observasi berarti pengamatan dengan tujuan tertentu. Observasi 

dilakukan secara langsung pada saat pembelajaran di kelas guna 

mengumpulkan data secara kualitatif mengenai pembelajaran oleh 

guru untuk mencatat masalah yang terjadi pada saat tindakan yang 

kemudian akan menjadi refleksi sebagai tindak lanjut. 
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3.5. Indikator Kinerja 

Pada penelitian Tindakan kelas ini dikatakan berhasil bila 75% siswa 

berhasil tuntas dan memperoleh nilai >75, yakni skor standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 

  


