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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan jenis Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah serta  menggambarkan 

fenomena yang terjadi pada siswa di dalam kelas. Jenis Penelitian ini adalah 

adalah Penelitian Tindakan (Action Research). Desain Penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas atauClassroom Action Research  (Arianto, 2006 

: 16). 

Berikut merupakan alur penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc 

Taggart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Alur siklus penelitian tindakan kelas model Kemmis & Mc Taggart (Arikunto,  

2006:16) 

Siklus I : 

Siklus pertama menggunakan metode Ceramah dan tanya jawab. Dengan 

menggunakan metode ceramah ini siswa cenderung bosan dan jenuh dalam 

pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif  terhadap pembelajaran 
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berlangsung.Kebanyakan  pada waktu pembelajaran berlangsung siswa selalu 

ramai dan tidak memperhatikan penjelasan guru.  Kurangnya perhatian guru 

sehingga siswa keluar masuk kelas dan pelajaran tidak berjalan dengan baik. 

Sehingga prestasi belajar siswa sangat rendah sampai tidak mencapai KKM. 

Siklus II : 

Siklus kedua berbeda dengan yang diajas lebih menekankan dengan perencanaan 

model kooperaktif jigsaw , sehingga dengan menggunakan model jigsaw  ini 

siswa dapat belajar aktif  dan belajar berkelompok. Dengan adanya model 

kooperaktif jigsaw siswa dapat prestasi siswa dapat meningkatkan hasil yang 

membaik. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan perbaikan 

yang direncanakan. Peneliti terlibat penuh dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan model kooperaktif jigsaw. Selain itu peneliti juga dibantu oleh 

2 orang pengamat, yaitu guru kelas II dan teman sejawat yang membantu 

mengamati proses pembelajaran. Selain itu peran peneliti adalah sebagai 

perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, serta pembuat laporan 

dalam pelaksanaan penelitian. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika siswa kelas II  ini  

dilaksanakan di SDN Sumbersuko 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2016/ 2017 bulan 

Maret. 
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D. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II yang berjumlah 30 siswa, terdiri 

dari 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Penentuan kelas berdasarkan 

hasil observasi awal tanggal 29 Desember 2016. Pada observasi tersebut 

didapatkan data bahwa Prestasi belajar  pada pelajaran mtematika siswa masih 

rendah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Lembar observasi aktivitas guru 

Lembar observasi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperaktif Jigsaw. Lembar observasi aktivitas guru 

berupa kolom-kolom yang diisi dengan memberikan checklist dengan 

memberikan keterangan pada masing-masing kolom. 

2. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

untuk mengamati aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif jigsaw. Berupa kolom-kolom 

yang dichecklist dengan memberikan keterangan pada masing masing kolom. 

3. Lembar tes/evaluasi  

Lembar penilaian ini digunakan untuk mengukur  prestasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika siswa kelas II. Pemberian nilai disesuaikan dengan 

indikator kemampuan siswa. 

4. Lembar / pedoman wawancara 
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Lembar/pedoman wawancara ini ditujukan kepada guru kelas IISDN 

Sumbersuko 01 sebelum  maupun setelah dilakukan penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk mengumpulkan data  mengenai pendapat dan saran terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif jigsaw. 

5. Pedoman dokumentasi 

Dokumentasi berupa dokumen hasil belajar siswa dan foto foto selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Data ini digunakan untuk mengetahui 

kegiatan siswa dalam proses kegiatan  pembelajaran. 

F. Teknik Pengumpulan data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Adapun penjelasan dari teknik-

teknik tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Teknik observasi aktivitas guru 

Observasi dilakukan guru kelas II dan teman sejawat. Observasi yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis observasi langsung. Tugas 

dari observer adalah mengamati pelaksanaan tahap - tahap pembelajaran model 

kooperatif jigsaw selama proses belajar berlangsung. Observasi ini bertujuan 

untuk mencatat aktivitas guru dalam  melaksanakan model pembelajaran 

kooperatif jigsaw. 

2. Teknik observasi aktivitas siswa 

Tugas dari observer pada observasi aktivitas siswa adalah mengamati siswa 

selama pelaksanaan model pembelajaran kooperatif jigsaw. Proses observasi 

ini dilaksanakan saat pembelajaran diterapkan. 
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3. Tes/evaluasi 

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa hasil tes kemampuan 

prestasi siswa pada pelajaran matematika siswa menggunakan model 

kooperatif jigsaw. Pengukuran menggunakan tes bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kemampuansiswa dalam pelajaran matematika. Tes ini dilaksanakan 

pada setiap akhir tindakan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar pada 

pelajaran matematika siswa pada setiap akhir siklus. 

4. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat serta saran 

dari guru kelas IISDN Sumbersuko 01 Wagir dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw.Pelaksanaan wawancara ini dilakukan 

sebelumdan setelahkegiatan pembelajaran. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data–data selama 

penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebutberupa foto–foto kegiatan belajar 

siswa selama proses pembelajaran. 

G. Teknik Analisis Data 

Tujuan dari adanya analisis data adalah untuk menyederhanakan data agar 

lebih mudah dipahami dan untuk memperjelas intepretasi data yang diperoleh di 

lapangan. 

1. Langkah-langkah analisis data 

Pada penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan teknik analisisis deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis secara 
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deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa, dokumentasi, serta wawancara pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Data kuantitatif berupa penilaian prestasi belajar siswa yang 

didapatkan dari setiap akhir siklus yang telah dilaksanakan.Adapun langkah-

langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 

a. Mereduksi data (menyeleksi, memfokuskan, menghitung, dan 

menyederhanakan data).  Reduksi diawali dengan pengkatagorian dari data 

yang diperoleh dari lapangan, memberikan catatan atau komentar untuk 

merefleksi data, memilah data dan dikelompokkan dalam satu kesatuan 

sehingga dapat memberikan gambaran dari hasil pengamatan. Jadi data yang 

diperoleh dari lapangan memberikan catatan atau komentar untuk merefleksi 

data. 

b. Menyajikan data yang sudah direduksi berdasarkan fokus penelitian sesuai 

dengan hasil belajar pada keseluruhan tindakan. Selain tu dilakukan 

pengecekan kembali terhadap sajian data yang sudah diperoleh untuk 

mengetahui keabsahan data dan hasil analisis. 

c. Menyimpulkan data yang sudah disajikan untuk ditarik kesimpulan dari 

penelitian. 

H. Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: (1) data aktivitas 

guru selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung, (2) data observasi dari 

aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dengan model kooperatif 

jigsawberlangsung, (3) data tes/skor hasil prestasi belajar pada pelajaran 
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matematika siswa menggunakan model kooperatif jigsaw, (4) hasil wawancara 

dengan guru kelas sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran menggunakan 

model kooperatif jigsaw, (5) dokumentasi berupa foto-foto kegiatan selama proses 

pembelajaran. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas II dan data hasil 

pengamatan dari guru serta teman sejawat yang bertindak sebagai observer selama 

kegiatan pembelajaran dengan model kooperatif jigsaw berlangsung. 

2. Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan adalah kriteria yang menunjukkan tingkat pencapaian 

ketuntasan dalam proses pembelajaran. Adapun cara menghitung dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kriteria ketuntasan kemampuan prestasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika siswa secara individu dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

P = Persentase 

f = Jumlah skor yang diperoleh 

N= Jumlah skor maksimal semua komponen yang diambil 

(Winarsunu, 2009:20) 

KKM Individu Kelas II yaitu 75  

KKM Sekolah SDN Sumbersuko 01 yaitu 75 

a. Keberhasilan Klasikal 

Menurut Aqib (2009:41) kriteria ketuntasan prestasi siswa pada pelajaran 

matematikasecara klasikal dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 (%) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100% 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Klasikal 
No Rentangan % Kriteria 

1. 81% - 100% Sangat baik 

2. 61% - 80%  Baik 

3. 41 % - 60 % Cukup  

4. 21% - 40% Kurang 

 

 Nilai murni sekolah menentukan KKM Kelas  sebesar 75 % 

I. Prosedur Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara bertahap 

atau siklus. Kegiatan pokok tersebut terdiri dari perencanaan (planning), 

tindakan(acting), pengamatan(observing), dan refleksi (reflecting). Apabila satu 

siklus belum menunjukkan peningkatan mutu, maka kegiatan penelitian 

dilanjutkan pada siklus kedua, dan seterusnya. Adapun penjelasannya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pra Siklus 

a. Melakukan observasi awal ke SDN Sumbersuko 01 Wagir pada tanggal 29 

Desember 2016 untuk mencari informasi seputar permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa. 

b. Melakukan wawancara kepada guru kelas II seputar permasalahan dalam 

pembelajaran matematika yang selama ini dilakukan. 

c. Memberikan pre-test tentang penjumlahan dan pengurangan kepada siswa 

kelas II untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam pelajaran 

matematika. 
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d. Melakukan diskusi dengan guru kelas II tentang permasalahan prestasi 

belajar siswa pada pelajaran matematika dan menawarkan solusi untuk 

penelitian dengan menerapkan model kooperaktif jigsaw. 

2. Perencanaan 

a. Menyusun silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP).  

b. Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar, foto atau video yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Menyiapkan lembar evaluasi untuk mengukur kemampuan prestasi belajar 

siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang digunakan 

untuk mencari data selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Menyiapkan rubrik penilaian kemampuan prestasi belajar pada pelajaran 

matematika yang digunakan untuk panduan penilaian. 

f. Menyusun pedoman wawancara guru yang digunakan untuk mengetahui 

informasi tentang pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model kooperaktif jigsaw. 

3. Pelaksanaan  

Pada tahap ini peneliti akan menerapkan model kooperaktif jigsaw dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan prestasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika. Peneliti melaksanakan pembelajaran pada siklus 1 dengan 

berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Guru memperkenalkan tujuan pembelajaran 
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b. Guru memberikan ice breaking kepada siswa 

c. Guru menayangkan ppt untuk pembelajaran berlangsung 

d. Siswa dikelompokan dengan anggota+ 4 orang. 

e. Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda. 

f. Anggota  dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli). 

g. Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal 

dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka 

kuasai. 

h. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

i. Pembahasan. 

j. Penutup 

4. Pengamatan ( Observing ) 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi menggunakan lembar observasi 

yang telah disiapkan oleh peneliti. Kegiatan observasi ini dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Tujuan observasi ini adalah untuk 

mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dengan mengacu pada indikator yang telah ditentukan. Dari hasil pengamatan 

tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan kegiatan 

pembelajaran berikutnya. Berikut ini adalah aktivitas yang diamati antara lain: 

a. Observasi terhadap aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran 

Pengamatan terhadap aktivitas guru (peneliti) dilakukan oleh guru kelas 

dan teman sejawat sebagai observer. Dalam hal ini observer akan 

mengamati guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 
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menerapkan model kooperaktif jigsaw dan kekurangan guru selama proses 

pembelajaran. 

b. Observasi terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran  

Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, kekurangan dan hal-hal yang 

ditemukan di lapangan ketika proses pembelajaran. Hasil pengamatan 

ditulis dalam lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. 

c. Observasi terhadap hasil kemampuan prestasi belajar siswa pada pelajaran 

matematika. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

prestasi belajar siswa padapelajaran matematika  menggunakan model 

kooperatif jigsaw. Kemampuan prestasi belajar siswa  pada pelajaran 

matematika yang akan diamati meliputi beberapa indikator yaitu: perkalian 

dan pembagian Refleksi (Reflecting) 

Refleki dilakukan untuk mengetahui capaian setelah dilakukan tindakan. 

Pada penelitian ini refleksi dilakukan untuk mengkaji kembali hal-hal yang 

berkaitan dengan kekurangan dan data-data yang diperoleh pada tindakan 

siklus 1. Seperti menganalisis hasil observasi tentang aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran, mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangan selama proses pembelajaran, dan menghitung perolehan hasil 

tes kemampuan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika dengan 

indikator yang telah ditentukan.  
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Siklus 2 

Siklus II dilaksanakan setelah pelaksanaan siklus 1. Siklus 2 memiliki 

tahapan yang sama pada siklus 1. Tujuan dilakukan siklus 2 adalah untuk 

memperbaiki kekurangan pada saat tindakan siklus 1 dilaksanakan. Siklus 2 

dilakukan apabila hasil siklus 1 belum tuntas. Perencanaan tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus 2 didasarkan pada refleksi pada silkus 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


