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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian peneliti membuat 

deskripsi secara sistematis dan faktual dari hasil belajar (kuantitatif) dan hasil 

belajar siswa yang dilihat dengan aktivitas belajar (kualitatif). Penelitian ini 

berusaha untuk menunjukkan, menggambarkan, dan menjelaskan keadaan yang 

sesuai dengan kenyataan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat 

penelitian yaitu kelas IV di SDN 02 Bringin Kabupaten Wajak, peneliti 

bermaksud untuk menerapkan kombinasi model Jigsaw dan NHT (Numbered 

Head Together).Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yaitu guru atau penelitidapat mengorganisasikan kondisi praktek 

pembelajaran, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Guru dapat 

mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan 

dilihat pengaruh nyata dari upaya itu. Penelitian ini disebut penelitian tindakan 

kelas (PTK) karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas sehingga terjadi perbaikan, peningkatan, dan perubahan 

pembelajaran yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

Rancangan penelitian terdiri dari empat tahapan yang lazim dilalui dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yaitu: (1) 
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perencanaan yang terkait dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, 

teknik atau strategi pembelajaran, media dan materi pembelajaran, dan sebagainya 

yang dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), juga dapat 

dimasukkan ke dalam silabus mata pelajaran yang bersangkutan dan membawa 

instrument penilaian. (2) pelaksanaan dan pengamatan yang digunakan materi apa 

model apa yang digunakan dan sebagainya. Setelah itu dapat dilakukan 

pengamatan sendiri oleh peneliti mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di 

kelas penelitian. (3) refleksi memikirkan upaya evaluasi yang dilakukan oleh guru 

dan peneliti terkait kekurangan PTK dan merencanakan perbaikan tindakan 

selanjutnya. (Wijaya & Dedi, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Modifikasi penelitian tindakan kelas model Kemmis & Taggart (Saur, 2014) 
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B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting. Peneliti berperan 

untuk mempersiapkan pembelajaran, mengumpulkan data, menganalisis data dan 

juga membuat laporan. Pada penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan guru 

kelas dan juga teman sejawat. Guru kelas dan peneliti berperan sebagai guru 

model yang melaksanakan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT 

secara bergantian.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di SDN 02 Bringin. Pada semester ganjil 

bulan Agustus dan September tahun ajaran 2018. Penelitian ini berlokasi di Jl. 

Perjuangan, RT/RW 23/10, Dusun Garotan, Desa/Kelurahan Bringin, Kabupaten 

Wajak Kota Malang Provinsi Jawa Timur.  

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 02 Bringin. Siswa 

dengan jumlah keseluruhan 21, yang terbagi diantaranya laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki sebanyak 11 siswa dan perempuan 10 siswa.  

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Jenis data  

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis 

secara deskrisptif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan berupa 
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data hasil evaluasi belajar siswa dalam pembelajaran tema 2 melalui 

kombinasi model Jigsaw dan NHT. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

member gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman 

terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti 

pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi 

belajar dan sejenisnya. Pada penelitian ini lebih di fokuskan pada hasil 

belajar siswa seperti semangat mengikuti pembelajaran dan keaktifan 

dalam pembelajaran. 

2. Sumber data  

a. Siswa  

Data yang dihasilkan merupakan data yang didapatkan dari hasil belajar 

dan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran tema 2 dengan kombinasi 

model pembelajaran Jigsaw dan NHT. Data ini merupakan pengaruh 

penting terhadap keberhasilan proses belajar. Hasil belajar siswa yang 

memenuhi KKM yakni 75 dan motivasi siswa selama proses 

pembelajaran. 

b. Guru  

Melihat tingkat keberhasilan implementasi pembalajaran tema 2 dengan 

kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT serta hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran. Guru menjadi fasilitator siswa yang sangat 

mempengaruhi motivasi siswa dalam pembalajaran. Apabila seorang guru 
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mampu mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran maka situasi 

kondusif di dalam kelas akan tercipta. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan tes hasil belajar yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengamati proses pembalajaran pada siswa 

kelas IV SDN 02 Bringin kabupaten Wajak. Selain itu observasi juga untuk 

mengamati atau mengumpulkan data tentang kejadian-kejadian yang tampak 

dalam proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal, 

kerjasama dalam diskusi kelompok dan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan hasil pekerjaannya.  

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini secara tidak terstruktur. 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas IV SDN 02 Bringin pada 

tanggal 15 Januari 2018. Pada kegiatan wawancara ini, peneliti akan 

memberikan pertanyaan pada guru mengenai pengetahuan seputar model 

pembelajaran.  

Wawancara dilakukan sebelum dan sesudah penerapan kombinasi model 

pembelajaran Jigsaw dan NHT pada tema 2. Wawancara sebelum tindakan 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guru menerapkan model 

pembelajaran dan mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model 
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pembelajaran tersebut. Wawancara setelah tindakan bertujuan untuk 

mengetahui respon guru setelah diterapkannya kombinasi model pembelajaran 

Jigsaw dan NHT.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan tes. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa 

arsip RPP, hasil observasi, hasil pekerjaan siswa yang dapat memberi informasi 

data, tugas, dan hasil tes. Selain itu dokumen digunakan untuk memberikan 

gambaran secara visual mengenai kegiatan siswa. Dokumentasi tersebut berupa 

foto maupun video yang diambil selama proses pembelajaran. 

4. Tes Hasil Belajar 

Tes dilakukan pada setiap akhir pembelajaran dari setiap siklus, dengan 

serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

pengetahuan siswa, intelegensi, bakat atau kemampuan yang dimiliki dari 

setiap individu atau kelompok. Tes hasil belajar siswa dalam penelitian ini 

menggunakan tes dalam bentuk soal-soal. 

 

G. Instrumen Penilaian 

Instrument penelitian merupakan alatbantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Instrument sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar 

dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Lembar observasi berupa Check List 

Observasi dilakukan untuk mengamati penerapan langkah-langkah 

pembelajaran yang menggunakan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan 

NHT, pengamatan kegiatan siswa, dan kelompok. Observasi dalam penelitian 

ini adalah observasi langsung dimana pengamatan dilakukan secara langsung 

oleh observer dengan mencatat data sebagaimana yang terjadi tanpa 

mengurangi atau melebihkan datayang didapat. Adapun Check List kisi-kisi 

pembelajaran yang menggunakan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan 

NHT.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Intsrumen Observasi Terstruktur 

No Kisi-kisi observasi Indikator kisi-kisi 

1 Pelaksanan Pembelajaran  Kegiatan awal 

 Kegiatan inti 

 Kegiatan penutup 

2 Kegiatan siswa  Siswa dalam memperhatikan guru 

 Siswa dalam mengikuti proses 

 Pembelajaran dengan antusias dan senang 

 Interaksi antar siswa dengan siswa 

 Interaksi antara siswa dengan guru 

 Siswa melakukan refleksi/ berpikir kembali tentang apa 

yang telah dipelajari 

3 Kegiatan kelompok  Berpartisipasi aktif dalam aktivitas kelompok 

 Bekerjasama dalam aktivitas berkelompok 

 Memberikan motivasi kepada anggota kelompok 

 

2. Lembar wawancara  

Lembar wawancara yang digunakan berupa format wawancara dengan 

responden guru dan siswa. Wawancara diberikan sebelum peneliti mengadakan 

penelitian dan sesudah siklus berakhir. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar wawancara 

No Pertanyaan Jumlah butir No. Item 

1 Bagaimana proses pembelajaran dikelas IV?                                                         1 1 

2 Apakah siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran?                                          1 2 

3 Apakah pembelajaran berpusat pada guru?                                                                                                                                1 3 

4 Selama proses belajar menajar, apakah ibu pernah 

menggunakan model pembelajaran?                                                                                                

1 4 

5 Apakah kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran?                                       1 5 

6 Berdasarkan kendala tersebut, apakah model pembelajaran 

penting untuk membantu proses pembelajaran?                                                                                  

1 6 

7 Apakah model pembelajaran dapat membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran ? 

1 7 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa gambar kegiatan yang dilakukan diawal sampai 

akhir penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi sangat diperlukan sebagai 

penguat penelitian. 

 

 

Gambar 3.2 obervasi awal dilakukan 

 

4. Lembar tes hasil belajar 

Lembar tes yang digunakan berupa soal evaluasi untuk uji kompetensi 

yang dilakukan di akhir pemberian materi. Pada penelitian ini, tes dilakukan 

dengan bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 20 soal, uraian singkat 10 
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  Tabel 3.3 Kisi-kisi soal  

No. Kompetensi Dasar Indikator 

1 Mengidentifikasi berbagai sumber energy, 

perubahan bentuk energy, dan sumber energy 

alternative (angin, air, matahari, panas bumi, 

bahan bakar organic, dan nuklir) dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan pengertian tentang 

sumber energi 

 Menyebutkan contoh perubahan 

bentuk energy 

 Menyebutkan contoh sumber energi 

alternative 

2 Mencermati keterhubungan antargagasan yang 

didapat dari teks lisan, tulis, atau visual 
 Menjelaskan pengertian tentang 

keterhubungan antargagasan pokok 

 Menuliskan gagasan pokok dari teks 

tulis maupun visual 

3 

 

 

4 

Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan 

hak sebagai warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan 

kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan pengertian kewajiban 

dan hak 

 

 Menyebutkan contoh pelaksanaan 

hakdan kewajiban  

 

5 

 

 

6 

Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari 

jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua 

bilangan cacah maupun pecahan dan decimal 

Menyelesaian masalah penaksiran dari jumlah, 

selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan 

cacah maupun pecahan dan decimal 

 Menghitung penaksiran dari jumlah 

selisih dan hasil kali 

 

 Menghitung hasil bagi dua bilangan 

cacah maupun pecahan dan decimal 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam PTK bisa dilakukan dengan analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan 

proses belajar khususnya berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru, sedangkan 

analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa 

sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan guru. Analisis data bisa 

dilakukan melaluitiga tahap: Pertama, reduksi data yakni kegiatan menyeleksi 

data sesuai dengan fokus masalah. Pada tadap ini guru atau peneliti 

mengumpulkan semua instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 

kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalahatau hipotetsis. Kedua, 

mendeskripsikan data sehingga data yangtelah diorganisir jadi bermakna. 

Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, membuat grafik atau 
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menyususunnya dalam bentuk tabel. Ketiga, membuat kesimpulanberdasarkan 

deskripsi data  

Menganalisis data yang kompleks akan lebih bagus peneliti menggunakan 

teknik analisis kualitatif, yang salah satu modelnya adalah teknik analisis 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu:  

1. Pengumpulan data, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi dan tes hasil belajar. Peneliti 

mengumpulkan data saat tindakan berlangsung maupun setelah tindakan 

tersebut diberikan.  

2. Reduksi data, merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan dari banyaknya data yang 

diperoleh oleh peneliti. Peneliti harus mengingat tujuan dari penelitian ini 

adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui kombinasi model 

pembelajaran Jigsaw dan NHTsehingga data yang tidak berhubungan 

dengan tujuan tersebut harus dibuang. 

3. Penyajian data, peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk 

uraian singkat. Menyajikan data, huruf besar, huruf kecil maupun angka 

harus disusun dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. 

Data kuantitatif dapat dianalisis secara deskriptif dengan cara menghitung 

jumlah, menghitung rata-rata, menghitung nilai persentase, dan membuat garfik. 

Indikator keberhasilan pembelajaran yang menggunakan kombinasi model 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menganalisis data hasil tes 

menggunakan batasminimal ketuntasan pembelajaran tematik yang sudah 
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ditetapkan oleh SDN 02 Bringin dianggap tuntasapabila hasil belajar siswa ≥ 70 

dan ketuntasan klasikal ≥ 75. 

a) Menentukan ketercapaian siswa  

KB =   ᵇ   x 100%                        KB = ketuntasan belajar 

s t                                        B     = jumlah skor jawaban benar 

             S T = jumlah skor maksimal 

 

b) Menentukan rata-rata 

Skor =            jumlah nilai siswa  

     St + jumlah siswa dalam kelas 

c) Mengetahui hasil ketercapaian kelas  

Ketuntasan belajar = Σ yang tuntas belajar 

Σ siswa 

(sumber: Afandi, 2015:52) 

Tabel 3.4 penentuan ketuntasan belajar siswa 

 

No.     persentase ketuntasan belajar             kriteria 

1. 80 – 100                              sangat baik 

2. 70 – 79        baik 

3. 60 – 69       cukup 

4. 50 – 59        kurang 

5. 0 – 49                            sangat kurang 

(Arikunto, 2008: 245) 

 

I. Prosedur Penilaian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus atau lebih. Adapun tahapan-tahapan tindakan tiap siklus yang terdiri dari 

empat tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus I 

akan dijadikan sebagai acuan terhadap pelaksanaan tindakan siklus II. Siklus II 

akan dilaksanakan apabila terdapat kekurangan pada siklus I. Pada penelitian ini 

siklus II akan tetap dilaksanakan sebagai penguatan apabila siklus I telah 

mencapai target. 
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1. Rencana siklus I 

a. Tahap Perencanaan ( Planing) 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus , RPP, dan materi 

pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 

2) Menyiapkan aksesoris belajar berupa topi bernomor 

3)  Menyiapkan kisi-kisi soal tes untuk model pembelajaran tersebut 

4) Membuat soal tes evaluasi berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat 

untuk mengukur hasil belajar siswa 

5) Menyiapkan lembar observasi berupa checklistuntuk mengamatai 

keterlaksanaan tahapan pembelajaran 

 

b. Tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan  

Pada tahap ini pelaksanaan rancangan kegiatan pembelajaran yang 

telah disusun dalam perencanaan. Proses dalam tindakan ini mengikuti urutan 

kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang telah disusun sebelumnya. Adapun tahap-tahap pelaksanaan 

tindakan yang telah dilakukan pada siklus sebagai berikut: 

1) Pembukaan 

a) Guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut keyakinan masing-

masing 

b) Guru melakukan apersepsi, memberikan pertanyaan untuk memotivasi 

siswa 

c) Guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran 

yangakan dicapai 
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2) Kegiatan inti  

Melaksanakan pembelajaran 3tema 2 subtema 1 dengan menggunakan 

kombinasi model Jigsaw dan NHT sesuai RPP yang telah disusun 

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberikan penghargaan kelompok 

b) Guru mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan  

Pengamatan dilakukan selama kegiatan pelaksanaan berlangsung, 

proses pengamatan secara intensif dilakukan oleh dua orang observer yaitu 

peneliti dan satu orang rekan. Objek yang diamati meliputi pelaksanaan 

tahapan pembelajaran dari awal sampai akhir kegiatan. Pengamatan dilakukan 

berdasarkan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya.  

c. Tahap Refleksi 

Tahap ini dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan tindakan kelas 

dan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini, 

peneliti bersama observer melakukan refleksi serta evaluasi dengan cara 

menganalisis: 

1) Menganalisis keterlaksanaan dan kekurangan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti sebagai pengejar. Hasil analisis 

data yang dilaksanakan dalam tahap ini dipergunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan siklus selanjutnya dengan optimal. 

2) Menganalisis tes hasil belajar 
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2. Rencana Siklus Berikutnya

Siklus ini akan dilakukan apabila hasil siklus I belum optimal dengan 

cara dilakukan perbaikan-perbaikan dan refleksi terhapa kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada siklus I. Rencana yang akan dirancang dan 

dilaksanakan pada siklus ini didasarkan pada hasil analisis dari siklus I. 

Tahapan pada siklus selanjutnya sama seperti tahapan pada siklus I. 

Penelitian ini akan dihentikan apabila seluruh data terpenuhi dan hasil belajar 

siswa sudah mencapai KKM kelasIV SDN 02 Bringin yakni 75 serta motivasi 

siswa yang di tunjukkan dalam aktivitas siswa sudah meningkat menjadi baik. 


