
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini di laksanakan di kelas V SD Negeri 

Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih 

lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan peneliti bekerja pada sekolah 

tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang 

luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi peneliti. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di sekolah pada bulan Oktober minggu ke 

satu sampai dengan bulan Desember 2011.minggu ke empat, atau selama 

tiga bulan. Penelitian dilakukan dengan berbagai persiapan untuk 

mendukung pada proses penelitian sampai dengan pada proses 

penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus dimana tiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai melalui metode kooperatif tipe Jigsaw. Penelitian ini bekerjasama 

dengan guru kelas V SD Negeri Sudimara. Selain itu peneliti juga 

dibantu satu orang mitra sejawat dengan tugas aktifitas siswa dalam 

penelitian. 
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B. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Sudimara  berjumlah 40 yang terdiri dari 26 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan dengan kemampuan belajar siswa dan latar belakang sosial orang 

tua yang beragam. 

 
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

perbaikan melalui penelitian tindakan kelas ini adalah teknik tes dan non 

tes. 

a. Teknik non tes terdiri dari: 

1) Observasi 

Observasi dilakukan kepada guru dan siswa untuk 

mengetahui dan memperoleh data aktifitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan menggunakan Lembar 

Observasi Aktifitas Guru dalam prose pembelajaran. 

2)  Angket 

Angket siswa digunakan untuk mendapatkan fakta yang 

diketahui oleh responden (siswa). Dalam penelitian ini, peneliti 

dibantu observer kesatu menyebar angket kepada siswa yang 

berisikan tentang minat siswa terhadap proses pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan. Lembar angket menggunakan skala 
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sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap 

obyek tertentu. 

Angket skala sikap positif siswa disusun dengan 

menggunakan pemberian skor sebagai berikut: 

1 = sangat tidak setuju  

2 = tidak setuju  

3 = ragu-ragu  

4 = setuju  

5 = sangat setuju 

Angket skala sikap negatif siswa disusun dengan 

menggunakan pemberian skor sebagai berikut: 

1 = sangat setuju  

2 = setuju  

3 = ragu-ragu  

4 = tidak setuju  

5= sangat tidak setuju 

b. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa 

mata pelajaran IPS materi Mengenal Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan 

Ekonomi di Indonesia. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah: 
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a. Prestasi Belajar Siswa 

Guna mengetahui prestasi belajar siswa digunakan alat berupa soal 

tes dalam bentuk isian singkat. Soal tes dibuat berdasarkan 

indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari materi 

pembelajaran ini. Soal tes diberikan setiap akhir siklus 

pembelajaran. 

b. Minat Belajar Siswa 

Untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap pembelajaran 

materi ini dengan metode kooperatif tipe Jigsaw digunakan alat 

berupa lembar angket skala sikap. Lembar angket ini berisi butir-

butir pernyataan mengenai respon siswa terhadap metode 

kooperatif tipe Jigsaw. 

 
D. Analisis Data 

Teknik analisis data pada saat penelitian ini adalah menggunakan 

analisis kuantitatif dan kualitatif. Perolehan analisis data tiap siklus 

digunakan untuk menentukan kegiatan pada siklus selanjutnya. Adapun 

analisiss data dari aspek prestasi belajar siswa, minat belajar siswa, dan 

observasi guru dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa 

Untuk menganalisis hasil tes siswa sehingga diketahui prestasi belajar 

siswa secara kognitif dalam penelitian ini digunakan tes tertulis di tiap 

siklus. Hasil tes diberi skor angka dan dimasukkan pada tabel statistik, 

kemudian dicari skor rata-rata di dalam satu kelas yang dijadikan sebagai 
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obyek penelitian. Setelah itu dihitung angka persentase yang dicapai 

siswa dalam kegiatan belajar tersebut. 

Menurut Sudjana (2001:109) rumus untuk mencari rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa dalam satu kelas adalah sebagai berikut: 

𝑥𝑥  = �𝑥𝑥 
n 

   
𝑥𝑥 = Rata-rata (mean) 
�𝑥𝑥 = Jumlah nilai semua siswa 

n = Banyaknya siswa 
 

Dengan menganalisis nilai rata-rata tes formatif, setelah perhitungan rata-

rata, maka hasil rata-rata tersebut di konversikan dalam katagori 

penafsiran rata-rata pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Katagori tafsiran rata-rata hasil belajar siswa terhadap materi 

Nilai Rata-rata Keterangan 
40-55 Sangat rendah 
56-65 Rendah 
66-75 Normal 
76-85 Tinggi 
86-100 Tinggi Sekali 

 
Sedangkan rumus mencari persentase keberhasilan prestasi belajar siswa 

menurut Trianto (2010:241) adalah sebagai berikut: 

KB= N x 
100% n 

 
Keterangan: 
KB = Ketuntasan Belajar 
N  = Jumlah siswa yang mendapat nilai > 75 
n  = jumlah seluruh siswa 
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Kemudian untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa menurut Djamarah 

(2002:264): 

P= F X 100% N 
 
Keterangan: 
P = Persentase ketuntasan belajar siswa 
F = Jumlah siswa yang tuntas belajar (siswa yang mendapat nilai >75) 
N= Jumlah seluruh siswa 
 
Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 
0%    <rata-rata<25% = kurang baik 
25%  <rata-rata<50% = cukup baik 
50%  <rata-rata<75% = baik 
75%  <rata-rata<100% = sangat baik 
 

2. Lembar Observasi Aktifitas Guru 

Pengolahan data observasi guru menggunakan skala penilaian dengan 

rentang nilai dalam bentuk angka (4, 3, 2, 1) untuk penilaian 

keterlaksanaan guru dalam pembelajaran yang berarti angka 4 = baik 

sekali, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang (Sudjana, 2006:77-78) dengan cara 

memberi tanda centang (√) pada kolom skala nilai. Setelah itu semua nilai 

dihitung dengan rumus: 

N = Nilai perolehan x 100 
Nilai maksimum 

 
dan dikonversikan pada skala nilai dengan rentang nilai seratus untuk 

menilai keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru peneliti. 

Konversi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.  
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Tabel 3.2 Konversi Nilai Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru 

Nilai Keterangan 
10 – 29 Sangat kurang 
30 – 49 Kurang 
50 – 69 Cukup Baik 
70 – 89 Baik 

90 – 100 Baik Sekali 
 
 

3. Minat 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur minat belajar siswa menggunakan 

angket. Semakin besar skor yang diperoleh siswa, maka semakin tinggi 

minat siswa. Sebaliknya semakin kecil skor yang diperoleh siswa maka 

makin rendah minat belajar siswa. Jumlah pertanyaan yang dibigunakan 

untuk mengukur minat siswa berjumlah delapan pertanyaan yang terdiri 

dari tiga jawaban yaitu a, b, atau c. Sedangkan frekuensi jawaban siswa 

tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 3.3 Pensokar Angket 

Nomor 
pertanyaan 

Kategori 
jawaban 

Skor 
pertanyaan 

positif 

Skor 
pertanyaan 

negatif 

Maksimun 
skor 

1 a   3 
 b   2 

s.d. 9 c   1 
Jumlah Skor Maksimum 100 

 
Menurut Safari (2005:112) skala peskoran: 

81 – 100  = sangat tinggi minatnya 
61-80  = tinggi minat belajarnya 
41-60  = sedang minat belajarnya 
21-40 = kurang minat belajarnya 
0-20  = sangat kurang minat belajarnya 
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Kriteria penilaian angket minat: 
1 < rata-rata < 1,8  = tidak berminat 
1,8 < rata-rata < 2,6 = kurang berminat 
2,6 < rata-rata < 3,4 = cukup berminat 
3,4 < rata-rata < 4,2 = berminat 
4,2 < rata-rata < 5 = sangat berminat 
 

E.  Indikator dan Kriteria Keberhasilan 

Indikator dan kriteria keberhasilan dalam pembelajaran ini dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw adalah: 

1. Secara individu penguasaan materi pembelajaran lebih meningkat yang 

dibuktikan siswa telah memperoleh nilai hasil tes formatif dari tiap siklus 

paling rendah 75; 

2. Tingkat ketuntasan siswa secara klasikal di kelas IV SD Negeri Sudimara 

Kecamatan Cilongok telah mencapai 90%. 

3. Siswa yang sangat tinggi minat belajarnya dalam pembelajaran ini secara 

klasikal meningkat mencapai 90%. 

 
E. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri 

atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 
Adapun penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap 1): Menyusun rancangan tindakan ( planning) 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

2. Tahap 2): Pelaksanaan tindakan (Acting) 

Tahap ke dua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang 

merupakan implementasi atau penerapan isi rangcangan, yaitu tindakan 

dalam kelas. Hal yang perlu diingat adalah pelaksana berusaha menaati 

apa yang telah dirumuskan dalam rancangan. Dalam refleksi, 

keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan 

secara seksama agar sinkron dengan maksud semula. 
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3. Tahap3) : Pengamatan (observing) 

Dalam tahap ke tiga ini kegiatan pengamatan yang dilakukan 

sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan . Tahap ke tiga ini memberikan peluang bagi guru 

pelaksana juga berstatus sebagai pengamat untuk mencatat apa yang 

terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus 

berikutnya. 

4. Tahap 4): Refleksi (reflecting) 

Tahap ke empat ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan dan mengimplementasikan 

rancangan kegiatan. 
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