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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi eksperimen). 

Dikatakan eksperimen semu karena mendekati eksperimen. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dari 

pengaruh model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 

       Dikatakan penelitian eksperimen semu karena banyak faktor yang tidak 

dapat dikontrol secara ketat oleh peneliti. Pada penelitian semu subyek 

penelitianya adalah siswa. Di dalam penelitian eksperimen semu terlebih 

dahulu menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian kedua 

kelas tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Hasil yang diperoleh tidak 

benar-benar dari perlakuan yang telah peneliti berikan karena dapat 

dipengaruhi oleh kondisi siswa proses pembelajaran. Faktor dari lingkungan 

yang sangat mempengaruhi, misalnya sebelum ke sekolah malam sebelumnya 

siswa sudah membaca materi yang akan di ajarkan oleh guru . Tentunya hal 

ini akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Faktor-faktor inilah yang sulit 

dikontrol oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka kemudian 

dianalisis menggunakan statistik. 

B. Desain Penelitian 

       Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian “One – Shoot Case 

Study”. Dalam desain ini melibatkan satu kelompok atau kelas. Dimana suatu 

kelompok atau kelas tersebut diberi perlakuan ( treatment ) dan selanjutnya di 

observasi hasilnya ( treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil 

adalah sebagai variabel dependen. 

Tabel 1 

Desain Penelitian 

Subjek Treatment Test 

1 kelompok  X T 
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       Keterangan : 

 X :  Treatment atau perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

    Jigsaw pada kelas eksperimen 

 T : Test setelah diberikan perlakuan ( treatment ) 

  

Dari desain penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat satu 

kelompok yang akan diberi perlakuan ( treatment ) dengan menggunakan 

model pembelajaran Jigsaw. Kemudian setelah diberikan perlakuan ( 

treatment ) akan di beri test dan hasil test tersebut akan di observasi. 

C. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wonogiri, Jl. Nakula V 

Wonokarto Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah 

2. Waktu Penelitian 

Tabel 2 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Pelaksanaan 

Penelitian 

Tahun 2019 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Penentuan 

judul skripsi 

          

2 Observasi 

tempat 

penelitian 

          

3 Penyusunan 

proposal 

          

4 Seminar 

proposal 

          

5 Penyusunan 

Bab I – III 
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6 Pengamatan 

observasi 

dan tes siswa 

          

7 Pelaksanaan 

penelitian 

dan 

pengumpulan 

data 

          

8 Penyusunan 

Bab IV – V 

          

9 Penyusunan 

laporan 

skripsi 

keseluruhan 

          

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang diubah ataupun dimanipulasi oleh 

peneliti untuk mengetahui akibat ataupun pengaruh yang (Sutama, 2016). 

Dalam penelitian yang dilakukan ini yang menjadi variabel bebas yaitu 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ( X ) 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung pada nilai 

variabel bebas (Sutama, 2016). Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa. 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Jigsaw merupakan model pembelajaran yang menggunakan kelompok 

kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal, baik itu untuk 

individu dan kelompok. Dalam model pembelajaran ini siswa memiliki 
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banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat, dan mengolah 

informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan siswa. 

2. Prestasi belajar ekonomi siswa merupakan suatu kemampuan siswa dalam 

menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan baik mempelajari, 

memahami dan mampu mengerjakan atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari materi pelajaran ekonomi di sekolah. 

F. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Menurut Husaini Usman (2006:181) “ Populasi ialah semua nilai  baik 

hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun  kualitatif, 

dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan 

jelas”. Dalam penelitian ini populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 2019 / 2020. 

Rincian data siswa kelas XI IPS dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3 

Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah 

XI IPS 1 35 siswa 

XI IPS 2 35 siswa 

XI IPS 3 35 siswa 

XI IPS 4 35 siswa 

XI IPS 5 35 siswa 

Jumlah 175 siswa 

2. Sampel 

Menurut Riduwan (2007:56) “ Sampel adalah bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan  tertentu yang akan diteliti “. Sampel 

terdiri atas individu-individu yang dipilih dari sebuah kelompok atau hal 

yang lebih besar yang dinamakan populasi. Oleh karena itu, sampel yang 
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dipilih dari populasi harus benar-benar representatif. Representatif adalah 

sampel yang diterapkan harus mewakili populasi. Sifat dan karakteristik 

populasi harus tergambar dalam sampel. 

3. Sampling 

Teknik pengambilan sampel didalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Simple random sampilng 

adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari populasi 

dimana peneliti menggunakan nomer undian untuk pengambilan 

sampelnya. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 di 

SMA Negeri 2 Wonogiri Tahun Ajaran 2019 / 2020 

G.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan alat penelitian yang digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun 

buatan. Dalam tahap penelitian ini observasi yang dilakukan adalah 

mengamati prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Ekonomi 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 

kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Wonogiri. Pengamatan dalam penelitian 

ini dilaksanakan saat siklus berlangsung. 

2. Tes  

Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Tes yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pre-test dan post-test. Tes 

awal (pre-test) digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum diberi perlakuan. Sedangkan tes akhir (post-test) digunakan 

untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan. 

Tes prestasi belajar diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan jenis dan jumlah yang sama. Dalam perlakuan, kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diberikan materi dengan pokok 

bahasan yang sama dan di ajar oleh guru yang sama juga. Perbedaan dari 
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kedua kelas tersebut adalah kelompok eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 

sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran yang 

konvensional. 

3. Dokumentasi 

Merupakan dokumen-dokumen sebagai sumber informasi yang 

digunakan untuk mendukung hasil hipotesis yang jelas. Dokumentasi 

digunakan untuk memperkuat data dan memberikan gambaran secara 

kongkrit mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, 

dokumen digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan 

dengan jumlah siswa, rencana pelaksanan pembelajaran (RPP), dan foto 

kegiatan penelitian 

H. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pilihan ganda yang 

terdiri atas empat alternatif jawaban, yaitu a,b,c,d, dan e. Kelima 

alternatif pilihan jawaban tersebut hanya ada satu jawaban yang benar. 

Setiap nomer soal mempunyai skor yang sama. 

Tabel 4 

Kisi-kisi instrumen Tes 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Jumlah 

Butir Soal 

1. Memahami 

konsep 

pertumbuhan 

dan 

pembangunan 

ekonomi, 

faktor-faktor 

pengaruh 

1. Mendiskripsikan 

konsep 

pembangunan 

ekonomi, 

pertumbuhan 

ekonomi, 

permasalahan dan 

cara mengatasinya 

1. Mediskripsikan 

arti dan konsep 

pertumbuhan dan 

pembangunan 

ekonomi 

2. Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

9 

 

 

 

 

 

4 
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pertumbuhan 

dan 

pembangunan 

ekonomi, 

tujuan, dan 

masalah 

pembangunan 

ekonomi serta 

upaya 

mengatasi 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

pembangunan 

ekonomi 

3. Mendiskripsikan 

tujuan 

pembangunan 

ekonomi 

4. Menjelaskan 

permasalahan 

pembangunan 

ekonomi dan 

upaya mengatasi 

masalah 

pembangunan di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

  Total 20 

Adapun pedoman pengkategorian skor prestasi belajar siswa menurut 

Djemari Mardapi (2008:123) yaitu : 

Tabel 5 

Pedoman Pengkategorian Prestasi Belajar Siswa 

Skor Siswa Kategori 

X >  + 1. SBx 
Sangat Baik 

 + 1. SBx > X ≥  
Baik 

SBx > X ≥  - 1. SBx 
Rendah 

X <   - 1. SBx 
Sangat Rendah 
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Keterangan:  

  = rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas  

SBx  = simpangan baku skor keseluruhan siswa dalam satu kelas  

X  = skor yang dicapai siswa 

 

I. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut  Sutama ( 2016: 111 ) menyatakan bahwa “Validitas ( keabsahan 

atau kesahihan ) adalah suatu penilaian ketepatan suatu ukuran untuk 

inferensi atau keputusan spesifik yang dihasilkan dari skor yang 

dihasilkan” 

Untuk menguji validitas ( kesahihan ) tes dalam penelitian ini digunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus sebagai 

berikut : 

2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi suatu butir / item 

N = Jumlah Subyek 

X = Skor suatu butir item 

Y = Skor total 

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. Bila rhitung dari rumus diatas 

lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. 

Pengambilan keputusan pada uji validasi dilakukan dengan batasan rtabel 

dengan taraf signifikan 0,05. Pada penelitian ini, instrumen yang di uji 

cobakan kepada 35 siswa ( n=35 ), sehingga rtabel dengan jumlah n=35 

adalah 0,324. Instrumen tes dalam penelitian ini dikatakan valid, apabila 

rhitung > 0,324. Apabila rhitung < 0,324, maka instrumen tes dinyatakan tidak 

valid. Rekap data hasil perhitungan uji validitas instrumen tes dapat dilihat 

pada tabel 6 
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Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Item 

N = 20 

Rhitung Rtabel Keputusan 

No.1 0,330 0,324 Valid 

No.2 0,458 0,324 Valid 

No.3 0,336 0,324 Valid 

No.4 0,358 0,324 Valid 

No.5 0,575 0,324 Valid 

No.6 0,448 0,324 Valid 

No.7 0,451 0,324 Valid 

No.8 0,468 0,324 Valid 

No.9 0,543 0,324 Valid 

No.10 0,402 0,324 Valid 

No.11 0,344 0,324 Valid 

No.12 0,413 0,324 Valid 

No.13 0,369 0,324 Valid 

No.14 0,386 0,324 Valid 

No.15 0,355 0,324 Valid 

No.16 0,340 0,324 Valid 

No.17 0,345 0,324 Valid 

No.18 0,358 0,324 Valid 

No.19 0,369 0,324 Valid 

No.20 0,352 0,324 Valid 
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Berdasarkan tabel diatas, dari 20 butir soal pilihan ganda dinyatakan 

bahwa secara keseluruhan soal tersebut valid. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rhitung > rtabel. Dua puluh butir soal ini kemudian diberikan pada kelas 

yang digunakan untuk eksperimen, yaitu kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2. Soal 

diberikan sebanyak dua kali, yaitu pada saat sebelum pembelajaran dan 

sesudah pembelajaran. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan suatu instrumen seperti tercermin 

dalam konsistensi (keajegan) dari skor-skor seusai menggandakan 

pengukuran yang berulang kali terhadap kelompok yang sama (Sutama, 

2016: 111). Untuk mengetahui bahwa instrument tersebut mempunyai 

reliabilitas yang baik maka dapat dilakukan pengujian dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

2

2

11 1
1 t

b

Vk

k
r

 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

b  = jumlah varian butir / item 

2

tV
  = varian total 

       Dalam penelitian ini untuk mempermudah perhitungan reliabilitas 

instrumen maka digunakan bantuan SPSS versi 20.0 dengan metode 

Cronbach’s Alpha dengan taraf signifikan 5%. Uji reliabilitas hanya 

dilakukan pada item instrument yang dinyatakan valid. Pengujian ini tidak 

dilakukan pada item instrument yang tidak valid, karena item instrument 

yang digunakan untuk penelitian hanyalah item instrument yang valid. 

       Besaran nilai reliabilitas dalam penelitian ini yaitu dari 0,60. Artinya 

jika nilai Alpha pada kolom Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 maka 

item instrumen tersebut dinyatakan reliabel, tetapi apabila nilai Alpha di 
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bawah 0,60 maka item instrument tersebut dinyatakan tidak reliabel. Data 

hasil uji reliabilitas soal dapat dilihat pada tabel 7 

 Tabel 7  

Hasil Uji Reliabilitas Butir Soal 

Cronbach’s Alpha N of items 

0,828 20 

       Tabel 7 diatas menunjukan bahwa nilai Alpha sebesar 0,828. Hal ini 

menunjukan bahwa nila Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Jadi, 

dapat diambil kesimpulan bahwa instrument soal sebanyak 20 butir 

tersebut dinyatakan reliabel. 

J. Teknik Analisis Data 

       Analisis data akhir ditunjukan untuk mengetahui kondisi akhir antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang telah diperoleh dilapangan 

kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis. Sebelum menguji hipotesis 

penelitian, sebelumnya diadakan uji prasyarat analisis. Data dianalisis dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20.0 for Windows. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian 

yang sudah didapatkan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

dilakukan pada data hasil nilai kelas eksperimen. 

2. Uji Homogenitas 

       Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak dengan cara membandingkan kedua 

variannya.  

3. Uji Hipotesis 

       Hipotesis merupakan dugaan/jawaban sementara dari penelitian maka 

dari itu harus diuji kebenarannya. Teknik yang digunakan dalam uji 

hipotesis ini adalah menggunakan Uji t-test untuk menguji perbedaan rata-

rata nilai hasil tes yang akan dibandingkan. Rumus Uji t-test, yaitu: 
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11 2

2

2

1

2

1

21

N

SD

N

SD

XX
testt

 

Keterangan: 

 1X
  = Rata-rata pada distribusi sampel 1 

2X
  = Rata-rata pada distribusi sampel 2 

2

1SD  = Nilai varian pada distribusi sampel 1 

2

2SD  = Nilai varian pada distribusi sampel 2 

 N1   = Jumlah individu dalam sampel 1 

 N2   = Jumlah individu dalam sampel 2 

4. Analisis Gains Score 

Menentukan indeks gain ternormalisasi dari masing-masing kelompok 

sampel. Rumus yang digunakan adalah rumus yang telah dikembangkan 

oleh Hake (Sundayana, 2015:151)  sebagai berikut: 

 

Untuk menentukan kriteria peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah pembelajaran, untuk melihat adanya peningkatan hasil belajar 

pada siswa dapat dilihat pada tabel N – Gain. 

Kategori perolehan nilai N-Gain adalah sebagai berikut : 

Tabel 8 

Tabel N-Gain Score 

N-Gain 
Klasifikasi 

Peningkatan 

g > 0,70 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 
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5. Independent T-Test 

Menurut Gozhali (2012:98) “ Uji beda t-test digunakan untuk menguji 

seberapa jauh pengaruh variabel independent yang digunakan dalam 

penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

secara parsial. Dasar pengambian keputusan yang digunakan dalam uji t 

adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independent tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 

b) Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. 

Hipotesis tidak dapat ditolak memiliki arti bahwa variabel independen 

dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 


