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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 . Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian

3.1.1.Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Sukoharjo 01 Kec. Pabelan Kab.

Semarang. Karakteristik kondisi sosial ekonomi orang tua murid secara umum

pada kategori minus, yakni sebagian besar orang tua murid  sebagai buruh tani,

buruh bangunan, buruh serabutan. Perhatian dan kesadaran orang tua murid

terhadap pendidikan anaknya juga sangat rendah. Meskipun demikian para guru

tetap semangat dalam mengabdi demi kemajuan anak didiknya karena fasilitas

yang tersedia di SDN Sukoharjo 01 sudah mengalami kemajuan yang lebih baik

dari sebelumnya.

Murid-murid  SDN Sukoharjo 01 Kec. Pabelan Kab. Semarang berjumlah

100 anak dengan jumlah laki-laki 51 dan perempuan 49 dengan minat, bakat dan

intelegensi yang berbeda-beda. Siswa-siswa yang mempunyai bakat berbeda itu

dalam kegiatan mengikuti berbagai macam lomba yang didakan tingkat

kecamatan dan diantaranya mendapat kejuaran yang diraih volley putra dan putri,

cerdas cermat dokter kecil, BTQ, PAI, Sekolah sehat. Adapun di bidang seni

mendapat kejuaraan tembang macapat dan menyanyi.

Tenaga pendidik di SD ini 12 orang dan 1 penjaga sekolah. Tenaga

pendidik tersebut terdiri dari: 1 Kepala Sekolah, 6 guru kelas, 3 guru mapel, 1

guru wiyata.

3.1.2. Karakteristik Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Sukoharjo 01 Kec.

Pabelan Kab. Semarang tahun pelajaran 2012/2013, yang berjumlah 21 siswa

yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. Siswa-siswa 21 anak

ini mempunyai karakteristik berbeda-beda, dalam kegiatan pembelajaran ada 1

anak yang sering gaduh dan tidak memperhatikan guru dalam menerangkan

pelajaran, ada 2 anak yang suka gaduh tetapi dia gaduh dalam memperhatikan
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pembelajaran dengan bertanya kepada guru, dan siswa yang lain diam antara

memperhatikan atau tidak.

3.2.  Variabel yang diteliti dan Definisi Operasional

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulan.

Variabel penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 variabel yaitu variabel

bebas (x) dan variabel terikat (y).

Variabel bebasnya (variabel x) adalah penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw II. Variabel terikatnya (variabel y) adalah hasil belajar yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

Model pembelajaran kooperatif jigsaw II adalah model pembelajaran yang

berawal dari semua anggota kelompok asal mempelajari satu topik yang sama,

hanya saja masing-masing anggota difokuskan untuk mendalami bagian-bagian

tertentu  dari topik itu. Setiap anggota kelompok asal harus menjadi ahli dalam

bagian topik yang mereka dalami. Tipe Jigsaw II ini mereka juga harus

mengajarkan keahliannya pada anggota kelompok asalnya secara bergantian.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang digunakan dalam penelitian

ini hanya hasil belajar ranah kognitif penilaian hasil tes dan non tes pada mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
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3.3 .  Prosedur Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap

siklus terdiri dari 4 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan,

observasi dan tahap refleksi. Adapun rincian kegiatan masing-masing siklus

adalah sebagai berikut :

Siklus I Siklus II

Plan Revised Plan               dst

Reflect Act Reflect Act

Observe Observe

Gambar 2  Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
(Kemmis & Taggart dalam Rochiati Wiriaatmadja, 2006: 66 )

Keterangan:

1. Plan (perencanaan tindakan): peneliti merencnakan penelitian perbaikan hasil

belajar siswa siswa yang dijadikan subjek penelitian dengan model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II.

2. Act (pelaksanaan tindakan) : Peneliti menyusun bentuk pembelajaran dengan

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II yang bertujuan untuk

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Observe (observasi): mengamati proses penerapan model model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw II dan melakukan wawancara kepada siswa setelah

diteliti.

4. Reflect (refleksi): mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan dari hasil

pembelajaran PKn malalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II yang

telah dilakukan pada siklus 1, 2 untuk memperoleh hasil penelitian seperti

yang diharapkan.
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3.3.1. Siklus I

3.3.1.1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini pada siklus I peneliti menyusun skenario rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw II pada KD 3.1 mengenal lembaga-lembaga Negara dalam susunan

pemerintahan tingkat pusat, dimana pada setiap siklus terdiri atas 3 kali pertemuan

dan setiap kali pertemuan alokasi waktu 2 x 35 menit. (RPP Terlampir)

3.3.1.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan skenario

pembelajaran yang telah direncanakan. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan

observasi terhadap dampak tindakan dari model kooperatif tipe jigsaw II pada

pembelajaran PKn.

3.3.1.3.Tahap observasi

Dari kegiatan siklus pertama dapat dilihat dari kegiatan perencanaan,

pelaksanaan sebelum menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw II pada siswa

kelas 4 SDN Sukoharjo 01 Kec. Pabelan Kab. Semarang, hasil ulangan tentang

Lembaga Negara Tingkat Pusat rata-rata masih rendah.

3.3.1.4 Tahap refleksi

Sebelum menggunakan pembelajaran dengan model kooperatif tipe jigsaw

II bagi siswa kelas 4 SDN Sukoharjo 01 Kec. Pabelan Kab. Semarang, hasil

ulangan tentang Lembaga Negara Tingkat Pusat rata-rata masih rendah. Setelah

dilaksanakan pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw II  perolehan nilai

ulangan harian semakin meningkat dari sebelum menggunakan model kooperatif

tipe jigsaw II.

3.2.2.   Siklus II

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan

materi pembelajaran PKn pada materi mengenal lembaga-lembaga  Negara dalam

susunan pemerintahan tingkat pusat.
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3.3.2.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan pada siklus II merupakan rencana perbaikan dan

penyempurnaan model pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw II  yang didasarkan

pada hasil refleksi pada siklus I. Dalam tahap ini peneliti menyusun skenario

rencana pelaksanaan  pembelajaran (RPP)  pada KD 3.2 menyebutkan organisasi

pemerintahan tingkat pusat, dimana pada setiap siklus terdiri atas 3 kali pertemuan

dan setiap kali pertemuan alokasi waktu 2 x 35 menit. (RPP Terlampir)

3.3.2.2. Pelaksanaan Tindakan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan skenario

pembelajaran yang telah direncanakan. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan

observasi terhadap dampak tindakan dari model kooperatif tipe jigsaw II dengan

metode diskusi pada pembelajaran PKn.

3.3.2.3.Tahap Observasi

Tahap analisis dan refleksi, dilakukan dengan menganalisis hasil observasi

dan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu diperbaiki

atau disempurnakan dan bagian mana yang telah memenuhi target hasil ulangan

tentang susunan lembaga-lembaga organisasi pemerintahan pusat, seperti

presiden, wakil presiden, dan para menteri rata-rata mulai meningkat.

3.3.2.4.Refleksi

Pada pembelajaran siklus kedua ini hasil SDN Sukoharjo 01 Kec. Pabelan

Kab. Semarang  mengalami peningkatan, bila dibandingkan dengan pembelajaran

pada siklus pertama. Pada pembelajaran siklus dua ini, hasil belajar mereka

mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang direncanakan. Maka

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif  tipe jigsaw II sangat tepat

untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Sukoharjo 01 dalam

mata pelajaran PKn setelah memperoleh tindakan, adalah:
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1. Tes

Arikunto (2002:198) menyimpulkan tes adalah serentetan pertanyaan atau

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan,

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Tes digunakan untuk mengetahui atau mendapatkan data tentang hasil belajar PKn

siswa.

2. Non Tes

Mardapi, D (2008) menyimpulkan non tes digunakan dalam Skala Sikap.

Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden,

apakah pernyataan itu didukung atau ditolak, melalui rentangan nilai tertentu.

Pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam dua kategori, yakni pernyataan positif

dan pernyataan negatif. Pernyataan sikap, di samping kategori positif dan negatif,

harus pula mencerminkan dimensi sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan

untuk mengamati aktifitas siswa dan guru. Dalam penelitian tindakan kelas ini,

observasi dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat. Tujuan yang dilakukan

teman sejawat terhadap peneliti adalah untuk mengetahui kesesuaian tindakan

dengan perencanaan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan hasil belajar anak

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis,

gambar foto-foto siklus ke siklus dengan media elektronik, digunakan untuk

memperoleh data awal tentang nama siswa, no induk, nilai hasil ulangan siswa

kelas 4 di SDN Sukoharjo 01 Kec. Pabelan Kab. Semarang.

5. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses

belajar mengajar yang dilakukan akhir kegiatan tiap-tiap siklus dengan melakukan

tanya langsung pada siswa kepada subjek penelitian.
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3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data

1. Soal Tes

Lembar Tes Soal Tertulis

Lembar Tes menggunakan soal pilihan ganda yang digunakan untuk

mengukur hasil belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II pada

pelajaran PKn Kelas 4 SDN Sukoharjo 01 melalui ketuntasan hasil belajarnya.

Tes diberikan pada akhir putaran setiap siklus. Adapun kisi-kisi soal dapat dilihat

pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Penilaian Pada Pelajaran PKn

Standar

Kompetensi

Kompetensi

Dasar
Indikator Nomor Item

3.Mengenal
Sistem
pemerintahan
pusat

3.1 Mengenal
lembaga-lembaga
negara dalam susunan
pemerintahan tingkat
pusat, seperti MPR,
DPR, Presiden, MA,
MK, dan BPK.

3.2 Menyebutkan
organisasi
pemerintahan tingkat
pusat, seperti
presiden, wakil
presiden, dan para
menteri.

SIKLUS 1

1. Mengidentifikasi  lembaga-
lembaga negara dalam susunan
pemerintahan tingkat pusat.

2. Menjelaskan pengertian
pemerintah dan sistem
pemerintahan.

3. Menjelaskan lembaga legislatif.

4. Menjelaskan lembaga eksekutif.
5. Menjelaskan lembaga yudikatif.
6. Menyebutkan organisasi

pemerintahan tingkat pusat.
7. Menjelaskan pengertian Badan

pemeriksa Keuangan.

SIKLUS 2

1. Memahami lembaga eksekutif
(presiden).

2. Menjelaskan pengertian lembaga
eksekutif.

3. Menyebutkan para pembantu
presiden (wakil presiden dan para
menteri).

4. Menyebutkan tugas dan
wewenang presiden selaku kepala
negara.

5. Menyebutkan tugas dan
wewenang presiden selaku kepala
pemerintahan.

1, 2, 20,24

3,15

4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,25,26,
31

21,22,33, 30,34,35
8,27,29,32
16,17,18, 19,

23,28

6,7,9,12,15,16,21,24,25, 29,35

10,13,17,20,26,30,31,32

2,8,11,14,18,27,33,34

1,3,5

4,19,22,23,28
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Penilaian hasil belajar siswa diambil dari proses pra siklus, siklus 1 dan siklus 2,

dapat dicari dengan rumus di bawah ini:

Nilai = ∑ Skor yang diperoleh siswa x 100% (Depdiknas 2003)

∑ Skor maksimum

Nilai ketuntasan belajar = ∑ Siswa yang tuntas x 100%

∑ Jumlah siswa

Dengan kriteria nilai : > 90% = Baik Sekali

80 – 89% = Baik

70 – 79% = Cukup

60 – 69% = Kurang

< 59% = Sangat kurang

2. Skala Sikap

Skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap minat

belajar anak. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung (positif), menolak

(negatif). Skala sikap diberikan pada akhir putaran setiap siklus.

Definisi konseptual adalah sikap mengacu pada kecenderungan merespons

secara konsisten baik menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Instrumen sikap

bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap suatu objek. Sikap ini bisa

positif bisa negatif.

Definisi operasional, sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap

suatu objek. Objek ini bisa berupa kegiatan atau mata pelajaran. Cara yang mudah

untuk mengetahui sikap siswa adalah melalui kuesioner. Adapun kisi-kisi

instrumen afektif dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:
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Tabel 6

KISI-KISI INSTRUMEN AFEKTIF
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : 4 (Empat)

Standar Kompetensi

3. Mengenal Sistem pemerintahan pusat

Kompetensi Dasar

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR,DPD, Presiden,

MA, MK, dan BPK.

3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri.

Indikator Jumlah butir
Soal Pertanyaan Skala

1. Mengidentifikasi  lembaga-

lembaga negara dalam susunan

pemerintahan tingkat pusat.

2. Menjelaskan pengertian pemerintah

dan sistem pemerintahan.

3. Menjelaskan lembaga legislatif.

4. Menjelaskan lembaga ekskutif.

5. Menjelaskan lembaga yudikatif.

6. Menjelaskan pengertian Badan

Pemeriksa Keuangan.

1 Saya senang pelajaran PKn 1 – 4

1 Tidak semua anak mau belajar PKn 1 – 4

1
Saya jarang bertanya pada guru tentang
pelajaran PKn 1 – 4

1
Saya selalu berusaha mengerjakan soal-soal
PKn sebaik-baiknya 1 – 4

1 Saya tidak senang bila ada tugas pelajaran PKn 1 – 4

1 Memiliki buku PKn sangat penting 1 – 4
Keterangan:

1 : Sangat Tidak Setuju ( STS ) 3     : Setuju ( S )

2 : Tidak Setuju ( TS ) 4     : Sangat Setuju ( SS )

Penilaian kategori hasil pengukuran sikap atau minat siswa dalam

pelajaran PKn dengan jumlah butir soal 6 butir pertanyaan dengan rentang skor 6-

24.
No Skor Peserta Didik Kategori Sikap atau Minat

1 Lebih dari 20 Sangat baik/Sangat Tinggi

2 17  sampai 20 Baik/Tinggi

3 12 sampai 16 Rendah/Kurang

4 Kurang dari 12 Sangat rendah/Sangat kurang

3. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah alat untuk mencatat hasil pengamatan tentang

perkembangan hasil belajar siswa serta aktifitas guru dalam melaksanakan

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II pada setiap

siklus. Dengan lembar observasi penulis serta pengamat dapat mencatat dan

mengetahui perkembangan diri siswa baik secara fisik maupun secara psikis dan
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kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw

II. Adapun kisi-kisi instrumen observasi guru setiap siklus dan siswa dapat dilihat

pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7
Kisi-kisi Observasi Guru Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Jigsaw II
Siklus 1

Langkah-langkah Indikator Deskriptor Ya Tidak Skor
Kegiatan Pra
Pembelajaran

Kegiatan Awal

1. Menyiapkan rencana
pembelajaran

2. Menyiapkan alat dan
bahan pembelajaran

3. Melakukan apersepsi

4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
kegiatan/tugas yang
dilakukan

1.1  Menyusun rencana
pembelajaran
2.1  Guru menyiapkan
alat pembelajaran
3.1  Berdoa
3.2  Guru
mengondisikan kondisi
kelas
3.3. Guru mempertegas
materi yang akan
dipelajari
3.4  Guru menanyakan
pengetahuan atau
pengalaman siswa
sesuai dengan materi
3.5  Guru mengaitkan
materi dengan
pengetahuan yang telah
dipelajari siswa
3.6  Guru meminta
siswa untuk bertanya
4.1  Guru
menyampaikan  diawal
pembelajaran
4.2  Guru meminta
siswa mencatat tujuan
4.3  Menuliskan
pembelajaran sesuai
dengan topik
4.4  Guru menuliskan
sesuai dengan lembar
kerja siswa
4.5  Guru menjelaskan
pentingnya materi
dalam kehidupan
sehari-hari

Kegiatan Inti
Eksplorasi

Elaborasi

5. Menuliskan topik dan
tujuan pembelajaran
mengenal lembaga-
lembaga negara dalam
sistem pemerintahan
pusat

6. Pengelompokan peserta
didik dalam kelompok

7. Tiap peserta didik
mendapatkan masalah
yang berbeda-beda
tentang organisasi
pemerintahan pusat

5.1  Guru menulis
topik pembelajaran
5.2  Guru menulis
tujuan pembelajaran

6.1  Guru membentuk
siswa dikelompokkan
dalam masing-masing
kelompok terdiri dari 4
orang
7.1  Guru membagikan
tiap siswa dalam
kelompok asal
mendapatkan materi
yang sama
7.2  Guru membagikan
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Konfirmasi

Kegiatan Akhir

8. Anggota dari tim asal
mendapatkan masalah
yang berbeda-beda,
bertemu dalam
kelompok baru
(kelompok ahli).

9. Selesai diskusi dari
kelompok ahli kembali
ke kelompok asal
untuk menjelaskan
kepada tim nya.

10. Guru meminta kepada
tiap kelompok tim ahli
mempresentasikan
diskusi

11. Guru membimbing
siswa mengambil
kesimpulan lembaga-
lembaga negara sistem
pemerintahan pusat

materi tiap siswa dalam
tim kelompok asal
masalah

8.1  Guru membimbing
siswa dari tim
kelompok asal
mendapatkan masalah
yang berbeda, bertemu
dengan kelompok baru
(kelompok ahli) untuk
mendiskusikan tugas
mereka

9.1  Guru membimbing
setelah selesai diskusi
sebagai tim ahli tiap
anggota kembali ke
kelompok asal dan
bergantian
menyampaikan
jawaban dari
pertanyaan yang telah
didiskusikan di
kelompok ahli masing-
masing.
9.2Guru dan tiap
anggota lainnya
mendengarkan dan
memberikan tanggapan

10.1Guru meminta
kepada  setiap
kelompok tim ahli
untuk
mempresentasikan
hasil diskusi

11.1Siswa bersama
guru merumuskan
kesimpulan
11.2Guru memberikan
penguatan pada hasil
diskusi

Tabel 8
Kisi-kisi Observasi Guru Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Jigsaw II
Siklus 2

Langkah-langkah Indikator Deskriptor Ya Tidak Skor
Kegiatan Pra
Pembelajaran

Kegiatan Awal

1. Menyiapkan rencana
pembelajaran

2. Menyiapkan alat dan
bahan pembelajaran

3. Melakukan apersepsi

1.1  Guru menyusun
rencana pembelajaran
2.1  Guru menyiapkan
alat pembelajaran
3.1  Berdoa
3.2  Guru
mengondisikan kondisi
kelas
3.3. Guru mempertegas
materi yang akan
dipelajari
3.4  Guru menanyakan
pengetahuan atau
pengalaman siswa
sesuai dengan materi
3.5  Guru mengaitkan
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4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
kegiatan/tugas yang
dilakukan

materi dengan
pengetahuan yang telah
dipelajari siswa
3.6  Guru meminta
siswa untuk bertanya
4.1  Guru
menyampaikan  diawal
pembelajaran
4.2  Guru meminta
siswa mencatat tujuan
4.3  Guru menuliskan
pembelajaran sesuai
dengan topik
4.4  Guru menuliskan
sesuai dengan lembar
kerja siswa
4.5  Guru menjelaskan
pentingnya materi
dalam kehidupan
sehari-hari

Kegiatan Inti
Eksplorasi

Elaborasi

Konfirmasi

Kegiatan Akhir

5. Menuliskan topik dan
tujuan pembelajaran
organisasi
pemerintahan pusat

6. Pengelompokan peserta
didik dalam kelompok

7. Tiap peserta didik
mendapatkan masalah
yang berbeda-beda
tentang organisasi
pemerintahan pusat

8. Anggota dari tim asal
mendapatkan masalah
yang berbeda-beda,
bertemu dalam
kelompok baru
(kelompok ahli).

9. Selesai diskusi dari
kelompok ahli kembali
ke kelompok asal untuk
menjelaskan kepada
tim nya.

10. Guru meminta kepada
tiap kelompok tim ahli
mempresentasikan
diskusi

11. Guru membimbing
siswa mengambil
kesimpulan organisasi
pemerintahan pusat

5.1  Guru menulis
topik pembelajaran
5.2  Guru menulis
tujuan pembelajaran

6.1  Guru membentuk
siswa dikelompokkan
dalam masing-masing
kelompok terdiri dari 4
orang
7.1  Guru membagikan
tiap siswa dalam
kelompok asal
mendapatkan materi
yang sama
7.2  Guru membagikan
materi tiap siswa dalam
tim kelompok asal
masalah
8.1  Guru membimbing
siswa dari tim
kelompok asal
mendapatkan masalah
yang berbeda, bertemu
dengan kelompok baru
(kelompok ahli) untuk
mendiskusikan tugas
mereka
9.1  Guru membimbing
setelah selesai diskusi
sebagai tim ahli tiap
anggota kembali ke
kelompok asal dan
bergantian
menyampaikan
jawaban dari
pertanyaan yang telah
didiskusikan di
kelompok ahli masing-
masing.
9.2  Guru dan tiap
anggota lainnya
mendengarkan dan
memberikan tanggapan
10.1Guru meminta
kepada setiap
kelompok tim ahli
untuk
mempresentasikan
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hasil diskusi
11.1Siswa bersama
guru merumuskan
kesimpulan
11.2Guru memberikan
penguatan pada hasil
diskusi

Penilaian hasil skor diambil dari jumlah perolehan skor dapat dicari
dengan rumus di bawah ini:
Skor :

Persentasi : Jumlah perolehan skor x 100% =      %
Skor Maksimal

Dengan kriteria nilai: >86% = Baik sekali
70 – 85% = Baik
55 – 69% = Cukup Baik

< 54% = Kurang

Kisi-kisi Observasi Siswa

Aspek Indikator No. Item Jumlah Item
Pra Pembelajaran 1. Persiapan perlengkapan belajar 1,2. 2
Kegiatan Awal 2. Mendengarkan kompetensi

3. Menjawab apersepsi
3.
4,5.

3

Kegiatan Inti A.Penjelasan materi pembelajaran
4.  Memperhatikan materi
5.  Aktif dalam kerja kelompok
6.  Berinteraksi positif

6.
10,12.
15.

4

B.Pendekatan/strategi belajar
7.  Siswa aktif dalam kegiatan
8.  Memberikan pendapat
9.  Siswa dalam proses pembelajaran

7.
13,14.
8,9,11.

6

C.Penilaian proses dan hasil belajar
10.Mempresentasikan hasil
11.Menyelesaikan masalah sendiri

17.
16.

2

Penutup 12.Membuat rangkuman/kesimpulan 18. 1
Total 18

Tabel 9
Indikator Kisi-kisi Observasi Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Jigsaw II
Siklus 1

No Pernyataan Dilakukan Tidak Skor
1. Siswa memperhatikan dengan sungguh

2. Siswa memperhatikan perintah guru

3. Siswa mempunyai gairah dalam mengikuti proses pembelajaran

4. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru saat apersepsi

5. Siswa aktif dalam bertanya
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6. Siswa memperhatikan dalam kerja kelompok

7. Si   Siswa dikelompokkan dalam masing-masing kelompok asal
terdiri dari 4-5 orang

8. Siswa dari tim kelompok asal mendapatkan masalah yang
berbeda, bertemu dengan kelompok baru 8.(kelompok ahli)
untuk mendiskusikan tugas mereka

9. Setelah siswa selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota
kembali ke kelompok asal dan bergantian menyampaikan
jawaban dari pertanyaan yang telah didiskusikan di kelompok
ahli masing-masing.

10. Siswa dengan serius belajar PKn secara kelompok
11. Siswa senang belajar PKn secara kelompok

12. Siswa aktif dalam kerja kelompok

13. Siswa berani mengemukakan pendapat dalam kelompok

14. Siswa mendengarkan dan memberikan tanggapan

15. Siswa menerima pendapat teman

16. Siswa menyelesaikan sendiri suatu masalah

17. Siswa kelompok tim ahli untuk mempresentasikan hasil diskusi
18. Siswa bersama guru merumuskan kesimpulan

\
Tabel 10

Indikator Kisi-kisi Observasi Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Jigsaw II

Siklus 2

No Pernyataan Dilakukan Tidak Skor
1. Siswa memperhatikan dengan sungguh

2. Siswa memperhatikan perintah guru

3. Siswa mempunyai gairah dalam mengikuti proses pembelajaran

4. Siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru saat apersepsi

5. Siswa aktif dalam bertanya

6. Siswa memperhatikan dalam kerja kelompok

7. Si   Siswa dikelompokkan dalam masing-masing kelompok asal
terdiri dari 4-5 orang

8. Siswa dari tim kelompok asal mendapatkan masalah yang
berbeda, bertemu dengan kelompok baru 8.(kelompok ahli)
untuk mendiskusikan tugas mereka

9. Setelah siswa selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota
kembali ke kelompok asal dan bergantian menyampaikan
jawaban dari pertanyaan yang telah didiskusikan di kelompok
ahli masing-masing.

10. Siswa dengan serius belajar PKn secara kelompok
11. Siswa senang belajar PKn secara kelompok

12. Siswa aktif dalam kerja kelompok

13. Siswa berani mengemukakan pendapat dalam kelompok
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14. Siswa mendengarkan dan memberikan tanggapan

15. Siswa menerima pendapat teman

16. Siswa menyelesaikan sendiri suatu masalah

17. Siswa kelompok tim ahli untuk mempresentasikan hasil diskusi
18. Siswa bersama guru merumuskan kesimpulan

Keterangan :
Skor 1 : Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori kurang
Skor 2 : Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori cukup
Skor 3 : Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori baik
Skor 4 : Jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam kategori baik sekali

Penilaian hasil skor diambil dari jumlah perolehan skor dapat dicari
dengan rumus di bawah ini:
Skor :

Persentasi : Jumlah perolehan skor x 100% =      %
Skor Maksimal

4. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses

belajar mengajar yang dilakukan akhir kegiatan tiap-tiap siklus dengan melakukan

tanya jawab langsung pada guru dan siswa kepada subjek penelitian. Adapun kisi-

kisi pedoman wawancara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 11
Kisi-kisi Pedoman Wawancara Untuk Guru

NO Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana minat belajar siswa kelas 4 SD pada umumnya
saat pembelajaran PKn “sistem pemerintahan pusat”?

2. Berdasarkan hasil belajar PKn, apakah “sistem pemerintahan
pusat” sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya ?

3. Apakah anda mengalami kesulitan pada saat mengajar PKn
“sistem pemerintahan pusat”?  Apa kesulitannya?

4. Model pembelajaran apakah yang paling sering digunakan
dalam pembelajaran  PKn “sistem pemerintahan pusat”?

5. Apakah dalam pembelajaran PKn pernah menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II ?

6. Hasilnya bagaimana?
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Tabel 12
Kisi-kisi Pedoman Wawancara Untuk Siswa

NO Pertanyaan Jawaban

1.

2.
3.

4.

Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran PKn tadi
pagi?
Apakah kamu senang dengan cara pembelajaran seperti itu?
Apakah kamu mengerti materi pembelajaran dengan cara
pembelajaran seperti itu?
Apa kesulitan kamu mengikuti pembelajaran seperti itu?

3.5. Indikator

Indikator kinerja dalam penelitian ini menetapkan keberhasilan penelitian

dilihat dari ketuntasan individual dan ketuntasan secara klasikal. Ketuntasan

individual bagi siswa diukur dari ketercapaian nilai siswa terhadap Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM). KKM yang digunakan di sekolah adalah 60, dalam

penelitian ini kami juga menerapkan KKM adalah 60, ketuntasan afektif minimal

baik, dengan rata-rata kelas 70 dan ketuntasan belajar mencapai 80%.

3.6. Analisis Data

Analisis data ada 2 yaitu analisis ketuntasan dan analisis komparatif.

Analisis ketuntasan untuk mengetahui besarnya siklus yang tuntas atau tidak

tuntas dari pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan analisis komparatif untuk

membandingkan hasil belajar pra siklus, siklus 1, siklus 2 sehingga dapat

dikaitkan dengan kenaikan hasil belajar antar siklus.


