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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (classroom action 
research).Penelitian tindakan kelas merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan 
beberapa siklus dalam rangka pemecahan masalah. Menurut Bogdan & Biken 
sebagaimana yang dikutip oleh Kunandar menjelaskan bahwa: penelitian tindakan kelas 
merupakan pengumpulan informasi yang sistematis yang dirancang untuk menghasilkan 
perubahan sosial,(Kunandar,2013,h.43). 

 
 Selain itu Kusnandar dalam Ekawarna (2009)”menjelaskan bahwa PTK adalah 

suatu   kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang lain (kolaborasi) 

yang bertujuan untuk memperbaikai dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di 

kelas,(h.5). 

Dalam bukunya Suharsimi (2011)”mendefinisikan Penelitian Tindakan Kelas 

(action research) merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut 

metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah atau teknologi baru, 

membuktikan kabenaran atau ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan 

teori dan gejala sosial”(58) 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tujuan memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran di kelas yaitu dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas 

pembelajaran.Sehingga, tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Tipe jigsaw 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada bidang studi Pendidikan Agama 

Islam ( PAI ) kelas V. SDN 3 Ranomeeto, tahun ajaran 2019/2020. 



 

43 
 

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Ranomeeto, pada kelas V. Tahun 

pelajaran 2019/2020. Adapun waktu  pelaksanaan penelitian ini yaitu kurang lebih tiga 

bulan sejak bulan Februari pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020.dalam kurun 

waktu sejak diterimanya proposal hingga selesai. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitaian dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas V SDN 3 

Ranomeeto. Yang bejumlah 34 siswa.dimana laki-laki berjumlah 17 orang dan jumlah 

perempuan 17 orang yang terdaftar pada tahun ajaran 2019/2020.  

Objek penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh 

dari pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw pada bidang studi PAI  peserta didik kelas V. 

SDN 3 Ranomeeto, tahun ajaran 2019/2020 semester genap. 

3.4 Faktor yang Diteliti 

Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa faktor yang 

akan diselidiki , diantaranya : 

1. Faktor peserta didik (siswa), yaitu : akan dilakukan pengamatan dengan 

memperhatikan perkembangan hasil belajar peerta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipeJigsaw. 
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2. Faktor guru, yaitu : akan dilakukan pengamatan dengan memperhatikan guru 

dalam mempersiapkan dan menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperetif tipe Jigsaw pada materi yang telah ditetapkan. 

3. Faktor sumber pembelajaran, yaitu : dengan melihat kesesuaian antara sumber 

atau bahan pelajaran yang digunakan dengan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai dalam penggunaan model pembelajaran kooperatife tipe Jigsaw. 

3.5 Desain Penelitian 

 Tahapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dalam pelaksanaannya 

dirancang memiliki tahapan yang berulang, mulai dari identifikasi masalah, 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan kembali pada perencanaan selanjutya 

berdasarkan refleksi pada akhir setiap siklus.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada Bidang Studi PAI. Tahapan untuk setiap siklus dapat 

diilustrasikan oleh Kemmis dan Taggart dengan membuat bagan sebagai berikut 
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Gambar 3. Siklus dalam Prodesur PTK(Ridwan Abdullah Sani, dkk.2017.h. 26). 

Berdasarkan model siklus pelaksanaan penelitian Kemmis dan Taggart peneliti 

mengembangkan  Secara rinci kegiatan pada masing-masing siklus dijabarkan sebagai 

berikut: 

 3.6 Identifikasi Masalah  

 Masalah dapat diidentifikasi berdasarkan hasil kegiatan observasi awal. 

Observasi awal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

keadaan kelas yang akan diteliti saat kegiatan pembelajaran. Selain melakukan 

pengamatan secara langsung, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru wali 

kelas V. sebagai hasilnya maka teridentifikasilah beberapa masalah tersebut seperti : 

Pertama, kurangnya keaktifan peserta didik dalam menerima pembelajaran baik dalam 

memberi pendapat saat diskusi maupun memberikan tanggapan ketika guru memberikan 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan 

Siklus Selanjutnya 

Refleksi 

Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan 

 

Revisi Rencana 

 

Observasi 

 

Refleksi 
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pertanyaan atau menyuruh peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, hal ini ditandai 

dengan kurangnya peserta didik yang mengangkat tangan ketika dipersilahkan untuk 

mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. 

Kedua, kurangnya interaksi antar peserta didik dalam pembelajaran kelompok sehingga 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam bersosial, hal ini dipengaruhi antara 

lain karena guru belum optimal dalam menerapkan pembelajaran kooperatif sehingga 

peserta didik masih belum begitu mengerti bagaimana cara bekerja sama dalam 

kelompok. 

Ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran PAI yang ditandai dengan 

nilai rata-rata peserta didik yang belum mencapai KKM. 

“Adapun pelaksanaan tindakan penelitian yang dikemukakan oleh Arikunto ada 
empat langkah dalam melakukan PTK yaitu: (1), Perencanaan, (2), Pelaksanaan 
tindakan, (3), Pengamatan, (4), Refleksi”( Suyadi,2010, h. 49). 

3.6.1 Perencanaan  

 Pada tahap ini guru merencanakan dan menyusun persiapan untuk melaksanakan 

pembelajaran PAI serta menyusun instrumen yang diperlukan untuk memperoleh data. 

Berikut rincian tindakan yang akan dilakukan peneliti pada tahap perencanaan ini yaitu: 

1. Menyusun skenario pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan pada saat itu. 

2. Menelaah materi/bahan ajar yang relevan untuk diajarkan dengan menggunakan 

media visual 

3. Menyiapkan alat/ media visual yang akan digunakan dalam pembelajaran 
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4. Menyiapkan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan peserta didik dalam 

belajar 

5. Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk kegiatan guru dan 

peserta didik. 

3.6.2 Pelaksanaan 

 Berdasarkan perencanaan tersebut diatas maka pelaksanaan dalam penelitian ini 

adalah tahap dimana peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang telah dituangkan 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam tahap Pelaksanaan, peneliti 

baru akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada saat kegiatan 

Inti. Berikut prosedur pelaksanaannya: 

3.6.2.1 Pendahuluan 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa dengan penuh 

khidmat. 

2. Guru membuka pembelajaran dengan pembacaan al-Qur’an surah-surah 

pendek yang dipilih yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. 

3. Guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi, 

kebersihan, dan tempat duduk peserta didik. 

4. Guru memberikan motivasi menyampaikan pertanyaan secara 

komunikatif mengenai hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 
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3.6.2.2Kegiatan Inti 

1. Guru Menempelkan gambar dipapan tulis dengan tujuan agar memusatkan 

perhatian dan konsentrasi peserta didik pada pembelajaran 

2. Guru menjelaskan materi secara singkat sesuai (1) topik yang akan 

dipelajari masing-masing kelompok, (2) tujuan dan indikator belajar yang 

diharapkan, (3) bentuk tagihan tiap kelompok, (4) prosedur kegiatan, (5) 

sumber belajar yang dapat peserta didik gunakan. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik terkait materi yang 

kurang dipahami oleh peserta didik. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab 

pertanyaan dari peerta didik yang mengajukan pertanyaan. 

5. Guru memberikan penjelasan dan penguatan terhadap jawaban yang 

diberikan oleh peserta didik yang menjawab. 

6. Setelah guru memastikan bahwa setiap peserta didik sudah paham dengan 

materi yang akan didiskusikan, barulah guru membagi kelompok diskusi. 

7. Guru membagi peserta didik  menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 6-7 orang, jika dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

kelompok ini dinamakan kelompok asal. Dalam setiap anggota kelompok 

yang sama mendapatkan materi ajar yang berbeda-beda. 

8. Guru menjelaskan aturan diskusi kepada peserta didik. Setiap anggota 

kelompok asal yang mendapat materi yang sama dengan kelompok asal 

yang lainnya berkumpul dan bertemu untuk membentuk kelompok ahli.   
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9. Setiap kelompok ahli mendiskusikan materi yang mereka dapatkan dan 

bertanggung jawab atas materi ajar yang telah mereka dapatkan. 

10. Setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, waktunya setiap anggota 

ahli kembali berkumpul pada kelompok asal  masing-masing untuk 

memberikan informasi berkenaan dengan materi ajar yang telah 

didiskusikan pada kelompok ahli.. 

11. Sebelum presentasi dimulai, guru mengingatkan peserta didik untuk 

menggunakan kalimat efektif dan bahasa indonesia yang baik dan benar 

saat melakukan presentasi.  

3.6.2.3 Penutup  

1. Setelah seluruh kegiatan diskusi selesai, guru menunjuk salah satu 

anggota asal dari setiap anggota untuk menyimpulkan materi yang 

berbeda.  

2. Guru memberi penguatan terhadap jawaban peserta didikn dan 

memberikan tambahan kesimpulan. 

3. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik jika ada penjelasan 

materi yang kurang dipahami. 

4. Diakhir pembelajaran guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan 

memberikan tes atau kuis untuk mengetes tingkat pemahaman peserta 

didik secara Individual. 

5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdo’a dan salam. 
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3.6.3 Observasi 

Pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung maka pada saat yang bersamaan 

pula kegiatan observasi dilakukan oleh observer atau pengamat.Tahap observasi 

dilakukan berdasarkan sintaks dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsawuntuk 

mengetahui dan melihat apakah tindakan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau 

belum.Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data mengenai hasil belajar peserta didik yang dilihat 

berdasarkan data nilai hasil belajar peserta didik setelah mengerjakan soal pada siklus I. 

Data sekunder merupakan  data pendukung yang meliputi data tentang segala aktifitas 

peserta didik dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Data tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil pengamatan observer dengan menggunakan lembar observasi peserta 

didik dan guru. Dalam lembar observasi guru terdiri dari 33 item sedangkan lembar 

observasi peserta didik terdiri dari 22 item yang dilengkapi dengan kolom komentar 

untuk mengklarifikasi apa yang telah diamati oleh observer.  

3.6.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi dimulai dengan melakukan evaluasi berdasarkan  hasil 

pengamatan seluruh tindakan yang sudah dilakukan guru melalui kegiatan pembelajaran 

di kelas, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, suasana kelas, dan berbagai 

aktivitas lainnya yang terjadi selama proses pembelajaran serta dampaknya terhadap 

hasil belajar peserta didik. Selanjutnya melakukan refleksi dengan melalui tiga tahap. 

Pertama, melakukan analisis data proses pembelajaran yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi. Pada tahap ini guru harus mengingat kembali apa yang telah dilakukan 

selama proses pembelajaran. Kedua, guru membandingkan perilaku peserta didik 
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setelah tindakan dan sebelum tindakan yaitu dengan melihat hasil pengamatan yang 

dituangkan dalam kolom komentar observer pada lembar observasi.Ketiga, membuat 

usulan perbaikan untuk pelaksanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya.Hasil 

kesimpulan yang didapat berupa tingkat keefektifan rancangan pembelajaran, daftar 

permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapidi lapangan. Hasil ini kemudian  

digunakan sebagai dasar dalam membuat revisi RPP guna menyempurnakan tindakan 

pada siklus selanjutnya. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi teknik pengumpulan data.Dan data 

tersebut terdapat bermacam-macam jenis metode.Jenis metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data disesuaikan dengan sifat penelitian yang dilakukan. Teknik yang 

digunakan peneliti ini dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengamati 

situasi yang ada disekitar, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar 

centang (checklis), ataupun catatan terbuka (bebas) tentang kriteria belajar mengajar 

(Ridwan Abdullah Sani & Sudirman,2017, h.63).Observasi dilakukan peneliti pada awal 

penelitian untuk meminta izin di sekolah yang dituju serta melihat kondisi dan keadaan 

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian dan mengobservasi guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran dikelas, aktivitas dan interaksinya didalam kelas, model 

pembelajaran yang digunakan serta sarana yang ada. Kemudian pada saat nanti peneliti 

melakukan penelitian di sekolah SDN 3 Ranomeeto kelas V. maka guru Bidang Studi 

atas nama Ibu Ronaslian S.Pdi. bertindak sebagai obsever yang mengamati peneliti 
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dalam proses pembelajaran PAI berlangsung, dan teman sejawat saya bertindak sebagai 

obsever yang mengamati siswa dalam proses pembelajaran PAI berlangsung 

3.7.2 Wawancara  

Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara lisan dan memerlukan jawaban lisan. Yang akan di wawancara dalam penelitian 

ini adalah mengenai pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam hal ini adalah kepada pendidik atau 

guru dan peserta didik sebagai narasumber yang di jadikan sebagai perbaikan dalam 

segi pembelajaran kedepannya nanti. 

3.7.3  Tes  

Tes adalah suatu instrumen atau prosedur sistematik untuk mengukur sampel 

dari prilaku dengan memberikan serangkaian pertanyaan dalam bentuk seragam (Nana 

Syaodih Sukmadinata,2011,h.223).Instrumen tes hasil belajar koknitif menggunakan 

soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan isiay dengan acuan bahwa setiap item 

dalam soal pilihan ganda yang dijawab benar diberi skor 8 dan item yang dijawab salah 

akan diberi skor 0.  sedangkan tes isian diberi skor 5 apabila jawabanya benar dan skor 

0 jika dijawab salah. 

3.7.4 Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, dimana 

dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, catatan harian dan lain-lain (Widodo,2005,h.51).Tehknik 

dokumentasi dilakukan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

dengan memanfaatkan dokumen-dokumen, seperti jumlah peserta didik yang akan 
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3.9 Indikator Ketuntasan Belajar 

Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini adalah 75%. Serta apabila 

peserta didik  mencapai standar keberhasilan atau kelulusan sebagaimana yang telah 

ditetapkan pada standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu 

apabila peserta didik memperoleh nilai ≥75, maka peserta didik dinyatakan telah 

mencapai ketuntasan hasil belajar secara individu atau perorangan dan ketuntasan secara 

klasikal dinyatakan telah berhasil apabila mencapai 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


