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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuasi eskperimen 

(Quasi-Experimental Research). Kuasi eksperimen 
merupakan sebuah eksperimen semu dalam sebuah 
penelitian kerena melibatkan penggunaan kelompok 

subjek utuh dalam eksperimen yang secara alami 
sudah terbentuk dalam kelas. Selain itu juga, 

penelitian jenis ini dipilih karena subjek penelitian 
adalah manusia, dimana tidak boleh dibedakan antara 
satu dengan yang lain (Sukardi, 2009: 16). 

Digunakannya kuasi eksperimen ini kerena dalam 
bidang pendidikan seringkali sulit melakukan 
eksperimen secara murni karena dalam hal ini subjek 

(peserta didik) bukanlah sesuatu yang dapat dipindah, 
diperlakukan, dan diatur secara tepat/ pas sebagimana 

pada penelitian murni.  

Gambar 3.1.  

 
E O1 X1 O2 

K O3 X2 O4 
Keterangan: 

O1 & O3  : tes awal untuk  melihat kemampuan 
awal siswa sebelum treatment 
dilakukan 

O2 & O4 :  tes akhir untuk melihat kemampuan 

akhir siswa setelah treatment 
dilakukan. 

E :  Kelas eksperimen (kelas yang 
menggunakan metode jigsaw dan 
reflektif ) 
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K : kelas Kontrol (kelas yang menggunakan 
metode picture and picture dan 

demontrasi) 

X1 : Treatment (pada kelas eksperimen) 

X2 : Treatment (pada kelas kontrol) 

Desain ini disebut control group pre-test post-test 
desain karena dalam desain ini kedua kelompok kelas 

O1 dan O3 diberi tes awal (pre-test) dengan tes yang 
sama. Setelah treatment selesai dilakukan maka kedua 

kelompok O2 dan O4 diberikan tes yang sama sebagai 
akhir tes (post-test). Penggunaan model eksperimen ini 

dikarenakan untuk memberikan hasil yang mempunyai 
tingkat validitas maksimal. 

Dalam penelitian ini yang dieksperimenkan 
adalah metode jigsaw dan reflektif dibandingkan 
dengan metode picture and picture dan demontrasi. 

Dengan demikian, penelitian ini akan dilakukan dengan 
membandingkan dua perlakuan yang berbeda kepada 

subjek penelitian. Secara khusus penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
kognitif bagi kelompok eksperimen yang diajar dengan 

menggunakan metode jigsaw dan refleksi dengan kelas 
kontrol yang diajar dengan menggunakan metode 

picture and picture dan demontrasi.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Bringin 

sebagai kelompok eksperimen beralamat di desa Pakis 

Kecamatan Bringin. Sebagai kelompok kontrol di SMP 
Negeri 1 Bringin yangberalamat desa Gogodalem 

kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.  
 

3.3 Subyek Penelitian  

Subjek penelitian ini yaitu 32 orang peserta didik 
kelas VII F dari SMP N 2 Bringin yang dijadikan sebagai 
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kelompok eksperimen, dan sebagai kelompok kontrol 
34 orang peserta didik kelas VII G di SMP Negeri 1 

Bringin kabupeten Semarang.  
 

3.4 Tahapan Penelitian  
Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam 

melaksanakan perlakuan dalam penelitian ini. Berikut 
adalah ketiga tahapan tersebut.  
1) Tahap Persiapan  

Tahap persiapan merupakan tahap dimana peneliti 
melakukan kegiatan-kegiatan sebelum perlakuan 

dilaksanakan. Ada tiga kegiatan pada saat tahap 
persiapan, yaitu : a) menentukan subjek penelitian 

yang akan dijadikan kelompok ekperimen dan 
kelompok kontrol, b) mengujicobakan instrument-
instrumen yang akan digunakan di dalam penelitian 

pada kelompok siswa yang bukan merupakan 
subjek penelitian. Dalam hal ini dilakukan uji coba 
instrument pada siswa kelas VIII, c) berdasarkan 

data yang didapat pada saat uji coba, dilakukan 
pengujian normalitas, validitas dan reabilitas pada 

instrument-instrumen yang akan digunakan pada 
penelitian.  

2) Tahap Pelaksanaan :  

Penelitian dilaksanakan dengan terlebih 
dahulu melakukan tes awal tentang materi 

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat pada kedua 
kelas  baik kelas  eksperimen maupun kelas kontrol 
untuk mengetahui kemampuan awal para siswa. 

Setelah itu perlakuan mulai diberikan kepada 
masing-masing kelas ekperimen. Kelas eksperimen 
diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan 

metode jigsaw dan reflektif. Adapun kelas kontrol 
diberi perlakuan perlakuan berupa pembelajaran 

dengan metode picture and picture dan demontrasi. 
Setelah pemberian perlakuan selesai, yaitu pada 
akhir perlakuan ketiga diberikan tes akhir untuk 

kembali mengkur kemampuan siswa.    
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3) Tahap Ahkir : 
Setelah data penelitian terkumpul, dilakukan 

tabulasi data yang dilanjutkan dengan analisis data. 
Hasil dari analisis data kemudian diinterpretasikan 

untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian yang 
dilakukan untuk menentukan kesimpulan.  
 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 
digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang dapat diamati. Tanpa instumen, kegiatan 
penelitian tidak akan dapat berjalan dengan baik, 
karena data-data yang diperlukan belum disiapkan 

secara sistematis sehingga arah penelitiannya menjadi 
tidak jelas. Untuk memperoleh data dalam penelitian 

ini, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah 
lembar tes hasil belajar siswa. Tes dalam penelitian ini 
berupa tes awal dan tes akhir disusun untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada standar 
kompetensi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. 

Tes yang dirancang awalnya terdiri dari 60 butir soal 
pilihan ganda, kemudian setelah diuji validitas dan 
reliabilitasnya instrumen maka tinggal 35 butir soal 

pilihan ganda yang kemudian diujikan pada pretest dan 
posttest.   

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen 60 Item soal. 

SK KD Tujuan Pembelajaran Jmh 
Item  

Nomor 
Item  

Mena
mpilka
n 
perilak
u 
kemer

dekaa
n 
menge
luarka
n 

penda
pat  

Menjelaskan 
hakekat 
kemerdekaa
n 
mengeluark
an pendapat  

Siswa dapat menjelaskan 
pengertian mengeluarkan 
pendapat 

3 1,2,3 

Siswa dapat menjelaskan 
perundang-undangan yang 
mengatur kebebasan 

mengeluarkan pendapat 

5 4,5,6,
7,8 

Siswa dapat menjelaskan 
hakekat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat  

5 9,10,1
1,12,1
3 

Siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk 
menyampaikan pendapat 
dimuka umum  

4 14,15,
16,17 

Siswa dapat menjelaskan tata 
cara mengemukakan 
pendapat secara baik dan 
benar 

9 18,19,
20,21,
22,23,
24,25,
26 

Siswa dapat menjelaskan 
akibat pembatasan 
kemerdekaan 
mengemukakan pendapat  

3 27,28,
29 

Siswa dapat menjelaskan 
konsekwensi kebebasan 
mengeluarkan pendapat 
tanpa batas 

5 30,31,
32,33,
34 

Menguraika
n 
pentingnya 
kemerdekaa
n 

mengeluark

an pendapat 
secara 
bebas dan 
bertanggung 
jawab 

Siswa dapat menjelaskan 
hakekat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat 
secara bebas dan 
bertanggung jawab 

1 35 

Siswa dapat menjelaskan 
tujuan pengaturan 
kebebasan mengeluarkan 
pendapat dimuka umum 

3 36,37,
38 

Siswa dapat menjelaskan tata 
cara mengemukakan 
pendapat secara bebas dan 
bertanggung jawab 

4 39,40,
41,42 

Siswa dapat menjalaskan tata 
cara mengemukakan 
pendapat dimuka umum 

8 43,44,

45,46,
47,48,
49,50 

Mengaktuali
sasikan 
kemerdekaa
n 
mengeluark

Siswa dapat menunjukkan 
sikap positif terhadap 
penggunaan hak 
mengeluarkan pendapat 
secara bebas dan 

6 51.52,
53,54,
55,56 
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an pendapat 
secara 
bebas dan 
bertanggung
jawab 

bertanggungjawab 

Siswa dapat menerapkan 
kebebasan mengeluarkan 
pendapat di lingkungan 
sekolah secara 

bertanggungjawab. 

4 57,58,
59,60 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen 35 Item soal. 

SK KD Tujuan Pembelajaran Jml 
Item  

Nomor 
Item  

Mena
mpilka
n 
perilak
u 
kemer
dekaa
n 

menge
luarka
n 
penda
pat  

Menjelaskan 
hakekat 
kemerdekaa
n 
mengeluark
an pendapat  

Siswa dapat menjelaskan 
pengertian mengeluarkan 
pendapat 

1 2 

Siswa dapat menjelaskan 

perundang-undangan yang 
mengatur kebebasan 
mengeluarkan pendapat 

3 4,5,8 

Siswa dapat menjelaskan 
hakekat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat  

4 9,10,11,1
3 

Siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk 
menyampaikan pendapat 
dimuka umum  

3 14,16,17 

Siswa dapat menjelaskan tata 
cara mengemukakan 
pendapat secara baik dan 

benar 

7 18,20,22,
23,24,25,
26 

Siswa dapat menjelaskan 
akibat pembatasan 
kemerdekaan 
mengemukakan pendapat  

1 29 

Siswa dapat menjelaskan 
konsekwensi kebebasan 

mengeluarkan pendapat 
tanpa batas 

3 30,32,33 

Menguraika
n 
pentingnya 
kemerdekaa
n 

mengeluark
an pendapat 
secara 
bebas dan 
bertanggung 
jawab 

Siswa dapat menjelaskan 
hakekat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat 
secara bebas dan 
bertanggung jawab 

1 35 

Siswa dapat menjelaskan 
tujuan pengaturan 
kebebasan mengeluarkan 
pendapat dimuka umum 

2 37,38 

Siswa dapat menjelaskan tata 
cara mengemukakan 
pendapat secara bebas dan 
bertanggung jawab 

2 39,40 

Siswa dapat menjalaskan tata 
cara mengemukakan 

4 43,45,48,
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pendapat dimuka umum 50 

Mengaktuali
sasikan 
kemerdekaa
n 
mengeluark
an pendapat 
secara 
bebas dan 
bertanggung

jawab 

Siswa dapat menunjukkan 
sikap positif terhadap 
penggunaan hak 
mengeluarkan pendapat 
secara bebas dan 
bertanggungjawab 

2 51,54 

Siswa dapat menerapkan 
kebebasan mengeluarkan 
pendapat di lingkungan 

sekolah secara 
bertanggungjawab. 

2 57,59 

 

Tes yang diberikan dalam penelitian ini, diberi 
skor. Dengan tujuan adalah untuk memperoleh 

gambaran hasil pencapaian belajar terhadap materi 
yang diukur dan mendapatkan skor yang adil. Prosedur 
pelaksanaan penilaian menurut Arikunto (1996) adalah 

: 

1. Menskor yaitu kegiatan memebrikan skor pada 

hasil penilaian yang dapat dicapai oleh peserta 
didik dengan menggunakan kunci jawaban dan 

pedomena penskoran. 
2. Mengubah skor mentah menjadi skor standar 

yakni kegiatan dimana evaluator menghitung 

skor yang dicapai selanjutnya mengubah skor 
yang diperoleh ke dalam nilai. 

3. Mengkonversi skor standart yang diperoleh ke 
dalam nilai dinama merupakan kegiatan akhir 
dari pengolahan hasil penilaian yaitu mengubah 

skor ke dalam nilai. 

Kriteria penskoran untuk butir soal pilihan ganda 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban yang benar diberi skor 1 

2. Untuk jawaban yang salah diberi skor 0 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berfungsi untuk dapat 

mengumpulkan data yang relevan, akurat dan valid 
sesuai dengan kebutuhan peneliti perlu digunakan 
metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tes.  

Teknik tes adalah suatu alat pengukur yang 
berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab 
secara sengaja dalam suatu situasi yang 

distandarisasikan, dan yang dimaksudkan untuk 
mengukur kemampuan dan hasil belajar individual 
atau kelompok. Tes yang digunakan berupa pretest dan 

postest. Pretest dilakukan untuk mengukur 
homogenitas kemampuan awal/dasar, yang harus tidak 

berbeda antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 
Postest diberikan setelah keduanya mendapat 

perlakuan dari peneliti, untuk melihat dari perlakuan 
yang berbeda. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji coba instrument dilaksanakan pada siswa 
kelas VIII SMP N 1 Pabelan kabupaten Semarang. Uji 

coba instrumen meliputi tes hasil belajar. Instrumen 
yang digunakan adalah tes yang berisi soal-soal 
objektif dengan 4 alternatif pilihan. Untuk mengetahui 

kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian 
maka perlu ditinjau dari aspek kelayakannya. Waktu 

pelaksanaan uji coba yaitu pada hari selasa, 9 April 
2013.  

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat-tingkat kevalidan atau kesagihan suatu 

instrument. Menurut Sugiyono (2008) uji validitas 
adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap item dari suatu instrument, dengan 
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tujuan untuk mengkur ketepatan instrument yang 
digunakan dalam suatu penelitian. Di dalamnya 

terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagi 
tolak ukur dan nomor butir pertanyaaan atau 

pernyataan yang dijabarkan dari indicator. Setelah 
dikonsultasikan dengan orang yang expert 
dibidang PKn, dan selanjutnya diujicobakan serta 

dianalisis dengan analisis item. Tingkat validitas 
untuk instrument penelitian ini adalah 2,54 
dengan menggunakan tebel r.  

Tabel 3.3 Rangkuman Uji validitas instrument 
hasil belajar.  

Instrumen valid Instrumen 
gugur 

2,4,5,8,9,10,11,12,13,
14,16,17,18,21,23,24,
25,26,27,29,30,32,33,

35,37,38,40,43,45,48,
50,54,57 & 59  

1,3,6,7,15,19,
20,22,28,31,3
4,36,39,41,42,

44,46,47,49,5
2,53,55,56,58 

& 60  

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji 
konsistensi jawaban atas variabel yang diukur. 

Pengujian ini menggunakan rumus Alpha 
Cronbach. Teknik ini dipilih karena merupakan 

teknik pengujian konsistensi reliabilitas yang 
cukup sempurna. Pengujian ini menggunakan alat 
bantu computer dengan program SPSS 20.0 for 
windows. Kriteria untuk menentukan tingkat 
reliabilitas instrument dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pedoman yang 
dikemukakan oleh Goerge dan Mallery (1995) 

sebagi berikut :  
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0 < α < 0,5 : tidak dapat diterima 

0,5 < α < 0,6 : jelek  

0,6 < α < 0,7 : diragukan  

0,7 < α < 0,8 : dapat diterima  

0,8 <  α < 0,9 : bagus  

0,9 < α           : sangat bagus  

 Dikatakan soal reliabel bila besarnya 
korelasi Alpha Cronbach nimimal ≥ 0,70.  

Tabel 3.4 Hasil uji 60 item soal  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.920 60 

 

Pada tabel di atas Nampak bahwa koefisien 
Alpha Cronbach sebesar 0,920. Merujuk pada 

Goerge dan Mallery (1995), maka tes tersebut 
sangat bagus. 

Tabel 3.5 Hasil uji reliabitas 21 item soal 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 35 

 Berdasarkan tabel diatas koefesien Alpha 
Cronbach sebesar 0,983 > 0,7 yang dinyatakan 

item tersebut dapat digunakan dalam penelitian 
ini. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah cara seseorang peneliti dalam 

mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga dapat 
diambil kesimpulan tentang penelitian. Sesuai dengan 
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penelitian ini, maka metode analisis data yang 
digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 

pemahaman, sikap dan perilaku siswa. Untuk 
menganalisis data dalam penelitian  digunakan teknik 

analisis data yang terdiri dari teknik analisis diskriptif 
dan inferensial.  

Analisis diskriptif digunakan untuk menganalisis 
data dan memperoleh gambaran mengenai hasil 
penelitian pretest dan posttest yang diberikan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan 
tanpa membuat suatu kesimpulan yang berrlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono,2012). Hasil pretest 
dan posttest diberikan skor dan dari skor yang 

diperoleh setiap tesponden diberi nilai dengan kategori 
rentangan nilai mualai 0 hingga 100 atau dari rendah 
sekali hingga tinggi. Menentukan lebar interval kelas 

dengan rumus dan bisa dilihat dalam tabel 3.6 : 

Lebar interval kelas =
                             

              
 

           = 
     

 
 

          = 20 

Tabel 3.6 Kategori skor interval kelas  

No Nilai Kategori 

1 81 - 100 Tinggi sekali 

2 61 – 60 Tinggi  

3 41 – 60 Cukup  

4 21 – 40 Rendah  

5 0 – 20 Rendah sekali 

Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk 
menguji hipotesis penelitian, sehingga sebelum diuji 

hipotesis terlebih dahulu disusun hipotesis nol (H0) dan 
hipotesis alternative (Ha). H0 ditolak apabila perbedaan 

nilai signifikan antara kelas kontrol dan kelas 
eksperimen lebih kecil dari 0,05 (5%). H0 diterima 
apabila perbedaan nilai signifikansi antara kelas control 
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dan kelas eksperimen lebih besar dari 0,05 (5%). 
Hipotesis tersebut adalah :  

1. Metode picture and picture dan demontrasi  

Hₒ : μpre = μpost  : Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai pre dan post 
tes siswa dengan   menggunakan 

Metode picture and picture dan 
demontrasi  

 H1 : μpre < μpost : Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai pre dan post 

test siswa dengan menggunakan 
Metode picture and picture dan 
demontrasi  

2. Metode jigsaw dan refleksi  

HO : μpre = μpost : Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan nilai pre dan post tes siswa 
dengan menggunakan Metode jigsaw 

dan refleksi  

HI : μpre < μpost : Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai pre dan  post test siswa 

dengan menggunakan Metode jigsaw 

dan refleksi  

3. Model Cooperataive Learning Metode picture and 
picture dan demontrasi  versus Metode jigsaw dan 

refleksi  
Ho : μpost Metode picture and picture dan demontrasi  versus  

= μpost Metode jigsaw dan refleksi  

 
 Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara metode picture and picture dan 

demontrasi dan metode jigsaw dan reflektif  
pada mata pelajaran PKn.  

H1 : μpost metode pictutre and picture dan demontrasi < μpost 

metode jigsaw dan refleksi 

Nilai rata-rata post tes metode picture and 

picture dan demontrasi lebih kecil dari pada 
nilai rata-rata metode jigsaw dan refleksi  

untuk mata pelajaran PKn.  
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Analisis inferensial yang digunakan adalah  uji 

beda untuk sampel bebas (independent sample t test). 
Pengujian ini menggunakan alat bantu komputer dengan 

program SPSS 20.0 for windows. Sebelum melakukan 
analisis data, terlebih dahulu dilaksanakan uji 
prasyarat analisis sebagai berikut:  

1) Uji normalitas yang dipergunakan untuk 

mengetahui apakah skor tiap-tiap bagian variabel 
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov-
smirnov Z (KS-Z) dengan taraf signifikansi 5%. 
Apabila harga KS-Z terhitung lebih besar dari 0,05 

maka sebaran data normal. Untuk menguji sebaran 
data digunakan bantuan program SPSS 20.0 for 
windows dengan menggunakan uji One-Sample 
Kolmogorov Smirnov test.   

2) Uji homogenitas varians juga akan dilakukan pada 

penelitian ini dan bertujuan untuk mengetahui 
homogen tidaknya varians dari variabel-variabel 

yang akan diuji, uji homogenitas varians dilakukan 
dengan menggunakan teknik Velene Test dengan 
bantuan SPSS 20.0 for windows . Kaidah yang 

digunakan adalah jika nilai P<0,05 maka variansnya 
tidak homogen. Dan apabila dalam menguji 

hipotesis nol maka digunakanlah  Uji Mann-Whitney 
tentang kesamaan parameter-parameter lokasi 
populasi. Dalam beberapa kasus uji ini disebut juga 

Uji Mann-Whitney Wilcoxon, karena wilcoxon 
menggunakan kasus dengan ukuran sampel yang 

sama sedangkan Mann-Whitney dapa juga 
menggunakan ukuran sampel yang berbeda.  


