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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  

Pengumpulan data diperoleh berdasarkan kejadian saat ini dan bentuk datanya 

yang berupa data verbal. Sedangkan  analisis datanya bersifat deduktif dan 

induktif. Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena atau fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan tentang bagaimana keterlaksanaan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas VII-C SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh data yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 2 Malang yang beralamatkan di Jl. Letjen Sutoyo No. 68 Kota 

Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian di SMP Muhammadiyah 2 Malang 

didasarkan oleh hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Sedangkan waktu penelitian ini dilkasanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2018/2019 di kelas VII-C. Pemilihan waktu penelitian ini telah 

disesuaikan dengan jadwal penyampaian materi yang sama dengan perencanaan 

silabus sekolah. 



 

26 
 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Sasaran yang dijadikan subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII-C 

SMP Muhammadiyah 2 Malang. Alasan memilih kelas ini karena metode 

pembelajaran yang digunakan sebelumnya adalah metode pembelajaran ceramah, 

dimana semua perhatian terpusat pada guru dan siswa berperan pasif sehingga 

meyebabkan hasil belajar siswa rendah. Pemilihan siswa kelas VII-C ini dianggap 

telah mewakili subjek yang diteliti. Sedangkan objek penelitiannya adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. 

 

3.4 Data dan Sumber Penelitian 

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa 

data aktivitas guru dan siswa,  data hasil belajar siswa, serta data respon siswa. 

Data ini didapatkan setelah dilaksanakannya model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw di kelas VII-C SMP Muhammadiyah 2 Malang. Data diperoleh 

berdasarkan pada: 

a. Lembar observasi guru dan siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas guru 

dan siswa berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

b. Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa selama 

diterapkan  model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 
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c. Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran tipe Jigsaw. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-C SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data hasil penelitian. Metode yang digunakan oleh 

peneliti adalah observasi, tes dan angket. Alasan peneliti menggunakan ketiga 

metode tersebut agar data yang diperoleh tidak lemah sehingga hasil penelitian 

valid. Berikut akan dipaparkan metode pengumpulan data penelitian yang akan 

digunakan, yaitu: 

 

3.5.1 Observasi 

 Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati secara 

sistematis mengenai fenomena atau fakta yang terjadi selama penelitian. Teknik 

observasi pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

aktivitas guru dan siswa di kelas ketika dilaksanakannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. Peneliti berperan sebagai guru atau pengajar yang 

bertindak sebagai pengendali proses pembelajaran di kelas. Acuan yang 

digunakan oleh peneliti adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

difokuskan pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan telah disetujui 
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oleh guru matematika di sekolah. Peneliti akan membahas materi himpunan dan 

akan memberikan evaluasi di akhir pembelajaran.   

3.5.2 Tes 

 Tes merupakan teknik pengukuran yang dijadikan sebagai stimulus siswa, 

yang didalamnya memuat pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitan. 

Penggunaan tes dalam penelitian ini untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dan berbentuk uraian. 

Tes berbentuk uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas dan rinci 

hasil belajar siswa di kelas, karena siswa dituntut untuk menguraikan atau  

menjelaskan alasan sesuai dengan pikiran siswa. Tes yang diberikan memuat 10 

soal uraian yang dibuat oleh peneliti sendiri dan disesuaikan dengan materi  serta 

indikator hasil belajar siswa. Setelah tes dikerjakan oleh siswa, maka peneliti 

dapat melihat tingkat pemahaman siswa dalam belajar matematika. Sehingga data 

tersebut, digunakan oleh peneliti sebagai hasil belajar siswa.  

 

3.5.3 Angket 

 Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak 

langsung. Instrumen pengumpulan data berupa angket berisi sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sukmadinata, 2019). Angket 

dalam penelitian ini  diperlukan untuk mengukur respon siswa terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Penelitian ini menggunakan skala 4 dengan 

pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Angket 
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ini berisi tentang indikator-indikator respon siswa yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Indikator-indikator tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Indikator-Indikator Angket Respon Siswa 

No Indikator Nomor Butir 

Positif Negatif 

1. Perasaan Senang 2,6 5,7 

2. Perhatian dalam Belajar 1,3,4 8,10 

3. Ketertarikan 9,12,14 11,13,15 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel dari penelitian yang sedang diamati. Intrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi guru dan siswa, tes serta 

angket. Berikut merupakan paparan dari instrumen aktivitas guru dan siswa, 

instrumen tes serta instrumen angket : 

 

3.6.1 Instrumen Aktivitas Guru dan Siswa 

Instrumen aktivitas guru dan siswa dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur aktivitas guru dan siswa. Lembar observasi memuat langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru di kelas. Guru dan siswa harus 

melakukan semua aktivitas yang terdapat pada lembar aktivitas guru dan siswa 

yang disesuaikan dengan indikator model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

Aktivitas guru dan siswa akan diamati oleh observer selama tiga kali pertemuan. 

Observer bertugas sebagai penilai dari guru dan siswa menggunakan format 

penilaian pada lembar observasi selama kegiaatan pembelajaran berlangsung. 
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Lembar observasi aktivitas guru secara lengkap disajikan pada lampiran 1, 

sedangkan untuk lembar observasi aktivitas siswa disajikan lengkap pada 

lampiran 2. 

 

3.6.2 Instrumen Tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa. Tes tersebut memuat beberapa soal uraian yang akan diberikan kepada 

siswa selama penelitian berlangsung. Instrumen tes ini berisi cakupan materi 

himpunan dengan tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan rata-rata 

di kelas.  Pengerjaan tes bersifat individu dan tidak diperkenankan untuk saling 

bekerjasama antar siswa.  

Instrumen tes yang akan digunakan dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti 

sendiri dengan mempertimbangkan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai pada 

materi himpunan kelas VII. Siswa dituntut untuk menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan macam-macam himpunan. Jenis soal yang digunakan juga 

ada yang dikaitkan dengan masalah kontekstual, hal ini dimaksudkan agar siswa 

dapat mengeksplorasi pengetahuannya secara luas dan mendalam. Soal yang 

diberikan memungkinkan siswa untuk menuliskan alasan-alasan sesuai dengan 

apa yang sedang dipikirkan. 
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3.6.3 Instrumen Angket Respon Siswa 

Instrumen angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

pembelajaran matematika pada materi himpunan. Responden dalam penelitian ini 

adalah kelas VII-C. Responden diminta untuk mengisi angket dengan alternatif 

jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti. Setiap responden mendapatkan 

angket yang bersifat individu. Sehingga responden tidak diperkenankan untuk 

melakukan diskusi dengan teman lainnya. Terdapat 15 butir pertanyaan dalam 

instrumen angket siswa. Delapan butir pertanyaan bersifat positif dan tujuh butir 

pertanyaan bersifat negatif. Adapun butir soal pada instrumen angket respon siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Angket Respon Siswa 

No. Pertanyaan tentang respon siswa Pilihlah jawaban 

SS S TS STS 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw 

membuat anda senang dalam belajar 

    

2. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran 

tipe Jigsaw lebih mudah memahami materi 

    

3. Apakah materi dalam penggunaan model 

pembelajaran tipe Jigsaw sesuai dengan yang sedang 

di pelajari  

    

4. Apakah pembelajaran dengan model pembelajaran 

tipe Jigsaw menarik 

    

5. Apakah materi yang disampaikan dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran tipe Jigsaw menjadi lebih 

membingungkan 

    

6. Apakah penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw 

dalam pembelajaran lebih menyenangkan 

dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya 

    

7. Apakah proses belajar mengajar dengan model 

pembelajaran tipe Jigsaw menjadi membosankan  

    

8. Apakah penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw 

dalam proses belajar mengajar tidak membantu 
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meningkatkan pemahaman yang sedang di pelajari  

9. Apakah Penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw 

pada pembelajaran matematika sudah tepat 

    

10. Saya tidak semangat atau jenuh dengan penggunaan 

model pembelajaran tipe Jigsaw 

    

11. Saya tidak ingin penggunaan model pembelajaran 

tipe Jigsaw lebih sering digunakan untuk membantu 

kegiatan belajar 

    

12. Saya bisa mengerjakan soal dengan baik dengan 

penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw  

    

13. Apakah model pembelajaran tipe Jigsaw tidak dapat 

membantu dalam pemahaman materi yang dibahas 

    

14. Saya senang menggunakan model pembelajaran tipe 

Jigsaw  

    

15. Saya tidak tertarik dalam proses belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran tipe 

Jigsaw 

    

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukan 

oleh peneliti setelah penelitian selesai dilaksanakan. Tujuan dari analisis data 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan materi himpunan di kelas VII-C SMP 

Muhammadiyah 2 Malang. Berikut dipaparkan mengenai data-data yang akan 

dianalisis pada penelitian ini, yaitu: 
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3.7.1 Analisis Data Aktivitas Guru dan Siswa 

Data aktivitas guru dan siswa diperoleh dari lembar observasi guru dan 

siswa yang telah diisi oleh observer selama proses pembelajaran berlangsung. 

Peneliti membuat ketentuan terhadap skor akhir dengan betuk persentase. 

Sedangkan skor untuk setiap indikator berselang 1 sampai 4. Berikut akan 

dipaparkan secara rinci mengenai pedoman peskoran tiap indikator dan 

perhitungan persentase aktivitas guru dan siswa: 

Tabel 3.3 Pedoman Peskoran Aktivitas Guru dan Siswa 

Kategori Skor 

Apabila lebih dari dua indikator yang dilakukan 4 

Apabila hanya dua indikator yang dilakukan 3 

Apabila hanya satu indikator yang dilakukan 2 

Apabila semua indikator tidak dilakukan 1 

 

Pedoman penskoran aktivitas guru dan siswa di atas dapat dijadikan acuan 

oleh observer dalam menilai setiap aspek yang dilakukan. Sedangkan nilai rata-

rata dari semua kategori dihitung berdasarkan rumus berikut:    
 

 
      

Keterangan: 

   Nilai aktivitas guru dan siswa 

   Jumlah keseluruhan skor yang didapat dari aktivitas guru dan siswa 

   Skor maksimal aktivitas guru dan siswa 

Rata-rata nilai aktivitas guru dan siswa yang diperoleh diklasifikasikan ke 

dalam kriteria keberhasilan sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kriteria Keberhasilan Aktivitas Guru 

Presentase Keterangan 

         Sangat Baik 

        Baik 

        Cukup  

     Kurang 

Sumber: Kemendikbud (Susilo,G C 2018:33) 

Keterangan: 

Sangat Baik 
Nilai aktivitas guru dan siswa lebih dari sama dengan 80% 

dan kurang dari sama dengan 100% 

Baik 
Nilai aktivitas guru dan siswa lebih dari sama dengan 70% 

dan kurang dari 80% 

Cukup 
Nilai aktivitas guru dan siswa lebih dari sama dengan 60% 

dan kurang dari 70% 

Kurang Nilai aktivitas guru dan siswa kurang dari 60% 

 

3.7.2 Analisis Data Hasil Tes 

Data hasil tes merupakan data yang digunakan sebagai evalusi terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Berikut merupakan pedoman penilaian dari hasil 

tes: 

  
 

 
      

Keterangan: 

   Nilai siswa 

   Jumlah keseluruhan nilai siswa 

   Skor maksimal nilai siswa 

 Rata-rata nilai siswa yang diperoleh dalam mengerjakan tes 

diklasifikasikan ke dalam kriteria kelulusan sebagai berikut : 



 

35 
 

Tabel 3.5 Kriteria Kelulusan Hasil Belajar Siswa 

Presentase Keterangan 

         Sangat Baik 

        Baik 

        Cukup  

     Kurang 

Sumber: Kemendikbud (Susilo,G C 2018:33) 

Keterangan: 

Sangat Baik 
Nilai kelulusan siswa lebih dari sama dengan 80% dan 

kurang dari sama dengan 100% 

Baik 
Nilai kelulusan siswa lebih dari sama dengan 70% dan 

kurang dari 80% 

Cukup 
Nilai kelulusan siswa lebih dari sama dengan 60% dan 

kurang dari 70% 

Kurang Nilai kelulusan siswa kurang dari 60% 

 

3.7.3 Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data angket respon siswa dapat diperoleh dari pengisian lembar angket oleh 

siswa yang dilakukan diakhir pembelajaran setelah diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. siswa diminta mengisi dengan sejujur-

jujurnya. Angket ini disusun dengan menggunakan skala Likert. 

Analisis data pada penelitian ini dihitung dari pernyataan negative dan 

positif (Riduwan, 2008:16) 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju  (SS) = 4 Sangat Setuju  (SS) = 1 

Setuju (S) = 3 Setuju (S) = 2 

Tidak Setuju (TS) = 2 Tidak Setuju (TS) = 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 Sangat Tidak Setuju (STS) = 4 
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Skor-skor yang didapatkan dari angket dapat dimasukkan kedalam tabel 

data hasil angket respon siswa yang sudah dibuat peneliti. Tabel tersebut sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6 Data Hasil Angket Respon Siswa 

No Angket 

 

No Absen 

1 2 3 . . . 15 Jumlah Skor 

Respon Siswa 

Kriteria 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

25 

   

Jumlah Skor Respon Siswa 

Rata-Rata Skor Respon Siswa 

 

Hasil angket respon siswa dihitung berdasarkan dua hal. Yang pertama akan 

dihitung hasil per siswa, kemudian yang kedua akan dihitung secara keseluruhan 

atau satu kelas. Peneliti akan menghitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

a) Skor Respon Siswa 

                                            

Skor minimal = 15 

Skor maksimal = 60 

b) Skor Respon Kelas 

  
 

 
 

Keterangan: 
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S = Skor respon siswa 

P = Jumlah keseluruhan skor respon siswa 

Q = Jumlah siswa 

Dari hasil perhitungan rumus diatas terdapat beberapa kriteri dalam 

menentukan respon siswa tinggi atau rendah. Kriteria yang ditentukan peneliti 

sebagai berikut: 

Presentase Keterangan 

        Sanat Rendah 

        Rendah 

        Tinggi 

        Sangat Tinggi 

 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahap-tahap pelaksanaan penelitian. Prosedur 

pada penelitian ini dikelompokkan dalam tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap laporan akhir penelitian. 

 

3.8.1 Rancangan Penelitian 

Peneliti menyusun rancangan penelitian untuk menentukan langkah-langkah 

yang dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Langkah pertama, peneliti 

menentukan lokasi atau tempat penelitian. Peneliti memilih SMP Muhammadiyah 

2 Malang sebagai lokasi penelitian. Sebelumnya, sekolah tersebut merupakan 

tempat peneliti melakukan observasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
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dilakukan, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa SMP Muhammadiyah 2 

Malang yang kurang maksimal. 

Langkah kedua, peneliti menentukan perangkat pembelajaran yang 

diperlukan saat penelitian. Perangkat pembelajaran yang disiapkan saat penelitian 

antara lain sebagai berikut:  (1) Soal-soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban, 

(2) Menyusun Lembar Kerja Kelompok (LKK), (3) RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw, (4) Menyusun angket untuk data respon siswa. Sedangkan langkah yang 

terakhir, peneliti menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang 

dibuat oleh peneliti antara lain: soal tes, lembar penilaian tes, lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa, lembar penilaian observasi aktivitas guru dan siswa, 

lembar angket respon siswa, dan lembar penilaian angket respon siswa. 

 

3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung: (1) menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 

VII. Proses pembelajaran di kelas sejalan dengan RPP yang telah disesuaikan 

dengan  model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan pokok bahasan 

himpunan. (2) memberikan tes, tes diberikan diakhir pembelajaran pada 

pertemuan ketiga. (3) melakukan observasi terhadap aktivitas guru dan siswa. (4) 

memberikan lembar angket. 

3.8.3 Laporan Hasil Penelitian 
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Laporan hasil penelitian dibuat setelah pelaksanaan penelitian selesai. Data 

yang didapatkan akan diolah dan dianalisis secara deskripsi berdasarkan fakta 

selama proses penelitian. Selanjutnya, peneliti akan membuat kesimpulan 

berdasarkann data yang diperoleh di SMP Muhammadiyah 2 Malang dan 

disesuaikan dengan indikator yang ingin dicari dalam penelitian.  

 


