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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan cara pengumpulan data 

berupa angka atau berupa kalimat yang dikonversi menjadi data yang 

berbentuk angka, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.31 Tujuan 

pendekatan kuantitatif pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil 

penelitian berupa data, tentang pengaruh metode jigsaw dalam meningkatkan 

pemahaman dan keaktifan siswa di SMK Muhammadiyah 2 Malang.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah eksperimen 

komparasi. Metode eksperimen komparasi ialah metode yang membandingkan 

antara 2 kelompok sampel atau lebih.32 Eksperimen komparasi pada penelitian 

ini yaitu membandingkan antara kelompok yang menggunakan metode jigsaw 

dan kelompok yang tidak menggunakan metode jigsaw, hal tersebut untuk 

melihat pengaruh peserta didik terhadap pemahaman dan keaktifan dalam 

pembelajaran. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 Malang yang 

beralamat di jalan Baiduri Sepah, no. 27 Malang. Adapun alasan peneliti 

                                                           
31 Nanang Martono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif; Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 20 
32 Rohmad Qomari. (2009). Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam 

Penelitian Kependidikan. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. Vol 7, Nomor 3. Hal. 2 
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melakukan penelitian di SMK Muhammadiyah 2 Malang karena kurang 

efektifnya metode yang digunakan oleh guru, sehingga berpengaruh pada 

kurangnya pemahaman dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil ujian tengah semester. Banyak dari peserta didik yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM pada pelajaran PABP.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu objek atau subjek secara keseluruhan yang berada di 

suatu wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan 

dengan masalah penelitian.33 Adapun populasi penelitian ini ialah peserta 

didik di SMK Muhammadiyah 2 Malang, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Peserta didik kelas X jurusan Akutansi, Teknik Jaringan, Multi 

Media, Administrasi Perkantoran dan Pemasaran. 

2) Peserta didik kelas XI jurusan Akutansi, Teknik Jaringan, Multi 

Media, Administrasi Perkantoran, Perbankan Syariah dan 

Pemasaran. 

3) Peserta didik kelas XII jurusan Akutansi, Teknik Jaringan, Multi 

Media, Administrasi Perkantoran, Perbankan Syariah dan 

Pemasaran. 

Sedangkan sampel merupakan “Bagian dari populasi yang memiliki 

ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”.34 Sempel penelitian yaitu 

peserta didik kelas X SMK Muhammadiyah 2 Malang, hal tersebut dilakukan 

                                                           
33 Nanang Martono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif; Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 76 
34 Ibid., 76 
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karena seluruh peserta didik kelas XI sedang melakukan PSG dan kelas XII 

persiapan untuk menghadapi UAN. 

Jumlah subjek yang tergolong besar, maka peneliti akan menarik 

sampel untuk mempermudah dalam mencari sumber data yang dapat 

dipercaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu 

teknik random sampling. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu peserta didik kelas X jurusan Multi Media dan Administrasi 

Perkantoran. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas satu buah variabel independen dan 

dua buah variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan sebagai 

variabel bebas, yang mana variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen, variabel independen disimbolkan dengan variabel “x”.35
 

Veriabel independen pada penelitian ini yaitu metode jigsaw. 

Adapun variabel dependen dapat dikatakan sebagai variabel terikat, 

yang mana variabel terikat merupakan variabel yang mendapat pengaruh dari 

variabel independen atau bebas, variabel ini disimbolkan dengan variabel 

“y”36. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pemahaman siswa (Y1) dan 

keaktifan siswa (Y2). Adapun hubungan ketiga variabel tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

                                                           
35 Nanang Martono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif; Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 61 
36 Ibid., Hal. 61 
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Skema 2 

Hubungan antara Variabel 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan  dugaan atas jawaban yang bersifat sementara. 

Jawaban tersebut merupakan rumusan yang telah dikemukakan sebelumnya 

pada rumusan masalah.37 Adapun hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti 

ialah: 

Tabel 4 

Hipotesis terkait Pemahaman Siswa 

Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

Ho 

Tidak terdapat pengaruh metode jigsaw terhadap 

pemahaman siswa pada mata pelajaran PABP di 

SMK Muhammadiyah 2 Malang 

Ha 

Terdapat pengaruh metode jigsaw terhadap 

pemahaman siswa pada mata pelajaran PABP di 

SMK Muhammadiyah 2 Malang 

Tabel 5 

Hipotesis terkait Keaktifan Siswa 

Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

Ho 

Tidak terdapat pengaruh metode jigsaw terhadap 

keaktifan siswa pada mata pelajaran PABP di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang 

Ha 

Terdapat pengaruh metode jigsaw terhadap 

keaktifan siswa pada mata pelajaran PABP di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini,  

ialah tes dan angket. 

 

                                                           
37 Toto Syatori dan Nanang Gozali. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: 

Pustaka Setia. Hal. 110 

Variabel X, 

Metode Jigsaw 

Variabel Y1, Pemahaman Siswa 

 
Variabel Y2, Keaktifan Siswa 
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1) Tes 

Tes merupakan alat ukur yang memiliki prosedur sistematik, tes 

dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan 

kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok. Tes dapat 

diaplikasikan dalam bentuk tertulis, lisan dan perbuatan yang harus 

dikerjakan, dijawab dan direspon oleh peserta didik.38  

Tes yang digunakan oleh peneliti ialah tes tertulis yang diujikan 

setelah materi selesai. Adapun bentuk dari tes tertulis yaitu tes non objektif 

atau soal  uraian dan tes objektif dalam bentuk soal menjodohkan. Kedua 

tes tersebut disesuaikan dengan materi yang diajarkan dengan tujuan untuk 

mengukur pemahaman peserta didik. 

2) Angket 

Angket merupakan metode penelitian yang menggunakan daftar 

pertanyaan berisi tentang aspek-aspek yang akan diukur, dijawab oleh 

subjek penelitian.39 Berdasarkan dari jawaban tersebut, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan terkait dengan subjek yang diteliti.  

Angket yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket tertutup 

dengan skala bertingkat yang di dalamnya terdapat jawaban yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Angket pada penelitian ini digunakan untuk 

mengukur keaktifan peserta didik, sehingga pertanyaan yang diberikan 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

 

                                                           
38 Toto Syatori dan Nanang Gozali. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: 

Pustaka Setia. Hal.120 
39 Ibid., 113 
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G. Uji Coba Instrumen 

Hasil belajar merupakan tahapan akhir setelah melakukan pengukuran. 

Hal tersebut untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan setelah 

melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, ketepatan 

penggunaan instrumen sangatlah penting untuk mengetahui kebenaran alat 

ukur yang diberikan kepada peserta didik. Uji coba instrumen pada penelitian 

ini dilakukan pada 48 responden, diantaranya peserta didik kelas X jurusan 

multimedia dan administrasi perkantoran. 

1. Uji Validitas 

Menurut Gay dan Johnson, instrumen dapat dikatakan valid jika 

instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.40 

Oleh karena itu, instrumen dapat dikatakan memiliki validitas jika hasil 

yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui validitasnya instrumen yaitu product 

moment.41  

Adapun rumus product moment ialah sebagai berikut:  

𝑟𝑥𝑦 =
N∑XY - (∑X)(∑Y)

√{N∑X2 − (∑X)2 }{N∑Y2 - (∑Y)2 }
 

 

 

 

                                                           
40 Mochtar Kusuma. (2016). Evaluasi Pendidikan; Pengantar, Kompetensi dan 

Implementasi. Yogyakarta: Parama Ilmu. Hal. 41 
41 Eko Putro Widoyoko. (2018). Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hal. 243  
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 Keterangan: 

 rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 N = Jumlah responden 

X = Skor instrumen yang akan dicari validitasnya 

Y = Skor instrumen yang dijadikan sebagai standar (kriteria) 

Adapun kriteria uji validitas ialah sebagai berikut: 

Jika r hitung  > r tabel, maka item dikatakan valid  

Jika r hitung  > r tabel, maka item dikatakan tidak valid. 

2. Uji Reabilitas 

Instrumen dapat dikatakan memiliki reabilitas jika instrumen tersebut 

dapat dipercaya.42 Artinya jika instrumen tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap atau tidak akan berubah jika dilakukan tes berulang kali. Rumus 

yang digunakan untuk menguji reabilitas yaitu rumus Alpha.  

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

r11 = Reabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butur pertanyaan atau soal 

∑𝜎𝑏
2  = Jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2  = Varians total 

X = Skor total 

                                                           
42 Ibid,. Hal. 252 
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Angket dapat dikatakan reliabel jika hasil uji statistik sesuai dengan 

kriteria berikut: 

Jika nilai alpha > 0,6 maka angket dinyatakan reliabel 

Jika nilai alpha < 0,6 maka angket dinyatakan tidak reliabel. 

H. Prosedur Penelitian 

Tahapan pertama yaitu memastikan tidak terdapat perbedaan materi 

ajar antara kelompok A dan kelompok B. Tahapan kedua, menentukan kelas 

yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu kelas X A dan X B. Tahapan 

ketiga, kelas X A menerapkan metode jigsaw dan kelas X B tidak menerapkan 

metode jigsaw, pada pelaksaan pembelajaran tidak ada perbedaan guru 

pendidikan agama dan budi pekerti antara kelas X A dan X B. Tahapan empat, 

melakukan tes tulis mengukur pemahaman peserta didik, tidak ada perbedaan 

soal tes antara kelas X A dan X B. Tahapan kelima, melakukan penyebaran 

angket, tidak ada perbedaan pernyataan dalam angket antara kelas X A dan X 

B. Tahapan keenam, melakukan perbandingan antara kelas X A dan X B 

setelah melakukan tes tulis dan penyebaran angket. Tahapan ketujuh, 

kesimpulan dengan jawaban sementara yaitu terdapat pengaruh metode jigsaw 

terhadap pemahaman dan keaktifan pada mata pelajaran pendidikan agama 

dan budi pekerti atau tidak terdapat pengaruh metode jigsaw terhadap 

pemahaman dan keaktifan pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi 

pekerti. 

Berikut merupakan prosedur yang digunakan peneliti sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian. 
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Skema 3 

Prosedur Pembelajaran Metode Jigsaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas X A Kelas X B 

Menerapkan 

Metode 

Jigsaw 

Tidak 

menerapkan 

Metode 

Jigsaw 

Tidak ada perbedaan 

guru PABP antara 

antara kelas X A dan 

X B 

Melakukan Tes Tulis 

Tidak ada perbedaan soal tes antara kelas A 

dan kelas B. 

Perbandingan hasil pemahaman dan keaktifan antara kelas A dan kelas B 

 

Kesimpulan 

Tidak ada perbedaan materi ajar  

Melakukan Penyebaran Angket  

Tidak ada perbedaan angket antara kelas A dan kelas B. 
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I. Teknik Analisis Data 

Menurut Blaxter, analisis data merupakan lanjutan dari sebuah 

penelitian, dengan analisis peneliti dapat menginformasikan data yang telah 

dikumpulkan.43 Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu teknik anlisis data komparasi. Teknik analisis data komparasi 

bertujuan untuk melihat perbandingan atau perbedaan antara dua kelompok 

yang dijadikan sasaran oleh peneliti.44 

Alat uji yang digunakan pada penelitian ini ialah Uji t. Uji t merupakan 

alat yang dugunakan untuk menguji kebenran atau kepalsuan hipotesis nihil. 

Adapun rumus yang digunakan yaitu:45 

t = 
MD  

SEMD  

Dimana: t = Nilai T-Test 

  MD = Mean Difference, yang dirumuskan: 

MD = 
∑D  

N  

 SEMD = Standart Error dari MD, yang dirumuskan: 

SEMD = 
SDD  

√(N-1)  

SDD = Standart Deviasi dari perbedaan antara skor variabel I dan II, yang 

dirumuskan: 

SDD = √ [ 
∑D2 

- ( 
∑D 

)2  ]  
N N 

                                                           
43 Nanang Martono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif; Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 160 

 44 Toto Syatori dan Nanang Gozali. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: 

Pustaka Setia. Hal. 57 
45 Agus Purwadi. (2014). Draft Buku Ajar; Statistik Pendidikan. Fakultas Agama Islam-

Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 87 

(D = beda selisih antara variabel I dan II) 
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Kriteria pengujian dengan harga db = N-1 dan α = 0,05 atau 5%, yang 

apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan 

antara kelas yang menggunakan metode jigsaw dan yang tidak menggunakan 

metode jigsaw. Sebaliknya apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara kelas yang menggunakan metode 

jigsaw dan yang tidak menggunakan metode jigsaw.    

Selain uji T, metode yang digunakan untuk analisis data selanjutnya 

yaitu angket dengan alat ukur skala likert. Alat ukur ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan keaktifan 

peserta didik dalam pembelajaran. Angket dengan bentuk skala likert 

memiliki alternatif jawaban merentang, mulai dari sangat setuju sampai 

dengan sangat tidak setuju.46  

Skor alternatif jawaban sangat setuju: 5, jawaban setuju: 4, jawaban 

cukup setuju/ netral: 3, jawaban tidak setuju: 2 dan jawaban sangat tidak 

setuju: 1. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan sistem 

skoring. Diantaranya dengan menghitung: 

1. Jumlah jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden.

2. Skor terendah dan skor tertinggi, dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah responden   x   skor terendah

Jumlah responden   x   skor tertinggi

46 Eko Putro Widoyoko. (2018). Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hal.204 
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Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 24, sehingga skor terendah 

pada penelitian ini yaitu ( 24 x 1 = 24 ).  Sedangkan skor tertinggi yaitu ( 

24 x 5 = 120). 

3. Rentang skala 

RS =
𝑁(𝑠 − 1)

𝑠
=  

24(5 − 1)

5
= 19,2 atau 19 

 N = Jumlah Responden 

 S = Skor Maksimal 

4. Menghitung kategori sesuai dengan kriteria penilaian 

120 – 101  : Sangat setuju (SS) 

100 – 82  : Setuju (S) 

81 – 62  : Cukup Setuju/ Netral (C) 

61 – 43  : Tidak Setuju (TS) 

42 – 24  : Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

 


