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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment). 

Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu perlakuan 

tertentu terhadap suatu kelas lain yang sama namun diberikan perlakuan yang 

berbeda. Penelitian eksperimen dilakukan pada kelas yang akan diberi perlakuan 

(treatment) yang disebut dengan kelas eksperimen dan kelas pembanding yang 

disebut dengan kelas kontrol. Kelas eksperimen dalam penelitian ini yaitu kelas 4 

SDN Kumpulrejo 02 dan kelas 4 SDN Randuacir 01 sebagai kelas kontrol. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

       Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni 

variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).  

1. Variabel bebas (independent variable), adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel lain dan bersifat berdiri sendiri. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran jigsaw berbantuan media 

video dan model pembelajaran jigsaw berbantuan media gambar. 

2. Variabel terikat (dependent variable), adalah variabel yang tidak dapat 

mempengaruhi variabel dan sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

3.2.2 Definisi Operasional 

         Definisi operasional dari kedua variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran jigsaw berbantuan media video dan model pembelajaran 

jigsaw berbantuan media gambar. 

           Model pembelajaran jigsaw berbantuan media video adalah model 

pembelajaran dimana guru mengawali pembelajaran dengan mengenalkan 

topik yang akan dibahas kepada siswa melalui media video.  Kemudian guru 

membagi siswa dalam satu kelas menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. 
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Pembentukan kelompok asal didasarkan pada heterogenitas dan materi 

pelajaran. Pada kelompok asal, guru menyampaikan materi pelajaran kepada 

tiap-tiap kelompok asal melalui media video dan memberikan tugas. Setiap 

siswa pada kelompok asal mempelajari materi pelajaran melalui media video. 

Perwakilan dari setiap kelompok asal berkumpul ke kelompok ahli yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kelompok ahli berdiskusi dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Setiap siswa dalam kelompok ahli kembali ke 

kelompok asal dan bertanggungjawab menjelaskan hasil diskusi terkait materi 

pelajaran yang telah dipelajari di kelompok ahli. Kelompok asal mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru. Guru memantau dan mengarahkan pada saat 

kelompok asal mengerjakan tugas tersebut kemudian mengevaluasi hasil 

belajar. 

           Model pembelajaran jigsaw berbantuan media gambar adalah model 

pembelajaran dimana guru mengawali pembelajaran dengan mengenalkan 

topik yang akan dibahas kepada siswa melalui media gambar.  Kemudian guru 

membagi siswa dalam satu kelas menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. 

Pembentukan kelompok asal didasarkan pada heterogenitas dan materi 

pelajaran. Pada kelompok asal, guru menyampaikan materi pelajaran kepada 

tiap-tiap kelompok asal melalui media gambar dan memberikan tugas. Setiap 

siswa pada kelompok asal mempelajari materi pelajaran melalui media 

gambar. Perwakilan dari setiap kelompok asal berkumpul ke kelompok ahli 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelompok ahli berdiskusi dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Setiap siswa dalam kelompok 

ahli kembali ke kelompok asal dan bertanggungjawab menjelaskan hasil 

diskusi terkait materi pelajaran yang telah dipelajari di kelompok ahli. 

Kelompok asal mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru memantau 

dan mengarahkan pada saat kelompok asal mengerjakan tugas tersebut 

kemudian mengevaluasi hasil belajar. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah peningkatan pemahaman siswa selama proses 

pembelajaran yang dapat dijaring melalui soal tes eveluasi. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

             Populasi adalah subjek penelitian secara keseluruhan. Siswa SDN 

Kumpulrejo 02 dan siswa SDN Randuacir 01 merupakan populasi dalam 

penelitian ini.  

3.3.2 Sampel Penelitian 

         Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas 4 SDN Randuacir 01 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 4 SDN 

Kumpulrejo 02 sebagai kelas kontrol.  

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data       

         Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes yang digunakan adalah tes formatif berupa pilihan ganda. Tes formatif 

digunakan untuk menjaring hasil belajar siswa dengan cara memberikannya pada 

tahap pretest dan postest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, 

pretest dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

sebelum diberikan perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, 

postest dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah diberikan perlakuan.     

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dengan cermat suatu kejadian yang sedang berlangsung dan 

mencatatnya dengan alat/lembar observasi. Pada penelitian ini, observasi 

dilakukan terhadap guru yang diamati pada proses mengajarnya dan siswa yang 

diamati pada kegiatan belajarnya.  

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

        Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Butir Soal 
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Tes dalam penelitian ini berupa butir soal pilihan ganda yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar IPA untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

diberikan pada pretest dan postest. Kisi-kisi soal tes yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Soal Pretest 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator No. Soal Jumlah 

7. Memahami 

gaya dapat 

mengubah 

gerak dan 

bentuk 

suatu benda 

7.1 Menyimpulkan hasil 

percobaan bahwa 

haya (dorongan atau 

tarikan) dapat 

mengubah gerak 

suatu benda 

7.2 Menyimpulkan hasil 

percobaan bahwa 

gaya (dorongan atau 

tarikan) dapat 

mengubah bentuk 

suatu benda 

 Menjelaskan faktor 

yang mempengaruhi 

gerak benda 

 Mempraktikkan cara 
menggerakkan 

benda 

 Menyebutkan 
contoh gaya dapat 

mengubah bentuk 

benda 

1,3,4,5,6,

13,20,22,

27 

8,9,10,12

,15,19,24 

 

25,26,27,

28,29 

9 

 

 

7 

 

 

4 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Soal Postest 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator No. Soal Jumlah 

7. Memahami 

gaya dapat 

mengubah 

gerak dan 

bentuk 

suatu benda 

7.1 Menyimpulkan hasil 

percobaan bahwa 

haya (dorongan atau 

tarikan) dapat 

mengubah gerak 

suatu benda 

7.2 Menyimpulkan hasil 

percobaan bahwa 

gaya (dorongan atau 

tarikan) dapat 

mengubah bentuk 

suatu benda 

 Menjelaskan faktor 
yang mempengaruhi 

gerak benda 

 

 Mempraktikkan cara 
menggerakkan 

benda 

 Menyebutkan 

contoh gaya dapat 

mengubah bentuk 

benda 

2,3,5,6,9,

10,12,16,

17,19,20, 

13,22,23,

24,26 

 

 

27,28,29,

30 

11 

 

 

 

5 

 

 

4 
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2. Lembar Observasi 

        Dalam penelitian eksperimen semu ini, penulis memerlukan lembar 

observvasi sebagai pedoman untuk mengamati segala aspek yang akan diamati. 

Kisi-kisi lembar observasi untuk mengamati kegiatan mengajar guru dan kegiatan 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Kegiatan Siswa 

Aspek Indikator Jumlah 

Semua siswa 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

dengan efektif 

 Siswa menyimak petunjuk dan materi 
yang disampaikan oleh guru 

 Siswa membentuk kelompok kecil 

 Setiap siswa mendapat LKS/materi yang 

sama 

 Kelompok ahli berdiskusi untuk 
membahas topik yang diberikan dan 

saling membantu untuk menguasai topik 

tersebut 

 Kelompok ahli kembali ke kelompok 
masing-masing, kemudian menjelaskan 

materi kepada rekan kelompoknya 

 Setiap kelompok menyusun laporan 
secara tertulis 

 Setiap kelompok menyampaikan/ 

mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 Siswa mengerjakan evaluasi 
pembelajaran 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Jumlah 8 

 

Adapaun kisi-kisi lembar observasi kegiatan guru dalam pembelajaran dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Kegiatan Guru 

Aspek Indikator Jumlah 

Kegiatan awal 

membuka pelajaran 

 Guru memeriksa kesiapan ruang, alat, dan 

media pembelajaran 

 Guru memeriksa kesiapan siswa 

 Guru menyampaikan apersepsi atau 
motivasi kepada siswa 

 Guru menyampaikan tujuan 

1 

 

1 

1 

 

1 

Kegiatan inti.  Guru membagi siswa menjadi beberapa 1 
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Pelaksanaan 

pembelajaran 

dengan model 

kooperatif tipe 

jigsaw 

kelompok kecil (kelompok asal) 

 Guru membagi LKS/ materi yang berbeda 

kepada setiap siswa dalam (kelompok 

asal) 

 Guru meminta siswa untuk berdiskusi ke 
kelompok yang mendapat LKS/ materi 

sama (kelompok ahli) 

 Guru membimbing jalannya diskusi 
kelompok 

 Guru meminta kepada siswa untuk 

kembali ke kelompok asal dan 

menyampaikan kepada anggota asal 

 Guru meminta siswa mempresentasikan 
hasil kerja 

 Guru meminta siswa untuk bertanya 
berkaitan dengan materi yang belum 

dipahami 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Kegiatan akhir. 

Menutup pelajaran 

 Guru melakukan refleksi pembelajaran 
dengan melibatkan siswa 

 Guru menyusun rangkuman dengan 
melibatkan siswa 

 Guru memberikan soal evaluasi 

1 

 

1 

 

1 

Jumlah 14 

  

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Validitas 

        Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur secara tepat. Validitas digunakan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan masing-masing butir soal. Sehingga dapat ditentukan butir soal yang 

diterima dan tidak. Validitas instrument yang mengacu pada pengklasifikasian 

validitas yang dikemukakan oleh Guilford (1956: 145) adalah sebagai berikut:  

0,80 < rxy 1,00 validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,60 < rxy 0,80 validitas tinggi (baik)  

0,40 < rxy 0,60 validitas sedang (cukup)  

0,20 < rxy 0,40 validitas rendah (kurang)  

0,00 < rxy 0,20 validitas sangat rendah (jelek) 

rxy 0,00 tidak valid 
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Tabel 3.5 

Validitas Soal Tes Formatif 

No 

Kriteria 

Butir 

Soal 

Butir Soal Pretest Butir Soal Postest 

Jumlah Butir 

Soal 

Pretest Postest 

1 Valid 1,3,4,5,6,8,9,10,12,

13,15,19,20,22,24,

25,26,27,28,29 

2,3,5,6,9,10,12,13,

16,17,19,20,22,23,

24,26,27,28,29,30 

20 20 

2 Tidak 

Valid 

2,7,11,14,16,17,18,

21,23,30 

1,4,7,8,11,14,15,18

,21,25 

10 10 

 

         Berdasarkan hasil uji validitas dengan SPSS 2.4, didapat hasil yakni pada 

soal pretest soal dinyatakan valid sebanyak 20 soal (67%) dan 10 soal (33%) 

dinyatakan tidak valid. Artinya, soal yang dapat digunakan hanya 20 soal dari 30 

soal, karena uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu butir soal 

untuk digunakan atau tidak. Kemudian, pada soal postest 20 soal (67%) 

dinyatakan valid dan 10 soal (33%) dinyatakan tidak valid dari jumlah 30 soal. 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

         Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut bersifat konsisten terhadap 

apa yang akan diukur. Antara validitas dan reliabelnya berhubungan erat, yaitu 

memenuhi syarat reliabel suatu soal harus valid terlebih dahulu. Oleh karena itu 

reliabel suatu soal tidak perlu diragukan lagi apabila soal tersebut sudah valid. 

Kategori koefisien reliabilitas (Guilford, 1956: 145) adalah sebagai berikut:  

0,80 < r11 1,00 reliabilitas sangat tinggi  

0,60 < r11 0,80 reliabilitas tinggi  

0,40 < r11 0,60 reliabilitas sedang  

0,20 < r11 0,40 reliabilitas rendah  

-1,00 r11 0,20 reliabilitas sangat rendah (tidak reliable) 

         Berdasarkan hasil uji reliabitias yang telah dilakukan peneliti, tingkat 

reliabilitas instrumen soal pretest termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan 

nilai Cronbach's Alpha 0,829. Sedangkan pada soal atau instrumen yang 

digunakan untuk mendapat nilai akhir atau postest, reliabilitasnya adalah 0,837 

yang berarti tingkat reliabilitas dari instrumen tersebut adalah sangat tinggi.  
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3.5.3 Taraf Kesukaran Soal 

         Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal maka digunakan kriteria indeks 

kesukaran soal seperti di bawah ini. 

0,00 - 0,20 = Sukar 

0,21 - 0,70 = Sedang 

0,71 - 1,00 = Mudah 

Tabel 3.6 

Taraf Kesukaran Soal Pretest 

Indeks Kesukaran Soal No. Item Jumlah 

Sukar - - 

Sedang 3,4,5,8,9,10,12,14,21,26,

28,29,30 

13 

Mudah 1,2,6,7,11,13,15,16,17,18

,19,20,22,23,24,25,27 

17 

 

         Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa, item soal yang memiliki indeks 

kesukaran dengan kategori sedang sebanyak 13 item atau 43% dari seluruh soal 

yang ada. Adapun item soal yang mempunyai indeks kesukaran dengan kategori 

mudah sebanyak 17 item atau 57% dari 30 soal masuk dalam kategori mudah. 

Tabel 3.7 

Taraf Kesukaran Soal Postest 

Indeks Kesukaran Soal No. Item Jumlah 

Sukar - - 

Sedang 3,5,9,10,11,12,21,26,28,2

9 

10 

Mudah 1,2,4,6,7,8,13,14,15,16, 

17,18,19,20,22,23,24,25,

27,30 

20 

 

          Selanjutnya, pada instrumen soal postest dapat diuraikan item soal yang 

memiliki indeks kesukaran dengan kategori sedang sebanyak  20 item atau 
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sebanyak 33% dari 30 soal. Selain itu, item soal yang memiliki indeks kesukaran 

dengan kategori mudah sebanyak 20 item atau 67% dari jumlah keseluruhan soal. 

Adapun item soal yang memiliki tingkat kesukaran dengan kategori sedang yakni 

soal nomor: 3,5,9,10,11,12,21,26,28,29. Sedangkan item soal yang memiliki 

tingkat kesukaran dengan kategori mudah ialah soal nomor: 

1,2,4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,30. 

3.6 Teknik Analisis Data 

1. Teknik analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu variabel. Variable yang diukur dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar IPA siswa kelas eksperimen yang diajar dengan model 

pembelajaran jigsaw berbantuan media video dan hasil belajar IPA siswa 

kelas kontrol yang diajar dengan model pembelajaran jigsaw berbantuan 

media gambar.  

2. Analisis inferensial  

Analisis inferensial bertujuan untuk menguji hipotesis, ada tidaknya 

perbedaan hasil belajar IPA yang diajarkan dengan model pembelajaran 

jigsaw berbantuan media video dan model pembelajaran jigsaw berbantuan 

media gambar. 


