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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berasal dari dua sekolah negeri 
yang berada di Kabupaten Semarang. SMP Negeri 1 
Bringin terletak di desa Gogodalem kecamatan Bringin, 

dan SMP Negeri 2 Bringin terletak di desa Pakis 
kecamatan Bringin. Jumlah siswa dalam penelitian ini 

terdapat dalam tabel 4.1 

Tabel 4.1 Subyek Penelitian  

Subyek Penelitian 

Nama Sekolah  L P Jumlah 

SMP N 1 Bringin 14 20 34 

SMP N 2 Bringin 15 17 32 

Jumlah Total 29 37 66 
Sumber data : SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 Bringin (2013) 

Ket : (L)= Laki-laki, (P) = Perempuan  

Subyek penelitian adalah 66 orang peserta didik 

kelas VII yang diambil dari 34 orang peserta didik dari 
SMP N 1 bringin sebagai kelompok kontrol yang terdiri 
dari 14 laki-laki dan 20 perempuan dan 32 orang 

peserta didik dari SMP N 2 bringin sebagai kelas 
eksperimenterdiri dari 15 laki-laki dan 17 perempuan. 

Lebih lanjut, hasil pengumpulan data jenis umur 
subyek penelitian disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini.  
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Tabel 4.2 Data Jenis Subyek Penelitian  

NO Umur 

SMP N 1 Bringin  SMP N 2 Bringin 

Jumlah  Persentase 

(%) 

Jumlah  Persentase 

(%) 

1 12 4 11,77 7 21,87 

2 13 30 88,23 25 78,13 

Total  34 100 32 100 
Sumber data : SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 Bringin (2013) 

Ket : (%) = (jumlah peserta didik /total peserta didik) x 100 %  

Dari data tabel di atas sebagian besar usia 

subyek penelitian dikedua sekolah menunjukkan rata-
rata 13 tahun dengan persentase 88,23% dan 78,13%. 
Selain data umur didapat data jenis agama subyek 

penelitian yang disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 Data Jenis Agama Subyek Penelitian  

NO Agama  

SMP N 1 Bringin  SMP N 2 Bringin 

Jumlah  Persentase 
(%) 

Jumlah  Persentase 
(%) 

1 Islam  32 94,11 32 100 

2 Katolik  2 5,89 0 0 

Total  34 100 32 100 
Sumber data : SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 Bringin (2013) 

Ket : (%) = (jumlah peserta didik /total peserta didik) x 100 %  

Kedua sekolah memiliki status yang sama 
sebagai sekolah Negeri terakreditasi. Pada tabel 4.3 

nampak bahawa mayoritas subjek penelitian beraga 
Islam yaitu 94,11% si SMP N 1 Bringin dan 100% SMP 
N 2 Bringin. Kedua sekolah sama-sama memiliki guru 

yang mengajar PKn di kelas VII yang merupakan 
lulusan FKIP PPKn Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 

4.2 Hasil Penelitian  

 Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian 
berkaitan perbedaan antara pembelajaran model 
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Cooperative Learning. Keefektifan Pembelajaran 
Cooperative Learning Metode Picture & Picture Dan 

Demonstrasi dengan Metode Jigsaw dan Refleksi  pada 
mata pelajaran Kewarganegaraan kelas VII  di SMP. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Bringin yakni 
kelas VII G sebagai kelas kontrol dan SMP 2 Bringin 
yakni sebagai kelas VII F sebagai kelas eksperimen. 

Didalam penelitian ini terdapat data hasil pretest dan 
posttest dan observasi kegiatan baik pada kelas 

eksperimen maupun pada kelas kontrol.   

 Pelaksanaan pretest pada kelas kontrol 
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 
pada siswa kelas VII G dengan jumlah peserta 

sebanyak 34 siswa. Sedangkan pelaksanaan posttest 
kelas kontrol dilaksakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 

2013 sebanyak 34 siswa. Pelaksanaan pretest kelas 
eksperimen dilaksanakan pada hari jumat tanggal 12 

April 2013 pada kelas VII F dengan jumlah sebanyak 31 
siswa. Sedangkan pelaksanaan posttest kelas 
eksperimen dilaksakan hari jumat tanggal 23 Mei 2013 

sebanyak 31 siswa. Deskripsi masing-masing data 
dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :  

4.2.1 Deskripsi Data  

1. Data Pretest dan Postest Hasil Belajar PKn Siswa 
Kelas Eksperimen. 
a. Data Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen  

Berdasarkan hasil pretest hasil belajar di kelas 
eksperimen menunjukkan bahwa nilai rerata 

(mean) hasil penelitian adalah 20,22 dengan 
standar deviasi 4,41. Nilai terendah (minimum) 
8,00 dengan frekuensi 1 siswa dan nilai tertinggi 

(maximum) 8,00 dengan frekuensi 1 siswa. Nilai 
yang banyak diperoleh (modus) siswa adalah 

24,00 dengan frekuensi 4 siswa. Untuk 
mengetahui kategori hasil belajar siswa kelas 
eksperimen ini secara rinci terangkum dalam 

tabel berikut ini :  
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Tabel 4.4 Ketegori Nilai Pretest Hasil Belajar 
Kelas Eksperimen 

 

No Kriteria  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat 
tinggi 

1 3,22% 

2 Tinggi 13 41,93% 

3 Sedang  3 9,67% 

4 Rendah  13 41,93% 

5 Sangat 
rendah 

1 3,22% 

 Jumlah 31 100% 

  
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa siswa 

dengan kategori hasil belajar sangat tinggi 1siswa 
3,22%. Kategori tinggi sebanyak 13 siswa 

41,93%, kategori sedang terdapat 3 siswa 9,67%, 
sedangkan kategori rendah terdapat 13 siswa 
41,93% dan kategori sangat rendah 1 siswa 

3,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
diagram gambar berikut ini.  

  

 Gambar 4.1 Diagram Persentase Nilai 
Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen  
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b. Data Postest Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
Berdasarkan hasil posttest di kelas eksperimen 

menunjukkan nilai rerata (mean) hasil belajar 
adalah 27,45 dengan standart deviasi 3,19. Nilai 

terendah (minimum) 19,00 dengan  frekuensi 1 
siswa dan nilai tertinggi (maximum) 33,00 dengan 
frekuensi 1. Nilai yang banyak diperoleh (modus) 

siswa adalah 27,00 dengan frekuensi 6 siswa. Untuk 
mengetahui kategori hasil belajar siswa kelas 

eksperimen ini secara rinci terangkum dalam tabel 
berikut ini :  

 

Tabel 4.5 Ketegori Nilai Postest Hasil Belajar 
Kelas Eksperimen 

 

No Kriteria  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat tinggi 1 3,22% 

2 Tinggi 14 45,16% 

3 Sedang  6 19,35% 

4 Rendah  9 29,35% 

5 Sangat 
rendah 

1 3,22% 

 Jumlah 31 100% 

  

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa siswa 
dengan kategori hasil belajar sangat tinggi 1 siswa 

3,22%. Kategori tinggi sebanyak 9 siswa 29,03%, 
kategori sedang terdapat 6 siswa 19,35%, sedangkan 
kategori rendah terdapat 14 siswa 45,16% dan 

kategori sangat rendah 1 siswa 3,22%. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam diagram gambar berikut 
ini.  
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Gambar 4.2 Diagram Persentase Nilai Postest 
Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 

 
 

2. Data Pretest dan Postest Hasil Belajar PKn Siswa 
Kelas Kontrol. 

a. Data Pretest Hasil Belajar Kelas Kontrol  
Berdasarkan hasil pretest hasil belajar kelas 

kontrol menunjukan bahwa nilai rerata (mean) 
hasil belajar adalah 19,05 dengan standar deviasi 
3,29. Nilai terendah (minimum) 10,00 dengan 

frekuensi 1 siswa dan nilai tertinggi (maximum) 
25,00 dengan frekuensi 1 siswa. Nilai yang 

banyak diperoleh (modus) siswa adalah 21,00 
dengan frekuensi 5 siswa. Untuk mengetahui 
kategori hasil belajar siswa kelas eksperimen ini 

secara rinci terangkum dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 4.6 Ketegori Nilai Pretest Hasil Belajar Kelas 
Kontrol 

 

No Kriteria  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat tinggi 1 2,94% 

2 Tinggi 15 44,11% 

3 Sedang  2 5,88% 

4 Rendah  15 44,11% 

5 Sangat 

rendah 

1 2,94% 

 Jumlah 34 100% 

  
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa siswa 

dengan kategori hasil belajar sangat tinggi 1 siswa 

2,94%. Kategori tinggi sebanyak 15 siswa 44,11%, 
kategori sedang terdapat 2 siswa 2,88%, sedangkan 

kategori rendah terdapat 15 siswa 44,11% dan 
kategori sangat rendah 1 siswa 2,94%. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam diagram gambar berikut 

ini.  
  

 Gambar 4.3 Diagram Persentase Nilai Pretest 
Hasil Belajar Kelas Kontrol 
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b. Data postest Hasil Belajar Kelas Kontrol 
Berdasarkan hasil posttest di kelas kontrol 

menunjukkan nilai rerata (mean) hasil belajar 
adalah 23,85 dengan standart deviasi 2,37. Nilai 

terendah (minimum) 18,00 dengan frekuensi 1 
dan nilai tertinggi (maximum) 28,00 dengan 
frekuensi 2. Nilai yang banyak diperoleh (modus) 

siswa adalah 24,00 dengan frekuensi 9 siswa. 
Untuk mengetahui kategori hasil belajar siswa 

kelas eksperimen ini secara rinci terangkum 
dalam tabel berikut ini :  

Tabel 4.7 Ketegori Nilai Postest Hasil Belajar 

Kelas Kontrol 
 

No Kriteria  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat tinggi 2 5,88% 

2 Tinggi 10 29,41% 

3 Sedang  9 26,47% 

4 Rendah  12 35,29% 

5 Sangat 
rendah 

1 2,94% 

 Jumlah 34 100% 

  
Dari tabel di atas menuunjukkan bahwa siswa 

dengan kategori hasil belajar sangat tinggi 2 
siswa 5,8%. Kategori tinggi sebanyak 10 siswa 

29,41%, kategori sedang terdapat 9 siswa 
26,47%, sedangkan kategori rendah terdapat 12 
siswa 35,29% dan kategori sangat rendah 1 siswa 

2,94%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
diagram gambar berikut ini.  
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 Gambar 4.4 Diagram Persentase Nilai 
Postest Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

 
 
 

3. Data Peningkatan Skor Rerata Hasil Belajar 
Berikut adalah Tabel  4.8 yang merangkum rerata 
peningkatan skor hasil belajar siswa.  

 

Jenis Data 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rerata Presentase Rerata Presentase 

Skor awal 
hasil belajar 

20,22  19,05  

Skor akhir 
hasil belajar 

27,45  23,85  

Peningkatan 7,23 35,75 4,80 25,19 

  

Dari Tabel   di atas terlihat bahwa pada kelas 
eksperimen, kenaikan skor hasil belajar sebesar 7,23 
(35,75%), sedangkan pada kelas kontrol terjadi 

peningkatan skor hasil belajar 4,80 (25,19%).  
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Gambar 4.5 Persentase Peningkatan Hasil Belajar. 
 

 

4.2.2 Analisis Data  

1. Analisis data pretest kelas eksperimen dan kelas 
kontrol  

a. Uji normalitas data pretest 
Uji normalitas dilakukan untuk pretest hasil 

belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Hipotesis yang diajukan untuk 
mengukur normalitas distribusi sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
H0 : data sampel berdistribusi normal  

H1 : data sampel tidak berdistribusi normal  
 Adapun kriteria yang digunakan untuk 
mengukur   normalitas dalam penelitian ini 

adalah  H0  diterima apabila Sig. > dari tingkat 
alpha yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Tabel   

berikut ini menyajikan hasil uji normalitas 
distribuasi data kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol pada prestset hasil belajar 

dengan metode Kolmogrof-semirnov menggunakan 
program SPSS 20 for window.  
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Tabel.  4.9 Uji Normalitas Pretest Hasil Belajar  

 
 Berdasarkan Tabel   di atas, terlihat bahwa 

nilai signifikan (Sig) yang mengacu pada kolom 

Kolmogrof-semirnov diperoleh signifikan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol masing-masing adalah 

0,200 dan 0,127. Nilai signifikan kedua kelas 
tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0  diterima. 
Hal ini menunjukkan bahwa  data pretest hasil 

belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen dan 
kelas kontrol berdistribusi normal.  

 
b. Uji homogenitas data pretest 

Setelah diketahui bahwa  kedua nilai pretest hasil 
belajar siswa berdistribuasi normal, maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas 

varian data. Pengujian homogenitas data pretest 
kedua kelas tersebut menggunakan Levenne pada 

SPSS 20. Adapun kriteria    yang digunakan untuk 
mengukur normalitas dalam penelitian ini adalah 
H0 diterima apabila sig.> dari tingkat alpha yang 

ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Tabel   berikut ini 
menyajikan hasil uji homogenitas distribusi data 

hasil belajar pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. 
 

 
 
 

 

Tests of Normality 

 
metode Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 
df Sig. Statisti

c 
df Sig. 

pretes

t 

eksperme
n 

.115 31 .200* .957 31 .247 

kontrol .134 34 .127 .967 34 .383 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tabel 4.10 Uji Homogenitas Pretest Hasil 

Belajar 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

pretest 

Based on Mean 2.777 1 63 .101 

Based on 
Median 

2.166 1 63 .146 

Based on 
Median and 
with adjusted 
df 

2.166 1 54.443 .147 

Based on 
trimmed mean 

2.569 1 63 .114 

 

Berdasarkan Tabel   di atas, diperoleh angka 
signifikan = 0,101. Oleh karena angka signifikan 
lebih dari 0,05, maka data pretest kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol bersifat 
homogen  atau memiliki varian yang sama.  

 
c. Uji kesamaan dua rata-rata data pretest 

Pengujian kesamaan nilai rata-rata pretest hasil 

belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
serta untuk mengetahui signifikansi kedua kelas 

tersebut menggunkan uji independen sample t-Test 
pada SPSS 20. Hipotesis yang diajukan untuk 

mengukur nomalitas distribusi sampel dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut.  
H0  : tidak ada perbedaan rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
H1  :  ada perbedaan rata-rata antara 
kelas kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 Adapun kriteria yang digunakan untuk 
mengukur normalitas dalam penelitian ini adalah 

H0 diterima apabila Sig. > dari tingkat alpha yang 
ditetapkan yaitu 5 % (0.05). Hasil perhitungan  uji 
independen sample t-Test hasil belajar dapat dilihat 

pada Tabel   berikut ini :  
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Tabel. 4.11 Uji Independen Sample t-Test pada 
Prestest Hasil Belajar 

  Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variance

s 

t-test for Equality of Means 

F Sig
. 

t df Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

prete
st 

Equa
l 
varia
nces 
assu
med 

2.7
77 

.10
1 

1.2
72 

63 
.20

8 
1.231

50 
.9685

2 

-
.7039

4 

3.1669
4 

Equa
l 
varia
nces 
not 
assu
med 

  

1.2
54 

54.8
06 

.21
5 

1.231
50 

.9821
1 

-
.7368

6 

3.1998
5 

   

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh signifikansi = 
0,208. Oleh kerena itu angka signifikansi lebih 

besar dari 0,05, maka H0  diterima. Dengan kata 
lain kemampuan awal siswa kedua kelas (kelas 
eksperimen dan kelas kontrol) adalah sama.  

 
2. Analisis Data Postest Kelas Eksperimen dan Kelas 

kontrol 
a. Uji Normalitas Data Postest 

Uji normalitas dilakukan untuk postest hasil 

belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Hipotesis yang diajukan untuk mengukur 

normalitas distribusi sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut.  
H0 : data sampel berditribusi normal  

H1 : data sampel tidak berdistribusi normal  
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Adapun kriteria  yang digunakan untuk 
mengukur normalitas dalam penelitian ini adalah 

H0  diterima apabila Sig. > dari tingkat alpha yang 
ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Tabel   berikut ini 

menyajikan hasil uji normalitas distribusi data 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada 
posttest hasil belajar dengan metode Kolmogrov-
Semirnov menggunakan program SPSS 20 for 
windows.  

Tabel 4.12 Uji Normalitas Postest Hasil 
Belajar Kognitif  

Tests of Normality 

 
metode Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

 
Statist

ic 
df Sig. Statisti

c 
df Sig. 

postest 
ekspermen .121 31 .200* .970 31 .531 

kontrol .142 34 .079 .964 34 .317 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan Tabel   di atas, terlihat bahwa  
nilai signifikansi (Sig.) yang mengacu pada kolom 

Kolmogrov-Semirnov diperoleh signifikansi kelas 
eksperimen dan kelas kontrol masing-masing 
adalah 0,200 dan 0,079. Nilai signifikansi untuk 

kelas eksperimen lebih dari 0,05, sedangkan nilai 
signifikansi kelas kontrol lebih dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa data postest hasil belajar 
yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas 
kontrol berditribusi normal sama.  

b. Uji Homogenitas Kelas Data Postest 
Setelah diketahui bahwa kedua nilai postest 

hasil belajar siswa terdistribusi dengan normal, 
maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji 
homogenitas varian data. Uji homogenitas kedua 

kelas tersebut menggunakan Levenne pada SPSS 
20. Adapun kriteria    yang digunakan untuk 

mengukur homogenitas dalam penelitian ini adalah 
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H0 diterima apabila Sig. > dari tingkat alpha yang 
ditetapkan yaitu 5 % (0,05).  

 
Tabel  4.13  Uji Homogenitas Postest Hasil 

Belajar Siswa.  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

postest 

Based on Mean 2.515 1 63 .118 

Based on Median 2.493 1 63 .119 

Based on Median 
and with adjusted 
df 

2.493 1 59.483 .120 

Based on trimmed 
mean 

2.641 1 63 .109 

  

Berdasarkan Tabel   di tas, diperoleh angka 
signifikansi = 0,118. Oleh karena angka 
signifikansi lebih dari 0,05, maka data postest 
hasil belajar eksperimen maupun kelas kontrol 
bersifat homogen  atau memiliki varian yang 

sama.  
 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Postest 
Pengujian kesamaan nilai rata-rata postest hasil 
belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

serta untuk mengetahui signifikansi kedua kelas 
tersebut mengunakan uji independent sample t-

Test. Hipotesis yang diajukan untuk mengukur 
normalitas distribusi sample dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut.  

H0 : tidak ada perbedaan rata-rata antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol 

H1 : ada perbedaan rata-rata kelas eksperimen 
dan kelas kontrol 

 Adapun kriteria yang digunakan untuk 

mengukur   perbedaan rata-rata dalam penelitian 
ini adalah H0 diterima apabila Sig.> dari tingkat 
alpha yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05).  
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Tabel  4.14  Uji Independent Sample t-Test pada 
Postest Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Varianc

es 

t-test for Equality of Means 

F Sig
. 

t df Sig. 
(2-
tail
ed) 

Mea
n 

Diffe
renc

e 

Std. 
Error 
Diffe
renc

e 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower Uppe
r 

post
est 

Equal 
varian
ces 
assum
ed 

2.5
15 

.11
8 

5.18
6 

63 
.00

0 
3.59
867 

.693
94 

2.211
94 

4.98
540 

Equal 
varian
ces 
not 
assum
ed 

  

5.11
6 

55.
164 

.00
0 

3.59
867 

.703
35 

2.189
23 

5.00
812 

 
Berdasarkan Tabel  di atas diperoleh 

signifikansi =0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, 
sehingga berdasarkan kriteria pengujian 
hipotesisnya, maka H1 diterima. Maka hasil belajar 

postest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah  
ada perbedaan secara signifikan.  

 
3. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis 

dilakukan dengan cara melaksanakan uji t untuk 
menjawab hipotesis 1, 2 dan 3. Penjelasan nilai-nilai 

T Tabel   dan nonparametic test untuk menjawab 
hipotesis parsial. 

a. Hipotesis 1  

Dari data hasil belajar kelas kontrol tersebut 
dilakukan uji independent sample t-test, 
dengan hipotesis 1 yang diajukan dalam 
penelitian ini sebagai berikut.  
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Hₒ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai pre dan postest siswa dengan   

menggunakan metode picture and picture 
dan demontrasi. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara nilai pre dan postest siswa dengan 

menggunakan metode picture and picture 
dan demontrasi. 

Namun sebelum uji tersebut dilaksanakan, 
terlebih dahulu dihitung normalitas dan 
homogenitas dengan mengunakan uji kolmogrove-
Semirnov, berikut ini hasil uji normalitas pada 
data hasil belajar siswa.  

 
Tabel 4.15 Uji Normalitas Hasil Belajar  

Tests of Normality 

 Picture 
& 
picture 
dan 
demontr
asi 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai 
postest .142 34 .079 .964 34 .317 

pretest .134 34 .127 .967 34 .383 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa 

nilai signifikan (Sig.) yang mengacu pada kolom 

Kolmogovove-Semirnov diperoleh tidak signifikan 
antara nilai pretest dan nilai postest pada kelas 

kontrol masing-masing adalah 0,127 dan 0,079. 
Nilai signifikansi pada kelas kontrol tersebut lebih 
besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini  hal ini 

menunjukkan bahwa  hasil belajar yang diperoleh 
dari kontrol berdistribusi normal.  

 Setelah melakukan uji normalitas, maka 
dilanjutkan dengan uji homogenitas kelas kontrol 
baik pretest dan postest menggunakan uji 

Levenenne’s test. Berikut ini uji homogenitas hasil 
belajar.  
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Tabel  4.16  Uji Homogenitas Hasil Belajar  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

nilai 

Based on Mean 5.265 1 66 .025 

Based on Median 5.457 1 66 .023 

Based on Median and 

with adjusted df 
5.457 1 64.965 .023 

Based on trimmed 
mean 

5.485 1 66 .022 

 
Berdasarkan Tabel   di atas, diperoleh angka 

signifikansi = 0,025. Oleh karena angka kurang 

signifikan dari 0,05, maka hasil uji homogenitas 
kelas kontrol menunjukkan kelas sifatnya tidak 

homogen, oleh karena itu pengujian menggunakan 
uji Mann Whitney U Test.   

Tabel  4.17  Uji Nonparametic Test Hasil 

Belajar,  

 
Berdasarkan Tabel   di atas pada 

nonparametric test diperoleh signifikansi 0,000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan 
kriteria pengujian hipotesisnya, maka H0 ditolak. 
Jika  H0 ditolak, maka H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
peningkatan hasil belajar siswa antara pretest dan 

postes pada kelas kontrol. Dengan kata lain  ada 
peningkatan hasil belajar siswa yang memperoleh 
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perlakuan dengan metode picture and picture dan 
demonstrasi.  

Dikarenakan data pretest dan postest 
menunjukkan data yang normal dan homogen, 

maka dilanjutkan dengan uji Independent Sample t-
Test menggunakan SPSS 20, yaitu sebagai berikut. 

Hasil uji Independent Sample t-test dapat dilihat 
pada Tabel   berikut.  

 
Tabel  4.18  Uji Independent Sample t-Test  
Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality 
of 

Variance
s 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 

Differ
ence 

Std. 

Error 
Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

nila
i 

Equal 
variances 
assumed 

5.2
65 

.02
5 

6.88
4 

66 .000 
4.794

12 
.69640 

3.4037
0 

6.1845
3 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
6.88

4 

60.0

29 
.000 

4.794

12 
.69640 

3.4011

1 

6.1871

2 

Berdasarkan tabel di atas pada equal variances 
assumed (diasumsikan varian sama), diperoleh thitung 
= 6,884. Pada taraf signifikansi 0,05 dan df = 66, 

diperoleh nilai ttabel = 1,997. Berarti thitung >  ttabel (-
6,884 > 1,997). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak, maka H1 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan 
peningkatan hasil belajar siswa antara pretest dan 

postes pada kelas kontrol. 
 

b. Hipotesis 2 
Dari data hasil belajar kelas eksperimen 

tersebut dilakukan uji independent sample t-test, 
dengan hipotesis 2  yang diajukan dalam penelitian 
ini sebagai berikut.  
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HO : Tidak terdapat yang signifikan nilai pre dan 
posttes siswa dengan menggunakan metode 

jigsaw dan refleksi. 
HI : Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

nilai pre dan  postest siswa dengan 
menggunakan metode jigsaw dan refleksi 

Namun sebelum uji tersebut dilaksanakan, 
terlebih dahulu dihitung normalitas dan 
homogenitas dengan mengunakan uji kolmogrove-
Semirnov, berikut ini hasil uji normalitas pada data 
hasil belajar siswa.  

 
Tabel 4.19 Uji Normalitas Hasil Belajar  

Tests of Normality 

 Jigsaw 
& 
refleksi 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 
pretest .122 31 .200* .958 31 .251 

postest .121 31 .200* .970 31 .531 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa nilai 
signifikan (Sig.) yang mengacu pada kolom 

Kolmogovove-Semirnov diperoleh  signifikan antara 
nilai pretest dan nilai postes pada kelas 
eksperimen masing-msing adalah 0,200 dan 0,200. 

Nilai signifikansi pada kelas kontrol tersebut lebih 
besar dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini  hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh 
dari eksperimen berdistribusi normal.  

Setelah melakukan uji normalitas, maka 

dilanjutkan dengan uji homogenitas kelas kontrol 
baik pretest dan postest menggunakan uji 

Levenenne’s test. Berikut ini uji homogenitas hasil 
belajar.  
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Tabel   4.20 Uji Homogenitas Hasil Belajar  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

NILAI 

Based on Mean 3.582 1 60 .063 

Based on Median 2.804 1 60 .099 

Based on Median and 
with adjusted df 

2.804 1 
55.38

1 
.100 

Based on trimmed 
mean 

3.365 1 60 .072 

 
Berdasarkan Tabel   di atas, diperoleh angka 

signifikan = 0,063. Oleh karena angka signifikan 
lebih dari 0,05, maka kelas eksperimen bersifat 

homogen atau memiliki varian yang sama.  
Dikarenakan data pretest dan postest 

menunjukkan data yang normal dan homogen, 

maka dilanjutkan dengan uji Independent Sample t-
Test menggunakan SPSS 20, yaitu sebagai berikut. 

Hasil uji Independent Sample t-test dapat dilihat 
pada Tabel   berikut.  

 
Tabel  4.21  Uji Independent Sample t-Test  
Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 
(2-

taile

d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 
Diffe

rence 

95% 
Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

NILA
I 

Equal 

varian
ces 
assu
med 

3.58
2 

.06
3 

-
7.38

2 
60 

.00
0 

-
7.2258

1 

.978
86 

-
9.183

82 

-
5.267

79 

Equal 

varian
ces 
not 
assu

med 

  

-
7.38

2 

54.6
17 

.00
0 

-
7.2258

1 

.978
86 

-
9.187

80 

-
5.263

82 
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Berdasarkan tabel di atas pada equal 
variances assumed (diasumsikan varian sama), 

diperoleh thitung = -7,382. Pada taraf signifikansi 
0,05 dan df = 60, diperoleh nilai ttabel = -2,000. 

Berarti thitung <  ttabel (-7,382 < -2,000). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, 
maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa  

terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa 
antara pretest dan postes pada kelas eksperimen. 

Dengan kata lain ada peningkatan hasil belajar 
siswa yang memperoleh perlakuan dengan metode 
jigsaw dan reflektif. 

 
c. Hipotesis 3 

Dari data hasil belajar kelas kontrol dan 

eksperimen tersebut dilakukan uji independent 
sample t-test, dengan hipotesis 3  yang diajukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut.  

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara metode picture and picture dan 

demontrasi  dan metode jigsaw dan refleksi  
pada mata pelajaran PKn.  

H1: Nilai rata-rata postes metode picture and 

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

untuk mata pelajaran PKn.  
Namun sebelum uji tersebut dilaksanakan, 

terlebih dahulu dihitung normalitas dan 
homogenitas dengan mengunakan uji kolmogrove-
Semirnov, berikut ini hasil uji normalitas pada 

data hasil belajar siswa.  
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Tabel 4.22 Uji Normalitas Hasil Belajar  

Tests of Normality 

 metode Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 
df Sig. Statist

ic 
df Sig. 

poste
st 

eksperi

men 
.121 31 .200* .970 31 .531 

kontrol .142 34 .079 .964 34 .317 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa 
nilai signifikan (Sig.) yang mengacu pada kolom 
Kolmogovove-Semirnov diperoleh  signifikan nilai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-msing 
adalah 0,200 dan 0,079. Nilai signifikansi pada 

kedua kelas tersebut lebih besar dari 0,05, maka 
H1 diterima. Hal ini  hal ini menunjukkan bahwa 
hasil belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen 

dan kontrol berdistribusi normal.  
Setelah melakukan uji normalitas, maka 

dilanjutkan dengan uji homogenitas kelas 
eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji 
Levenenne’s test. Berikut ini uji homogenitas 

hasil belajar.  
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Tabel   4.23 Uji Homogenitas Hasil Belajar  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

poste
st 

Based on Mean 2.515 1 63 .118 

Based on Median 2.493 1 63 .119 

Based on Median 
and with adjusted 
df 

2.493 1 
59.48

3 
.120 

Based on trimmed 
mean 

2.641 1 63 .109 

Berdasarkan Tabel   di atas, diperoleh angka 
signifikan = 0,118. Oleh karena angka signifikan 

lebih dari 0,05, maka kelas eksperimen dan kelas 
kontrol bersifat homogen atau memiliki varian yang 

sama.  
Dikarenakan menunjukkan data yang normal 

dan homogen, maka dilanjutkan dengan uji 

Independent Sample t-Test menggunakan SPSS 20, 
yaitu sebagai berikut. Hasil uji Independent Sample 
t-test dapat dilihat pada Tabel   berikut.  
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Tabel  4.24  Uji Independent Sample t-Test  
Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Varianc

es 

t-test for Equality of Means 

F Sig
. 

t df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differ

ence 

Std. 
Erro

r 
Diff
eren
ce 

95% 
Confidence 

Interval of 
the 

Difference 

Low Upper 

post
est 

Equal 
variances 
assumed 

2.5
15 

.11
8 

5.1
86 

63 .000 
3.59
867 

.693
94 

2.21
194 

4.985
40 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
5.1
16 

55.
16
4 

.000 
3.59
867 

.703
35 

2.18
923 

5.008
12 

 

 Berdasarkan tabel di atas pada equal 

variances assumed (diasumsikan varian sama), 
diperoleh thitung = 5,186. Pada taraf signifikansi 0,05 
dan df = 63, diperoleh nilai ttabel = 1,998. Berarti 

thitung >  ttabel (5,186 > 1,998). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa  terdapat 
perbedaan peningkatan hasil belajar siswa postes 
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan 

kata lain ada peningkatan lebih pada hasil belajar 
siswa yang memperoleh perlakuan dengan metode 

jigsaw dan reflektif, untuk mata pelajaran PKn hal 
tersebut dapat dilihat dalam Tabel   berikut. 
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Tabel  4.25  Nilai Rata-Rata Kelas Eksperimen 
dan Kelas Kontrol.  

Group Statistics 

 
Metode N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

postest 

Eksperme
n 

31 27.4516 3.19206 .57331 

Control 34 23.8529 2.37579 .40744 

 
Berdasarkan data di atas dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas 
eksperimen lebih tinggi 27,45 dari kelas kontrol 

yaitu 23,85 (27,45 > 23,85). 

 

4.3. Pembahasan  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya 

perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 
model Cooperatife Learning metode picture and picture 
dan demontrasi dengan metode jigsaw dan reflektif. 

Berdasarkan hasil analisis diskriptif (data pretest dan 
postest), nilai hasil belajar baik pada kelas eksperimen 

maupun pada kelas kontrol menunjukkan adanya 
perbedaan. Hasil pretest kelas eksperimen (yang belajar 

dengan menggunakan metode jigsaw dan refleksi) 
menunjukkan bahwa nilai rerata (mean) hasil belajar 
adalah 20,29, sedangkan untuk kelas kontrol (yang 

menggunakan metode picture and picture dan 
demontrasi) menunjukkan bahwa nilai rerata (mean) 

hasil belajar 19,05. Sedangkan untuk hasil postest 
kelas eksperimen menunjukkan rerata (mean) hasil 

belajar 27,45, dan untuk kelas kontrol menunjukkan 
bahwa nilai rerata (mean) hasil belajar adalah 23,85.  

Maka dari itu, bila dilihat dari besarnya nilai 
rerata data pretest dan postest hasil belajar, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan rerata skor 
untuk kedua nilai tersebut, kelas eksperimen lebih 
besar daripada peningkatan yang terjadi kelas kontrol. 
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Hal ini berarti penggunaan metode jigsaw dan refleksi  
lebih efektif dibandingkan menggunakan metode picture 
and picture dan demontrasi  

Hasil dari analisis diskriptif  lebih diperjelas lagi 
dengan hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian 
hipotesis pertama diperoleh thitung = 6,884. Pada taraf 

signifikansi 0,05 dan df = 66, diperoleh nilai ttabel = 
1,997. Berarti thitung >  ttabel (6,884 > 1,997), hipotesis 

kedua diperoleh thitung = -7,382. Pada taraf signifikansi 
0,05 dan df = 60, diperoleh nilai ttabel = -2,000. Berarti 
thitung <  ttabel (-7,382 < -2,000). Dan hipotesis ketiga 

diperoleh thitung = 5,186. Pada taraf signifikansi 0,05 
dan df = 63, diperoleh nilai ttabel = 1,998. Berarti thitung >  

ttabel (5,186 > 1,998). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar metode 
metode jigsaw dan refleksi  dan  metode picture and 
picture dan demontrasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
ada peningkatan hasil belajar siswa antara postest pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata lain 
peningkatan hasil belajar siswa lebih efektif dengan 
memperoleh perlakuan metode jigsaw dan refleksi.  

Hal itu dapat dijelaskan kerena metode jigsaw 

dan refleksi  sejalan dengan belajar kontruktivisme, 
karena memuat prinsip-prinsip pembelajaran 
mengkaitkan kegiatan belajar ke dalam tugas-tugas 

atau masalah adalah bahwa si belajar benar-benar 
memahami dan menerima kegiatan belajar khusus, 
mendukung siswa dalam mengembangkan kepemilikan 

atas keseluruhan tugas-tugas adalah siswa harus 
mencapai dan melibatkan diri dalam projek tertentu, 

mendesain tugas yang otentik, mendesain tugas-tugas 
dan lingkungan belajar yang merefleksi  kompleksitas 
lingkungan yang kelas akan dihadapi si belajar agar si 

belajar belajar secara kompleks, dan menyediakan 
kesempatan untuk dan dukungan refleksi  baik pada 

konten yang dipelajari maupun pada proses belajar 
adalah untuk mengembangkan ketrampilan mengatur 
diri sendiri agar menjadi pribadi mandiri. Guru harus 

memodelkan berfikir refleksi  melalui proses belajar dan 
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dukungan pada siswa belajar dalam merefklesikan 
dalam strategi-strategi belajar maupun apa yang harus 

dipelajari (Clift, Houston, & Pogach, 1990; Schom, 
1987).  

Efektifnya metode jigsaw dan refleksi  ditinjau 
dari hasil belajar siswa disebabkan komponen dalam 

pembelajaran akhir yaitu dalam proses pembelajaran 
diciptakan refleksi  bagi siswa untuk merefleksikan 
kembali pengalaman belajarnya meliputi keseluruhan 

aktifitas intelektual, emosional seseorang dalam 
mengeksplorasi pengalamnnya menuju pada 

pemahaman dan pengalaman baru. Dalam kegiatan 
refleksi  bisa dilakukan secara perorangan atau pun 
dalam kerja sama dengan kelompok lain.  Hal tersebut 

sejalan dengan tujuan pendidikan, seperti yang 
dinyatakan Ine Kusuma (2010:78) agar tercapai tujuan 
pembelajaran PKn tercapai dengan baik, maka metode 

dan model pembelajaran seyogyanya memiliki prinsip 
pendidikan dalam proses pembelajaran.  

Pada proses pembelajaran guru memang dituntut 
untuk memilih model, metode dan metode yang tepat 
sesuai dengan materi yang diberikan serta tujuan 

pembelajaran. Namun, pemilihan model menjadi sulit 
dikarenakan banyaknya model pembelajaran yang 

ditawarkan para ahli. Oleh sebab itu, seorang guru 
harus menggunakan berbagai pertimbangan dalam 
memilih model disertai dengan metode pengajaran, 

seperti pengetahuan awal siswa, pokok bahasan, 
alokasi waktu, sarana penunjang dan lain-lain. Makin 
baik metode yang digunakan, maka semakin efektif 

pula dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam 
pembelajan PKn, guru dapat menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi dilengkapi dengan media 
dan alat bantu ajar yang dirancang sebelum kegiatan 
pembelajaran.  

Penelitian ini membuktikan bahwa  model 
Cooperative Learning metode jigsaw dan refleksi  

merupakan pembelajaran yang dapat 
mengimplementasikan perubahan-perubahan kognisi 
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melalui pengetahuan dan informasi, dan keterampilan 
baru, serta perubahan dalam segi afektif yang 

berhubungan dengan perasaan, sikap, dan emosi siswa 
dalam merefleksi  materi yang telah disampaikan guru.  

Dengan metode ini siswa memperoleh 
pengalaman menemukan, menganalisis, 
mempertanggungjawabkan, mengembangkan, memilih, 

dan mengambil sikap dalam merefleksi  dirinya dalam 
menyatakan pendapat secara bebas dan 
bertanggungjawab. Dengan pengambilan keputusan 

secara mandiri tersebut dapat menumbuhkan 
kepekaan siswa terkait dengan materi pembelajaran. 

Implikasinya adalah siswa dapat memilih tindakan 
yang tepat sesuai dengan pilihannya yang didasarkan 
pada pemahaman materi.  

Metode jigsaw dan refleksi  juga membantu siswa 
dalam merefleksi  dan berfikir secara kritis dan 

komprehansif akan refleksi  pengalamannya baik di 
sekolah, masyarakat atau lingkungan sekitanya. Atau 
boleh jadi juga memanfaatkan kehidupan sehari-hari 

atau mengkaitkannya dengan persoalan-persoalan 
siswa untuk memutuskan suatu keputusan dalam 
berpendapat yang ada di lingkungan masyarakat. 

Dengan demikian, metode ini dapat membantu siswa 
dalam mengambil keputusan dan merefleksikannya 

kembali tentang suatu permasalahan yang ada. 
Penelitian ini juga mempertegas bahwa  terjadi 
pergeseran paradigma tentang pembelajaran haruslah 

secara kontruktivisme. Seperti yang dikemukakan oleh 
Ine Kusuma bahwa pendidikan tidak sekedar terfokus 
pada pemindahan pengetahuan (transfer of knowledge),  

namun disertai pula signigfikansi alih sikap (transfer of 
attitude). Hal ini pembelajaran yang menggunakan 

metode jigsaw dan refleksi  bukan sebagai subjek 
pembelajaran melainkan sebagai fasilitator. Guru 

berperan memberikan bantuan terhadap siswa yang 
mengalami kesulitan belajar, mendorong tingkat 
berfikir yang lebih tinggi dan keterampilan pemecahan 

masalah. Dengan demikian siswa diberikan kebebasan 
untuk merekontruksi sendiri pengalaman belajar yang 
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diperoleh pada saat proses pembelajaran dengan 
pengalaman sebelumnya.  

 

 

 

 


