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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 
3.1.1. Setting Penelitian 

Tempat pelaksanaan perbaikan pembelajaran di SD Negeri Trimulyo 01 Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati pada siswa kelas 4 semester  I, mata  pelajaran PKn 
dengan Indikator menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota 
dan  propinsi. Waktu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanakan dua siklus 
yaitu : 
Siklus I pertemuan I hari Kamis tanggal 04 Oktober  2012 
Siklus I pertemuan II hari Kamis  tanggal 11 Oktober 2012 
Siklus I pertemuan III hari Kamis tanggal  18 Oktober  2012   
Siklus II pertemuan I hari Kamis tanggal 25 Oktober  2012     
Siklus II pertemuan II hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 
Siklus II pertemuan III hari Kamis tanggal  08 Nopember 2012        

3.1.2. Karakteristik Subyek Penelitian 
Dari jumlah siswa 21 yang terdiri dari 13  siswa laki-laki dan 8 siswa 
perempuan mempunyai pribadi atau karakter siswa yang tidak sama ada anak 
yang nakal tidak mau memperhatikan penjelasan guru, bicara sendiri bahkan 
ada yang bermain di kelas. sebagai guru kita juga harus mengubah sifat pribadi 
siswa yang demikian, Selain nakal ada juga anak yang merasa minder atau 
takut terhadap guru, sehingga anak itu tidak pernah mengemukakan pendapat 
karena takut salah. dengan perbedaan pribadi siswa yang demikian ini 
mempengaruhi  juga hasil belajar. sebagian anak yang nakal dan takut, 
mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. 
 

3.2. Variabel Penelitian 
     Adapun jenis variable penelitian yang menjadi fokus tindakan pada penelitian 
adalah : 
3.2.1. Variabel bebas terdiri dari : 
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         1. Penerapan metode jigsaw dengan bantuan LKS.  

3.2.2. Variabel terikat  
    1. Hasil belajar PKn siswa kelas 4 semester I SD Negeri  Trimulyo 01 tahun 

pelajaran 2012 / 2013. 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

1  Aktivitas siswa 
dalam 
pemebelajaran 
dengan 
menerapkan 
metode jigsaw 
deengan 
bantuan LKS 

 Kesiapan dalam belajar 

 Aktif dalam kerja 

kelompok dan proses 
pembelajaran 

 Tanggung jawab terhadap 
kelompok 

 

 Siswa 

 Foto 

 Video 

 Lembar Observasi 

 Catatan 
   Lapangan 

 Angket  

2 Ketrampilan 
guru dalam 
proses belajar 
mengajar 
dengan 
menerapkan 
metode jiigsaw 
dengan bantuan 
LKS pada 
pembelajaran 
PKN dengan 
materi lembaga-
lembaga 
pemerintahan 
kabupaten/ kota 
dan propinsi 

pada siswa 

 Mengemukakan tujuan 
pembelajaran 

 Melakukan apersepsi 

 Mengkondisikan siswa 
dalam kelompok 

 Membimbing siswa dalam 
melaksanakan kerja 
kelompok 

 Membimbing siswa dalam 
diskusi kelas 

 Melakukan evaluasi 

 Menggunakan media 
secara efektif dan efisien. 

 Mengelola waktu 

 Melakukan refleks 

 Guru 

 Video 

 Foto 

 Observasi 

 Catatan 
   lapangan 

 Wawancara 
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kelas IV SD 
Negeri Trimulyo 
01 

3 Hasil belajar 
siswa dalam 
pembelajaran 
PKn pada 
materi  
lembaga-
lembaga 
pemerintahan 
kabupaten / 
kota dan 
propinsi 

 Ketepatan hasil kerja 
kelompok 

 Kelancaran menjelaskan 

hasil kinerja kelompok 

 Ketepatan menjawab 
pertanyaan / tes individu 

 
 

 Siswa  TesTertulis 

 Tes Lisan 

 Observasi 

 
3.3. Prosedur Penelitian  
3.3.1. Siklus I 
      Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Perencanaan. 
      1).Membuat rencapa pembelajaran PKn materi lembaga-lembaga pemerintah desa 

dan kecamatan  dengan indikator  menjelaskan lembaga- lembaga pemerintah 
kabupaten atau kota dan propinsi. 

2).Mengembangkan skenario pembelajaran 
   a) Kisi-kisi  

No Aspek Indikator Item 

I Pendahuluan Informasi 
1. Guru menyampaikan tujuan  
     pembelajaran 
2. Guru menuliskan materi  
    Pembelajaran 

Apersepsi 

10 Menit 
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  Anak- anak kamu pernah ke 
kabupaten?  
( pernah, belum, dll ) 

 Siapa bupati pati sekarang?  
( Hariyanto ) 

II Inti Eksplorasi 
a. Siswa dikelompokkan ke dalam 6 
anggota tim. 
b. Tiap orang dalam tim diberi bagian 
materi yang berbeda. 
c. Tiap anggota dalam tim diberi bagian 
materi yang ditugaskan 

40 meneit 

Elaborasi 
d. Anggota dari tim yang berbeda yang 
telah mempelajari bagian/sub bab yang 
sama bertemu  dalam kelompok baru 
(kelompok ahli) untuk mendiskusikan 
sub bab mereka. 
e. Setelah selesai diskusi, sebagian tim 
ahli tiap anggota kembali ke kelompok 
asal dan bergantian mengajar teman 
satu tim mereka tentang sub bab yang 
mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-
sungguh. 
f. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil 
diskusi. 

 

Konfirmasi 
g.Guru membahan hasil diskusi 
kelompok  

 

III Penutup h. Guru memberi evaluasi. 
i. Penutup. 

20 menit 
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b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahapan 
Kegiatan 

Pengalaman Belajar 
Alokasi 
Waktu 

Pengelolaan 
Kelas 

 

Awal 

A. Informasi 
1. Guru memberikan informasi  

tentang tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai  

2.  Siswa diajak menyanyikan  
     sesuai dengan materi  
B. Apersepsi 
3. Guru menanyakan beberapa hal pada 
siswa sebagai materi prasarat di 
antaranya adalah   : 
 Anak- anak kamu pernah ke 

kabupaten?  
( pernah, belum, dll ) 

 Siapa bupati pati sekarang?  
( Hariyanto ) 

 Nah sekarang kita pelajari lembaga-
lembaga yang ada dalam 
pemerintahan kabupaten atau kota ! 

10  
menit 

 

 
Klasikal 
 
 
 
 
Klasikal 
 
 
 
 

 
Rasa ingin tahu 
 
 
Rasa ingin tahu 
 
 
Rasa ingin tahu 
 
 
 
 

Inti 

A. Eksplorasi 
4. Guru menjelaskan perrmasalahan 

tentang lembaga-lembaga 
pemerintahan kabupaten atau kota  

5. Kelas dibagai menjadi beberapa  
    kelompok atau tim.  
6. Tiap kelompok atau tim terdiri dari  4  
    siswa.  
7. Tiap siswa dalam setiap tim diberi  

    materi dan tugas yang berbeda.  

40  
menit 

 
Klasikal 
 
 
Klasikal 
 
Kelompok 
 
Kelompok 

 

 
Rasa ingin tahu 
 
 
Kerjasama 
 
Kerjasama 
 
Rasa ingin tahu 

 



20 
 

B. Elaborasi 
8. Anggota dari tim yang berbeda yang 

telah mempelajari bagian/sub bab 
yang sama bertemu dalam kelompok 
baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka.  

8. Setelah selesai diskusi sebagai tim 
ahli tiap anggota kembali ke 
kelompok asal dan bergantian 
mengajar teman satu tim mereka 
tentang sub bab yang mereka kuasai 
dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-
sungguh.  

9.  Tiap tim ahli mempresentasikan hasil  
      diskusi.  

C. Konfirmasi 
10. Guru bersama siswa membahas  
      hasil diskusi kelompok/diskusi  
      kelas  
11. Guru memberikan umpan balik  
      dan penguatan hasil kerja siswa  
      sebagai konsep dalam  
      pemecahan masalah  

 
Kelompok 
 
 
 
 
Kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok 
 

 
Klasikal 
 
 
Klasikal 
 

 
Kerjasama  
Tanggungjawab 
Demokrasi 
Percaya diri 
 
Kerjasama 
Tanggungjawab 
 
 
 
 
 
 
Tanggungjawab 
 

 
Tanggunjawab 
 
 
Tanggungjawab 

Penutup 

12. Siswa memajangkan hasil  
      karya kelompoknya pada  
      papan  pajangan 
13. Guru dan siswa  melakukan  
       refleksi atas apa yang telah  
       dipelajari  
14. Menekankan kembali konsep  

20 menit Kelompok 
 
 
Klasikal 
 
 
Klasikal 

Tanggungjawab  
 
 
Menghargai  
 
 
Menghargai  
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    materi yang telah dipelajari  
15.  Tindak lanjut berupa PR. 
16. Penutup 
 

 
Individu 
Individu 

 
Jujur, teliti, 
disiplin 
Pembiasaan  
belajar 

 
3).Menyusun LKS 
4).Menyiapkan sumber belajar 
5).Simulasi pembelajaran berdasarkan desai rencana pembelajaran 
6).Revisi rencana pembelajaran setelah ada masukan dari simulasi 
7).Menyusun instrument/alat tes yang akan digunakan pada akhir pembelajaran 
8).Mengembangkan format observasi pembelajaran 
b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 3 tahap  yaitu kegiatan 
awal yang diawali dengan apersepsi dan pemberian motivasi pada siswa dalam 
mengikuti pembelajaran. Kemudian guru memberikan informasi singkat tentang 
materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti yang didalamnya dilaksanakan kegiatan 
yang sesuai  yang direncanakan yaitu pembelajaran menggunakan metode jigsaw 
dan tahap akhir dengan pemberian tes kepada siswa  dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1.  Kelas dibagai menjadi beberapa kelompok atau tim.  
2.  Tiap kelompok atau tim terdiri dari  4 siswa.  
3.  Tiap siswa dalam setiap tim diberi materi dan tugas yang berbeda.  
4.  Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 
bab mereka.  

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 
dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka 
kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.  

6.  Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.  
7.  Guru memberi evaluasi.  
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8. Penutup. 

c. Observasi 
Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan , guru peneliti 
sebagai penyampai materi. Setiap tindakan yang dilakukan guru dan siswa diamati 
oleh observer yaitu peneliti dan teman sejawat dengan menggunakan lembar 
observasi. 

d. Refleksi 
Tahap ini berisi diskusi dari peneliti dan teman sejawat sebagai observer.dalam 
tahap ini juga diadakan data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yng telah 
ditetapkan  
sehingga dapat ditentukan apakah siklus berikutnya atau tidak. 

3.3.2. Siklus II 
      Dalaqm siklus II dilakukan seperti pelaksanaan pada siklus I dengan menggunakan 
Kompetensi Dasar  selanjutnya. 

a. Perencanaan. 
      1).Membuat rencapa pembelajaran PKn materi lembaga-lembaga pemerintah desa 

dan kecamatan  dengan indikator  menjelaskan lembaga- lembaga pemerintah 

kabupaten atau kota dan propinsi. 
2).Mengembangkan skenario pembelajaran 
   a) Kisi-kisi  

No Aspek Indikator Item 

I Pendahuluan Informasi 
1. Guru menyampaikan tujuan  
     pembelajaran 
2. Guru menuliskan materi  
    Pembelajaran 
Apersepsi 
  Anak- anak kamu pernah ke 

kabupaten?  
( pernah, belum, dll ) 

 Siapa bupati pati sekarang?  

10 menit 
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( Hariyanto ) 

II Inti Eksplorasi 
a. Siswa dikelompokkan ke dalam 6 
anggota tim. 
b. Tiap orang dalam tim diberi bagian 
materi yang berbeda. 
c. Tiap anggota dalam tim diberi bagian 
materi yang ditugaskan 

40 menit 

Elaborasi 
d. Anggota dari tim yang berbeda yang 
telah mempelajari bagian/sub bab yang 
sama bertemu  dalam kelompok baru 
(kelompok ahli) untuk mendiskusikan 
sub bab mereka. 
e. Setelah selesai diskusi, sebagian tim 
ahli tiap anggota kembali ke kelompok 
asal dan bergantian mengajar teman 
satu tim mereka tentang sub bab yang 
mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-
sungguh. 
f. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil 
diskusi. 

 

Konfirmasi 
g.Guru membahan hasil diskusi 
kelompok  

 

III Penutup h. Guru memberi evaluasi. 
i. Penutup. 

20 menit 
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b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahapan 
Kegiatan 

Pengalaman Belajar 
Alokasi 
Waktu 

Pengelolaan 
Kelas 

 

Awal 

B. Informasi 
1. Guru memberikan informasi  

tentang tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai  

2.  Siswa diajak menyanyikan  
     sesuai dengan materi  
B. Apersepsi 
3. Guru menanyakan beberapa hal pada 
siswa sebagai materi prasarat di 
antaranya adalah   : 
 Anak- anak kamu pernah ke 

kabupaten?  
( pernah, belum, dll ) 

 Siapa bupati pati sekarang?  
( Hariyanto ) 

 Nah sekarang kita pelajari lembaga-
lembaga yang ada dalam 
pemerintahan kabupaten atau kota ! 

10  
menit 

 

 
Klasikal 
 
 
 
 
Klasikal 
 
 
 
 

 
Rasa ingin tahu 
 
 
Rasa ingin tahu 
 
 
Rasa ingin tahu 
 
 
 
 

Inti 

A. Eksplorasi 
1. Guru menjelaskan perrmasalahan 

tentang lembaga-lembaga 
pemerintahan kabupaten atau kota  

2. Kelas dibagai menjadi beberapa  
    kelompok atau tim.  
3. Tiap kelompok atau tim terdiri dari  4  
    siswa.  
4. Tiap siswa dalam setiap tim diberi  

    materi dan tugas yang berbeda.  

40  
menit 

 
Klasikal 
 
 
Klasikal 
 
Kelompok 
 
Kelompok 

 

 
Rasa ingin tahu 
 
 
Kerjasama 
 
Kerjasama 
 
Rasa ingin tahu 
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B. Elaborasi 
1. Anggota dari tim yang berbeda yang 

telah mempelajari bagian/sub bab 
yang sama bertemu dalam kelompok 
baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka.  

2. Setelah selesai diskusi sebagai tim 
ahli tiap anggota kembali ke 
kelompok asal dan bergantian 
mengajar teman satu tim mereka 
tentang sub bab yang mereka kuasai 
dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-
sungguh.  

3.  Tiap tim ahli mempresentasikan hasil  
      diskusi.  

C. Konfirmasi 
1 . Guru bersama siswa membahas  
      hasil diskusi kelompok/diskusi  
      kelas  
2. Guru memberikan umpan balik  
      dan penguatan hasil kerja siswa  
      sebagai konsep dalam  
      pemecahan masalah  

 
Kelompok 
 
 
 
 
Kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok 
 

 
Klasikal 
 
 
Klasikal 
 

 
Kerjasama  
Tanggungjawab 
Demokrasi 
Percaya diri 
 
Kerjasama 
Tanggungjawab 
 
 
 
 
 
 
Tanggungjawab 
 

 
Tanggunjawab 
 
 
Tanggungjawab 

Penutup 

3. Siswa memajangkan hasil  
      karya kelompoknya pada  
      papan  pajangan 
4. Guru dan siswa  melakukan  
       refleksi atas apa yang telah  
       dipelajari  
5. Menekankan kembali konsep  

20 menit Kelompok 
 
 
Klasikal 
 
 
Klasikal 

Tanggungjawab  
 
 
Menghargai  
 
 
Menghargai  
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    materi yang telah dipelajari  
6.  Tindak lanjut berupa PR. 
7. Penutup 
 

 
Individu 
Individu 

 
Jujur, teliti, 
disiplin 
Pembiasaan  
belajar 

 
3).Menyusun LKS 
4).Menyiapkan sumber belajar 
5).Simulasi pembelajaran berdasarkan desai rencana pembelajaran 
6).Revisi rencana pembelajaran setelah ada masukan dari simulasi 
7).Menyusun instrument/alat tes yang akan digunakan pada akhir pembelajaran 
8).Mengembangkan format observasi pembelajaran 
b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 3 tahap  yaitu kegiatan 
awal yang diawali dengan apersepsi dan pemberian motivasi pada siswa dalam 
mengikuti pembelajaran. Kemudian guru memberikan informasi singkat tentang 
materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti yang didalamnya dilaksanakan kegiatan 
yang sesuai  yang direncanakan yaitu pembelajaran menggunakan metode jigsaw 
dan tahap akhir dengan pemberian tes kepada siswa  dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1.  Kelas dibagai menjadi beberapa kelompok atau tim.  
2.  Tiap kelompok atau tim terdiri dari  4 siswa.  
3.  Tiap siswa dalam setiap tim diberi materi dan tugas yang berbeda.  
4.  Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub 
bab mereka.  

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 
dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka 
kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.  

6.  Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.  
7.  Guru memberi evaluasi.  
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8. Penutup. 

c. Observasi 
Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan , guru peneliti 
sebagai penyampai materi. Setiap tindakan yang dilakukan guru dan siswa diamati 
oleh observer yaitu peneliti dan teman sejawat dengan menggunakan lembar 
observasi. 

d. Refleksi 
Tahap ini berisi diskusi dari peneliti dan teman sejawat sebagai observer.dalam 
tahap ini juga diadakan data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yng telah 
ditetapkan  
sehingga dapat ditentukan apakah siklus berikutnya atau tidak. 

 
3.4. Data dan Cara Pengumpulan Data 
3.4.1.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode                
observasi, metode tes dan dokumentasi dan wawancara 

a. Metode Observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera 
(Arikunto, 2002: 133). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran PKn 
menggunakan metode jigsaw dengan bantuan LKS. 

b. Metode Tes 
Sukestyarno (2009: 47 ) menyatakan tes merupakan data yang 

diperoleh berupa ukuran kemampuan masing-masing responden. Tes dalam 
penelitian ini digunakan mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau 
hasil belajar. Tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan 
kognitif siswa. Tes ini dikerjakan siswa secara individual setelah mempelajari 
suatu materi. Tes ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dan tes 
akhir pembelajaran pada setiap siklus. 

c. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat 
kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206) 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 
dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 
kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 
konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana 
kelas ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto. 

d. Kuesioner (angket) 
Kuesioner adalah sebagai alat pengumpul data yang umumnya terdiri 

dari pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk 
mengumpulkan informasi penelitian yang  dikehendaki (Toha, 2008: 5.6) 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi 
tentang respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran.  

e. Catatan lapangan 
Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran 

berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, 

catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 
observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

f. Metode wawancara 
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 
2006:155). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengambil data 
awal dalam identifikasi masalah. 

 
3.4.2. Teknik Analisis Data 

        Teknik analisi data yang digunakan adalah: 
a. Kuantitantif 

Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa. Jika 
penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui 
rumus untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala 
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100 berangkat dari persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi 

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 
0 sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 
1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor =  x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

Dimana: 
B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)  
atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 
penguraian). 
S  = skor teoritis 

2) Menentukan ketuntasan klasikal 
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 
dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai 
ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil 
perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 
dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 
sebagai berikut. 

 Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

≤ 65 Tidak Tuntas 

 
Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal, 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
 

%	ketuntasan	belajar = 	
jumlah	siswa	yang	tuntas

jumlah	seluruh	siswa 	× 100% 

 

(Depdikbud dalam Rahmawati, 2007:6) 
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b. Kualitatif 
Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan aktifitas guru 

dalam pembelajaran PKnmelalui metode Jigsaw dengan bantuan LKS, serta hasil 
catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 
Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori 
untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti, dkk (2007:6.9) dalam mengolah data skor dapat 
dilakukan langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan skor terendah 
2) Menentukan skor tertinggi 
3) Mencari median 
4) Membagi rentan nila menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang) 
Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut : 
R = skor terendah 

T = skor tertinggi 
n = banyaknya skor = ( T- R) + 1 
Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
	
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

	
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 
	
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 
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Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 
Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

      (Poerwanti, dkk, 2007:6.9) 
 
3.5. Indikator Kinerja 
         Indikator keberhasilan penelitian adalah laporan terjadinya kenaikan hasil belajar 

yang ditunjukkan adanya kenaikan nilai yang dicapai siswa. Dalam siklus II 
diharapkan semua  siswa tuntas , dengan rata-rata diatas 90 jadii peneliti 
menganggap penelitian dapat diakhiri.  

 
3.6. Analisa Data 

     Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji statistik. Data hasil observasi dianalisis 
dengan analisis diskripsi komperatif yaitu membandingkan nilai kondisi awal siklus 
dan siklus II, dengan Teknik analisis sederhana 
 
 


