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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 3 Metro 

SMP Negeri 3 Metro berdiri sejak tahun 1979 terletak di jalan Letjen Alamsyah 

Ratu Prawiranegara No. 1 Metro Pusat, Metro. Luas bangunan 3795 m
2
 Keadaan 

SMP Negeri 3 Metro sekarang adalah sebagai berikut. 

Jumlah Guru  = 52 PNS + 1 Guru Honorer 

Jumlah TU  = 9 PNS + 6 Pegawai Honorer 

Jumlah kelas = 21 kelas  

 

2. Profil Sekolah 

1. Nama Sekolah   : SMP Negeri 3 Metro 

2. Alamat : a)Jalan  : Letjend Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 1 

        b) Kecamatan  : Metro Pusat/Metro 

No. Telpon   : (0725) 41829  

3. Nama Kepala Sekolah : Gustin Darwis, S. Pd.Ing 

4. Kategori sekolah   : SSN 

5. Kepemilikan bangunan : Milik Pemerintah 

6. Luas Tanah/Status  : 4019 m
2
/Hibah 

7. No. Rekening Sekolah : 381.03.04.02783.0 Bank Lampung 
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3. Visi dan Misi SMP Negeri 3 Metro 

a. Visi SMP Negeri 3 Metro 

Visi SMP Negeri 3 Metro yaitu berprestasi, berwawasan IPTEK dan 

lingkungan, berlandaskan IMTAQ.  

 

b. Misi SMP Negeri 3 Metro 

Berdasarkan visi SMP Negeri 3 Metro, misi yang ingin diwujudkan adalah 

sebagai berikut: 

1) Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif. 

2) Melaksanakan kurikulum SMP Negeri 3 Metro dengan efektif dan 

efisien. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien. 

4) Melaksanakan dan mengembangkan prestasi akademik dan non-

akademik. 

5) Meningkatkan kualitaas tenaga pendidik dan kependidikan.  

6) Mewujudkan pengembangan dan pembinaan keagamaan. 

7) Membentuk teamwork sekolah yang solid (kompak). 

8) Mengikuti berbagai lomba diberbagai event. 

9) Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran 

dan ekstrakurikuler. 

10) Mewujudkan pengelolaan pendanaan yang transparan dan akuntabel. 

11)  Memelihara dan mengembangkan lingkungan fisik yang aman, sehat, 

rindang, nyaman dan asri (ASRI). 
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12) Menanamkan sikap disiplin dari dalam diri warga sekolah untuk 

peduli terhadap lingkungan sekolah 

13) Memanfaatkan lahan sekolah sebagai tempat tanaman pelindung 

sebagai sumber pembelajaran. 

 

4. Situasi dan Kondisi Sekolah 

SMP Negeri 3 Metro saat ini dipimpin oleh Ibu Gustin Darwis, S. Pd.Ing dengan 

siswa terdiri dari berbagai suku, agama, dan status sosial ekonomi. Jumlah siswa 

SMP Negeri 3 Metro selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Jumlah Siswa SMP Negeri 3 Metro Tiga Tahun Terakhir  

T
ah

u
n
 P

el
aj

ar
an

 

Ju
m

la
h
 p

en
d
af

ta
r 

(c
al

o
n
 s

is
w

a 
b

ar
u
) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
Jumlah 

(VII+VIII+IX) 

Jumlah 

Siswa 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 

Jumlah 

Siswa 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 

Jumlah 

Siswa 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 Jumlah 

Siswa 

 

 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 

2
0
1
2
/2

0
1

3
 

513 223 7 224 7 252 7 699 21 

2
0
1

3
/2

0
1

4
 

351 224 7 224 7 224 7 672 21 

2
0
1
4
/2

0
1

5
 

307 224 7 224 7 222 7 670 21 

Sumber: Tata usaha SMP Negeri 3 Metro 
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5. Kegiatan Eksrakurikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler di SMP 3 Metro antara lain sebagai berikut. 

a. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

b. Pramuka 

c. Olahraga 

d. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

e. Karya Ilmiah Remaja (KIR) 

f. Rohani Islam (Rohis) 

g. Kesenian 

h. PMR 

 

6. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Metro 

Sarana dan prasarana SMP Negeri 3 Metro terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Metro 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Kepala sekolah 1 Lokal Baik 

2 Wakil kepala sekolah 1 Lokal Baik 

3 Guru 1 Lokal Baik 

4 Tata Usaha 1 Lokal Baik 

5 Tamu 1 Lokal Baik 

6 Ruang Kelas 21 Lokal 9 Baik 

3 Rusak Ringan 

2 Rusak Sedang 

7 Rusak Berat 

7 Perpustakaan 1 Lokal Baik 

8 Lab. IPA 1 Lokal Baik 

9 Lab. Komputer 1 Lokal Baik 

10 Dapur 1 Lokal Baik 

11 Wc guru 2 Lokal Baik 

12 Wc Siswa 5 Lokal  Baik 

13 BK 1 Lokal Baik 

14 UKS 1 Lokal Baik 

15 PMR/Pramuka 1 Lokal Baik 

16 OSIS 1 Lokal Baik 
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17 Ibadah 1 Lokal Baik 

18 Koperasi 1 Lokal Baik 

19 Kantin 2 Lokal Baik 

20 Lapangan upacara 1 Lokal Baik 

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

 

Rincian dari fasilitas belajar tersebut penulis sajikan dalam tabel berikut. 

  Tabel 10. Rincian Fasilitas Belajar 

Kondisi Jumlah dan Ukuran 

Ukuran 

7x9    

Ukuran 

>63  < 

Ukuran 

< 63    

 

Jumlah 

Baik 9   9 Ruang 

Rusak Ringan 3   3 Ruang 

Rusak Sedang 2   2 Ruang 

Rusak Berat 7   7 Ruang 

Rusak Total     

  Sumber: Tata usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 9 ruang belajar di 

SMP Negeri 3 Metro yang terdiri dari 9 ruang belajar dengan kondisi baik, 3 

rusak ringan, 2 rusak sedang dan 7 ruang belajar dengan kondisi rusak ringan.  

 

Berdasarkan data diatas, maka persentase untuk kondisi ruang kelas pada SMP 

Negeri 3 Metro dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Keterangan Kondisi Ruang Kelas 

Kondisi Presentase 

Baik Kerusakan < 15% 

Rusak ringan 15% - < 30% 

Rusak sedang 30% - < 45% 

Rusak berat 45% - 65% 

Rusak total >65% 

Sumber: Tata usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

 

Berdasarkan keterangan yang disajikan pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa 

ruang belajar yang berada dalam kondisi baik adalah ruang belajar dengan 
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kerusakan kurang dari 15%, ruang belajar yang berada dalam kondisi rusak ringan 

adalah ruang belajar dengan kerusakan antara 15% sampai dengan kurang dari 

30% sedangkan ruang belajar yang berada dalam kondisi rusak sedang adalah 

kerusakan antar 30% sampai dengan kurang dari 45% dan ruang belajar yang 

berada dalam kondisi rusak berat adalah kerusakan antara 45% sampai dengan 

kurang dari 65%. 

 

SMP Negeri 3 Metro juga mempunyai fasilitas ruang belajar penunjang lainnya 

seperti ruang perpustakaan, Lab. IPA, Lab. Bahasa dan Lab. Komputer yang dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12. Data Ruang Belajar Lainnya 

No Jenis Ruangan Jumlah Ukuran (PxL) Kondisi 

1 Perpustakaan 1 7x14 Baik 

2 Lab. IPA 1 9x14 Baik 

3 Keterampilan - - - 

4 Multimedia - - - 

5 Kesenian - - - 

6 Lab. Bahasa 1 8x12 Baik 

7 Lab. Komputer 1 8,5x7 Baik 

8 Serbaguna/Aula - - - 

9 Lain-lain - - - 

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa SMP Negeri 3 Metro menyediakan ruang 

belajar lainnya yang dapat digunakan siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

selain di dalam ruang kelas. Seluruh ruangan yang disediakan dalam kondisi baik 

dan nyaman. 
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7. Kondisi Guru dan Karyawan SMP Negeri 3 Metro 

Jumlah keseluruhan guru di SMP Negeri 3 Metro adalah sebanyak 52 orang, dan 

jumlah tenaga administrasi dan non guru sebanyak 17 orang dengan klasifikasi  

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 13. Jumlah Guru dan Karyawan SMP Negeri 3 Metro 

No Posisi/Jabatan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Guru 

Tenaga Admisnistrasi dan Non Guru 

1 

1 

50 

17 

Jumlah 69 

Sumber: Tata usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

Berdasarkan tabel 13, diketahui bahwa jumlah keseluruhan tenaga pendidik 

maupun non pendidik sebanyak 69 orang, yang terdiri atas kepala sekolah 

sebanyak 1 orang, wakil kepala sekolah sebanyak 1 orang, guru sebanyak 50 

orang, dan tenaga administrasi dan non guru sebanyak 17 orang. 

 

Kondisi guru dan karyawan SMP Negeri 3 Metro berdasarkan jenjang pendidikan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 14. Tingkat Pendidikan Guru 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

1 S3/S2 4 8 

2 S1 48 92 

3 D3  - - 

4 D1 - - 

Jumlah 52 100% 

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

Berdasarkan tabel 14, diketahui jumlah semua guru adalah 52, yang pendidikan 

S3/S2 sebanyak 4 orang atau 8% dan pendidikan S1 sebanyak 48 atau 92%. 
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Berdasarkan data tersebut, maka data guru SMP Negeri 3 pada tahun pelajaran 

2014/2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15. Data Guru SMP N 3 Metro Tahun Pelajaran 2014/2015 

No. Nama Pangkat/ 

golongan 

Mata Pelajaran 

yang diampu 

Mengajar 

Kelas 

1 Gustin Darwis, S.Pd IV/b Bahasa Inggris 7 

2 Drs. Pambudhi. S IV/b IPA 9 

3 Sugiyanto, S.Pd 1V/a Bahasa Indonesia 9 

4 Dra. L. Supriyadi IV/a BK 8 

5 Drs. Yatiran  IV/a PAI 8,9 

6 Dra. Yusnani  IV/a Bahasa Inggris 7,8 

7 Dra. Lilik Firdayanti IV/a Matematika 7 

8 Hj. Siti Maryam, S.Pd IV/a Bahasa Inggris 8 

9 Arman, S.Pd IV/a IPA 7 

10 Zuni Laya, S.Pd IV/a Matematika 88 

11 Siti Haryati, S.Pd IV/a IPS 9 

12 Ngatirin, S. Kom IV/a TIK 8 

13 Muhammad Amin, S.Pd IV/a PKn 7 

14 Hj. Kurniati, S.Pd IV/a Matematika 8,9 

15 Martati, S.Pd IV/a PKn 8 

16 Titis Rohayati, S. Pd IV/a Bahasa Indonesia 8 

17 Sri Wahyuningsih, S.Pd IV/a Matematika 9 

18 Drs. Sutardi  IV/a IPA 7,9 

19 Anida Lina, S.Pd IV/a Bahasa Indonesia 8 

20 Hj. Dewi Kartika, S.Pd IV/a Matematika 8 

21 Hj. Yuliati, S.pd IV/a Penjas 9 

22 Hariyani, S.Pd IV/a Bahasa Indonesia 9 

23 Muryani, S.Pd IV/a Seni Budaya 9 

24 Suprapti, S.Pd IV/a IPA 8 

25 Hj. Nita Eryani, S.Pd IV/a Bahasa Inggris 8 

26 Griding Prajayanti, S.Pd IV/a Bahasa Lampung 7 

27 Esti Andayani, S.Pd IV/a IPS 9 

28 Santi Budiwati, M.Pd.  IV/a IPA 7,9 

29 Antoni, S.Pd IV/a Bahasa Indonesia 9 

30 Wahyuna, S.Pd IV/a IPS 9 

31 Ratna Dewi, M.Pd IV/a IPS 7 

32 Dwi Yuli Astuti, S.Pd III/d IPS 8 

33 Drs. Warso III/d IPA 7 

34 Aida Bustami, S.Pd III/d Bahasa Lampung 8 

35 Elviana, S.Pd III/c IPS 7 

36 Hj. Nita Eryani, S.Pd III/c IPA 8,9 

37 Dra. Mustika  III/c Bahasa Lampung 8 

38 Lusi Andriyani, M.Pd.I III/c IPS 9 

39 Puji Suratiningsih, S.Pd III/c Bahasa Indonesia 7 
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40 Hari Fiskuncoro, S.Pd III/c BK 9 

41 Alex Chandra, S.Pd III/c IPS 7 

42 Hj. Kurniati Saidah, 

M.Pd.I 

III/c PAI 7 

43 Drs. Supriyadi  III/c Seni Budaya 9 

44 Iranita, S.Pd III/c Bahasa Inggris 9 

45 Indah Susi, S.Pd III/c IPA 8 

46 Oktavianti Nurma, S.Pd III/c IPS 7 

47 Melyani, S.Pd III/c PKn 7 

48 Kristina Henry, S. Kom III/c TIK 7,8 

49 Kunarti, S.Pd III/a BK 8 

50 Erlina Kurniawan, S.Pd III/a Bahasa Indonesia 8 

51 M. Ali Muzaki, S.Pd III/a Penjas 7 

52 Heni Afriza, S.Pd. I Honorer  PAI 8 

Sumber: Tata Usaha SMP N 3 Metro 

 

8. Proses belajar dan mengajar SMP Negeri 3 Metro 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Metro berlangsung hari 

Senin sampai dengan hari Sabtu. Pengelolaan kelas dengan waktu belajar 

dilaksanakan pada pagi hari. Jadwal jam pelajaran secara rinci disajikan dalam 

tabel 23 sebagai berikut. 

Tabel 16. Jadwal Jam Belajar SMP Negeri 3 Metro 

Hari Kegiatan Waktu 

Senin Upacara 

Kegiatan belajar mengajar 

07.30 – 08.10 

08.30 – 12.40 

Selasa Kegiatan belajar mengajar 07.30 – 12.40 

Rabu Kegiatan belajar mengajar 07.15 – 12.00 

Kamis Kegiatan belajar mengajar 07.30 – 12.40 

Jumat Senam 

Kegiatan belajar mengajar 

07.30 – 08.10 

08.10 – 11.20 

Sabtu Kegiatan belajar mengajar 07.15 – 12.00 

Sumber: Tata usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

Berdasarkan tabel 16, diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar yang terjadi di 

SMP Negeri 3 Metro berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari 

Senin, Selasa, dan Kamis dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.40. 
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Pada hari Rabu dan Sabtu dimulai dari jam 07.15 sampai dengan pukul 12.00. 

Sedangkan pada hari Jumat dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.20. 

 

9. Peraturan Beban Belajar 

SMP Negeri 3 Metro menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan 

Sistem Paket yaitu sistem yang penyelenggaraan program pendidikan yang 

peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban 

pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur 

kurikulum yang berlaku di SMP Negeri/Swasta. 

 

Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan 

jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang 

dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui 

sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Kegiatan tatap muka 

adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran di 

SMP Negeri 3 Metro berlangsung selama 40 menit. Beban belajar peserta didik 

kelas VII, VIII, dan IX per minggu untuk kegiatan tatap muka sebesar 36 jam 

pelajaran. 
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Rincian beban belajar tersebut sebagai berikut. 

Tabel 17. Beban Belajar Siswa SMP Negeri 3 Metro 

No Hari Jumlah Jam 

1 Senin 6 

2 Selasa 7 

3 Rabu 6 

4 Kamis 7 

5 Jumat 4 

6 Sabtu 6 

Jumlah 36 

Sumber: Tata usaha SMP Negeri 3 Metro 

 

Berdasarkan tabel 17, diketahui bahwa jumlah keseluruhan jam pelajaran di SMP 

Negeri 3 Metro adalah 36 jam pelajaran selama satu minggu. Pembagian rincian 

yaitu 6 jam pelajaran pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. 7 jam pelajaran pada hari 

Selasa dan Kamis. Sedangkan 4 jam pelajaran pada hari Jumat. 

 

10. Struktur Organisasi Sekolah 

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam 

organisasi. Struktur organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan 

menunjukan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut 

terintegrasikan (terkoordinasi). Selain itu struktur organisasi juga menunjukan 

spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. 

Struktur organisasi juga merupakan kerangka hubungan antara satu-satuan orang 

yang ada didalamnya terdapat jabatan yang tugas dan wewenang masing-masing 

mempunyai peran tertentu dalam satu kesatuan yang utuh, dengan kata lain bahwa 

adanya suatu sistem organisasi yang baik dan jelas, dapat diketahui tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi ini 

pula terdapat di SMP Negeri 3 Metro. Disini terdapat dengan jelas tugas dan 
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wewenang masing-masing dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan 

karyawan lainnya yang saling bekerjasama guna untuk mencapai tujuan yang 

telah disepakati bersama.  

 

B. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini penulis mengambilkan judul “Model Bermain Peran dan Model 

kooperatif tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Keterampilan sosial dengan 

Memperhatikan Pola Asuh Orang Tua pada Matapelajaran IPS kelas VII SMP N 3 

Metro”. Jumlah populasi adalah sebanyak 224 siswa dan jumlah sampel adalah 

sebanyak 63 siswa yang terbagi menjadi kelas eksperimen sebanyak 31 siswa 

kelas VII A dan kelas kontrol sebanyak 32 siswa kelas VII C dengan umur sekitar 

12-13 tahun. 

 

C. Deskripsi Data 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan lembar observasi kepada seluruh 

sampel, maka diperoleh data tentang keterampilan sosial siswa kelas VII pada 

SMP Negeri 3 Metro yang telah diberikan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya 

untuk mengkaji data hasil penelitian menggunakan rumus sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang (R) = nilai terbesar – nilai terkecil 

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Dengan menggunakan 

aturan  stungess, yaitu: 

a. Banyaknya kelas  = 1 + (3,3) log n 

b. Menentukan panjang kelas interval (P), yaitu: 

P = 
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1. Data Pola Asuh Orang Tua 

Data tentang pola asuh orang tua siswa diperoleh melalui penyebaran angket 

kepada siswa kelas VII.A dan kelas VII.C sebanyak 63 siswa dengan total 24 item 

soal. Setiap soal terdiri atas 5 alternatif jawaban dengan pemberian skor 1-5. Data 

angket menunjukan perolehan pola asuh orang tua sebagai berikut. 

Tabel 18 .Rekapitulasi Data Pola Asuh Orang Tua Siswa 

Pola Asuh Orang Tua  

 

Jumlah Siswa 

Demokratis 40 

Permisif 23 

Jumlah siswa 63 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 18, diketahui terdapat 40 siswa yang pola asuh orang tuanya 

demokratis dan terdapat 23 siswa yang pola asuh orang tuanya permisif. Untuk 

lebih lengkapnya akan dibahas pada bagian berikut. 

 

a. Data Pola Asuh Orang Tua Siswa yang Demokratis 

Data tentang pola asuh orang tua siswa yang demokratis diperoleh melalui 

penyebaran angket kepada siswa kelas VII.A dan kelas VII.C sebanyak 63 siswa 

dengan 13 item soal. Setiap soal terdiri atas 5 alternatif jawaban dengan 

pemberian skor 1-5. Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 59 dan skor 

terendah 33. Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 59 

Nilai terkecil = 33 

Interval  = 59 – 33 

= 26 
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2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 63 

= 1 + (3,3) 1,799340549 

= 1 + 5,937823813 

= 6,937823813 dibulatkan menjadi 7 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

  = 
  

 
  = 3,7 dibulatkan menjadi 4 

Distribusi frekuensi pola asuh orang tua siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Siswa yang Demokratis 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

Berdasarkan tabel 19, diketahui bahwa skor tertinggi 59 dan skor terendah 33, 

dengan modus 50,3, median 49, mean 45,4 dan standar deviasi sebesar 7,9. Pola 

asuh orang tua siswa yang dikatakan demokratis jika persentasenya sebesar 60%-

100%. Berdasarkan data, diketahui bahwa terdapat 23 siswa yang pola asuh orang 

tuanya tidak demokratis dengan skor nilai antara 33-38 dengan persentase 50,7%-

58,4% dan terdapat 40 siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis  dengan 

skor nilai antara 40-59 atau 64,6%-90,76%. 

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

33 – 36 12 19 

37 – 40 11 17,5 

41 – 44 4 6,3 

45 – 48 9 14,3 

49 – 52 14 22,2 

53 – 56 8 12,7 

57 – 60 5 8 

Jumlah 63 100 
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Berdasarkan data diatas, maka kategori pola asuh orang tua siswa yang 

demokratis dapat disajikan dalam grafik histogram sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Grafik Histogram Kategori Pola Asuh Orang Tua Siswa yang  

       Demokratis 

 

Berdasarkan gambar 3, diketahui bahwa pola asuh orang tua siswa yang 

demokratis tergolong tinggi dengan ditunjukan pada kelas interval 50-60 

sebanyak 25 siswa dari keseluruhan siswa dengan persentase 41,3%. Pola asuh 

orang tua siswa yang demokratis tergolong sedang ditunjukan dengan kelas 

interval 39-49 sebanyak 14 siswa dengan presentase 23,8%, dan pola asuh orang 

tua siswa yang demokratis tergolong rendah dengan kelas interval ≤ 38 sebanyak 

23 siswa dengan presentase 36,5%.  

 

b. Data Pola Asuh Orang Tua Siswa yang Permisif 

Data tentang pola asuh orang tua siswa yang permisif diperoleh melalui 

penyebaran angket kepada siswa kelas VII.A dan kelas VII.C sebanyak 63 siswa 

dengan 11 item soal. Setiap soal terdiri atas 5 alternatif jawaban dengan 

pemberian skor 1-5. Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 52 dan skor 

terendah 20.  
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Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 52 

Nilai terkecil = 20 

Interval  = 52 – 20 

= 32 

2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 63 

= 1 + (3,3) 1,799340549 

= 1 + 5,937823813 = 6,937823813 dibulatkan menjadi 7 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

  = 
  

 
   = 4,6 dibulatkan menjadi 5 

Distribusi frekuensi pola asuh orang tua siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Siswa yang Permisif 

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

< 33 40 63,5 

33 – 37 - - 

38 – 42 12 19 

43 – 47 6 9,5 

48 – 52 5 8 

Jumlah 63 100 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 20, diketahui bahwa skor tertinggi 52 dan skor terendah adalah 

< 33 dengan modus 26,35, median 28,8, mean 31,9 dan standar deviasi sebesar 

9,89. Pola asuh orang tua siswa yang dikatakan permisif jika persentasenya 
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sebesar 60%-100%. Berdasarkan data, diketahui bahwa terdapat 40 siswa yang 

pola asuh orang tuanya tidak permisif dengan skor nilai antara < 33 dengan 

persentase 36,36%-58,18%  dan terdapat 23 siswa yang pola asuh orang tuanya 

permisif dengan skor nilai antara 38-52 atau 69% - 94,5%. Berdasarkan distribusi 

data diatas maka kategori pola asuh orang tua siswa yang permisif dapat disajikan 

dalam grafik histogram sebagai berikut. 

 
Gambar 4. Grafik Histogram Kategori Pola Asuh Orang Tua Siswa yang  

       Permisif. 

 

Berdasarkan gambar 4, diketahui bahwa pola asuh orang tua siswa yang permisif 

tergolong rendah dengan ditunjukan pada kelas interval < 33 sebanyak 40 siswa 

dengan persentase 63,5%. Pola asuh orang tua siswa yang permisif tergolong 

tinggi ditunjukan dengan kelas interval 45-52 sebanyak 13 siswa dengan 

presentase 20,6%, dan pola asuh orang tua siswa yang permisif tergolong sedang 

dengan kelas interval 33-34 sebanyak 10 siswa dengan presentase 15,9%.  
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2. Data Keterampilan Sosial Siswa 

Data lembar pengamatan menunjukan perolehan hasil keterampilan sosial siswa 

antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran dan 

model kooperatif tipe Jigsaw, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 21. Rekapitulasi Skor Hasil Keterampilan Sosial Siswa 

Model 

Pembelajaran 

Jumlah 

Siswa 

Rata-rata Skor 

Keterampilan Sosial 

Siswa pada Tiap 

Pertemuan 

Kategori 

Bermain peran 31 10 Sedang 

Jigsaw 32 8 Sedang 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

 

Berdasarkan tabel 21, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran (kelas eksperimen) rata-rata 

skor keterampilan sosialnya sebesar 10 pada tiap pertemuan. Sedangkan 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif 

tipe Jigsaw (kelas kontrol) rata-rata skor keterampilan sosialnya sebesar 8 pada 

tiap pertemuan. Dari penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan 

antara keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

bermain peran dengan model kooperatif tipe Jigsaw. Untuk lebih lengkapnya akan 

dibahas pada bagian berikut. 

 

2.1 Data Keterampilan Sosial Siswa Pada Kelas Eksperimen dan Kelas      

     Kontrol 

 

a. Data Keterampilan Sosial Siswa Kelas Eksperimen  

 

Data keterampilan sosial siswa diperoleh melalui lembar observasi dengan tujuh 

kali pertemuan pada kelas eksperimen dengan 31 siswa. Lembar observasi siswa 

terdiri dari 5 kriteria dengan pemberian skor 1-3 pada tiap kriteria dan dikalikan 
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dengan 7 kali pertemuan. Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 75 dan 

skor terendah 58. Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 75 

Nilai terkecil = 58 

Interval  = 75 – 58 

= 17 

2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 31 

= 1 + (3,3) 1,491361694 

= 1 + 4,92149359 

= 5,92149359 dibulatkan menjadi 6 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

  = 
  

 
 

  = 2,833 dibulatkan menjadi 3 

 

Distribusi frekuensi keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain peran dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 22. Distribusi Frekuensi Keterampilan Sosial Siswa dengan Model  

     Pembelajaran Bermain Peran Pada Kelas Eksperimen 

Kelas Interval Frekuensi Persentase  

58 – 60 4 12,9 

61 – 63 1 3,2 

64 – 66 5 16,1 

67 – 69 5 16,1 

70 – 72 12 38,8 

73 – 75 4 12,9 

Jumlah 31 100% 

Rata-rata Skor 10 disetiap pertemuan 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

Berdasarkan tabel 22, diketahui bahwa skor terbesar adalah 75 dengan persentase 

71,4% dan skor terendah adalah 58 dengan persentase 55,23%. Sedangkan modus 

70,5, median 69,625, mean 68,1 dan standar deviasi sebesar 4,7. Kriteria 

keterampilan sosial tinggi ditunjukkan dengan persentase antara 71%-100% 

sedangkan keterampilan sosial cukup/sedang ditunjukkan dengan persentase 

antara 51%-70%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

model pembelajaran bermain peran pada kelas eksperimen VII.A sangat efektif, 

hal ini sesuai dengan hasil keterampilan sosial siswa yang tadinya tergolong 

rendah naik menjadi tergolong tinggi dan sedang. 

 

Berdasarkan distribusi data diatas maka kategori keterampilan sosial siswa pada 

kelas eksperimen dapat disajikan dalam grafik histogram sebagai berikut. 
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Gambar 5. Grafik Histogram Kategori Keterampilan Sosial Siswa dengan  

       Model Pembelajaran Bermain Peran Pada Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan gambar 5, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen dengan pembelajaran menggunakan model bermain peran tergolong 

sedang dengan ditunjukan pada kelas interval 54-74 sebanyak 29 siswa dengan 

persentase 93,5%. Keterampilan sosial siswa tergolong tinggi ditunjukan dengan 

kelas interval 75-105 sebanyak 2 siswa dengan presentase 6,5%, dan tidak ada 

siswa yang memiliki keterampilan sosial rendah.  

 

b. Data Keterampilan Sosial Siswa pada Kelas Kontrol 

Data keterampilan sosial siswa diperoleh melalui lembar observasi dengan tujuh 

kali pertemuan pada kelas kontrol dengan 32 siswa. Lembar observasi siswa 

terdiri dari 5 kriteria dengan pemberian skor 1-3 pada tiap kriteria dan dikalikan 

dengan 7 kali pertemuan. Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 72 dan 

skor terendah 50. Adapun perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 72 

Nilai terkecil = 50 
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Interval  = 72 – 50 

= 22 

2. Menetukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3)log 32 

= 1 + (3,3) 1,505149978 

= 1 + 4,966994928 

= 5,96699428 dibulatkan menjadi 6 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

= 
  

 
 

= 3,6 dibulatkan menjadi 4 

Distribusi frekuensi keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Keterampilan Sosial Siswa dengan Model  

     Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Kelas Kontrol  

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

50 – 53 7 21,875 

54 – 57 10 3,125 

58 – 61 11 34,375 

62 – 65 3 9,375 

66 – 69 - - 

70 – 73 1 3,125 

Jumlah 32 100% 

Rata-rata Skor 8 disetiap pertemuan 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 
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Berdasarkan tabel 23, diketahui bahwa skor terbesar adalah 72 dengan persentase 

68,57% dan skor terendah adalah 50 dengan persentase 47,6%. Sedangkan modus 

60,5, median 57,2, mean 57,25 dan standar deviasi sebesar 4,5. Kriteria 

keterampilan sosial cukup/sedang ditunjukkan dengan skor persentase antara 

51%-70%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw pada kelas kontrol VII.C sangat 

efektif. Hal ini sesuai dengan hasil keterampilan sosial siswa yang sebagian besar 

tergolong sedang. 

 

Berdasarkan distribusi data, maka kategori keterampilan sosial siswa pada kelas 

kontrol dapat disajikan dalam grafik histogram sebagai berikut. 

 
Gambar 6. Grafik Histogram Kategori Keterampilan Sosial Siswa dengan  

       Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Kelas Kontrol. 

 

Berdasarkan gambar 6, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa pada kelas 

kontrol dengan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw 

tergolong sedang dengan ditunjukan pada kelas interval 54-74 sebanyak 25 siswa 

dengan persentase 78,125%. Keterampilan sosial siswa tergolong rendah 
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ditunjukan dengan kelas interval 35-53 sebanyak 7 siswa dengan presentase 

21,875%, dan tidak ada siswa yang memiliki keterampilan sosial tinggi.  

 

2.2 Data Keterampilan Sosial Siswa dengan Memperhatikan Pola Asuh  

     Orang Tua Siswa 

 

Data lembar pengamatan menunjukan perolehan hasil keterampilan sosial siswa 

dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa sebagai berikut. 

Tabel 24. Keterampilan Sosial Siswa dengan Memperhatikan Pola Asuh  

      Orang Tua  

Pola Asuh 

Orang Tua 

Jumlah 

Siswa 

Rata-Rata Skor  

Keterampilan Sosial Siswa 

pada Tiap Pertemuan 

Kategori  

Demokratis  40 9 Sedang  

Permisif   23 8 Sedang  

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

Berdasarkan tabel 24, diketahui bahwa rata-rata skor keterampilan sosial siswa 

pada pola asuh orang tua demokratis sebesar 9 ditiap pertemuan. Sedangkan rata-

rata skor keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua permisif sebesar 8 

ditiap pertemuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis lebih baik 

dibandingkan dengan pola asuh orang tuanya permisif. Untuk lebih lengkapnya 

akan dibahas pada bagian berikut. 

 

2.2.1 (a) Data Keterampilan Sosial Siswa dengan Pola Asuh Orang Tua  

   Demokratis pada Kelas Eksperimen 

Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 75 dan skor terendah 66. Adapun 

perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 75 
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Nilai terkecil = 66 

Interval  = 75 – 66 = 9 

2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 20 

= 1 + (3,3) 1,301029996 

= 1 + 4,293398986 

= 5,293398986 dibulatkan menjadi 5 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

  = 
 

 
 

  = 1,8 dibulatkan menjadi 2 

Distribusi frekuensi keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua yang demokratis dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Keterampilan Sosial Siswa pada Kelas  

    Eksperimen dengan Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Kelas Interval Frekuensi  Persentase  

66 – 67 1 5 

68 – 69 5 25 

70 – 71 8 40 

72– 73 3 15 

74 – 75 3 15 

Jumlah 20 100% 

Rata-rata Skor 10 disetiap pertemuan 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 
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Berdasarkan tabel 25, diketahui bahwa skor terbesar adalah 75 dengan persentase 

71,4% dan skor terendah adalah 66 dengan persentase 62,85%. Sedangkan modus 

70,25, median 70,5, mean 70,7 dan standar deviasi sebesar 2,2. Kriteria 

keterampilan sosial tinggi ditunjukkan dengan skor persentase 71%-100% 

sedangkan kriteria keterampilan sosial cukup/sedang ditunjukkan dengan skor 

persentase antara 51%-70%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan model bermain peran dengan memperhatikan pola 

asuh orang tua demokratis pada kelas eksperimen VII.A sangat efektif, hal ini 

sesuai dengan hasil keterampilan sosial siswa yang tadinya tergolong rendah naik 

menjadi tergolong tinggi dan sebagian lagi tergolong sedang. 

 

Berdasarkan distribusi data, maka kategori keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen dengan memperhatikan pola asuh orang tua demokratis dapat 

disajikan dalam grafik histogram sebagai berikut. 

 
Gambar 7. Grafik Histogram Kategori Keterampilan Sosial Siswa Pada  

       Kelas Eksperimen dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang 

       Tua Demokratis 
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Berdasarkan gambar 7, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang demokratis 

tergolong sedang dengan ditunjukan pada kelas interval 54-74 sebanyak 17 siswa 

dengan persentase 85%. Keterampilan sosial siswa tergolong tinggi ditunjukan 

dengan kelas interval 75-105 sebanyak 3 siswa dengan presentase 15%, dan tidak 

ada siswa yang memiliki keterampilan sosial rendah.  

 

(b)  Data Keterampilan Sosial Siswa dengan Pola Orang Tua Permisif pada  

      Kelas Eksperimen 

 

Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 72 dan skor terendah 58. Adapun 

perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 72 

Nilai terkecil = 58 

Interval  = 72 – 58 

= 14  

2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 11 

= 1 + (3,3) 1,041392685 

= 1 + 3,436595861 

= 4,436595861 dibulatkan menjadi 5 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
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  = 
  

 
 

  = 2,8 dibulatkan menjadi 3 

Distribusi frekuensi keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang permisif dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 26. Distribusi Frekuensi Keterampilan Sosial Siswa Pada Kelas  

    Eksperimen dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif 

Kelas Interval Frekuensi Persentase  

58 – 60 3 27,3 

61 – 63 1 9,1 

64 – 66 5 45,5 

67 – 69 - - 

70 – 72 2 18,1 

Jumlah 11 100% 

Rata-rata Skor 9 disetiap pertemuan 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

Berdasarkan tabel 26, diketahui bahwa skor terbesar adalah 72 dengan persentase 

68,57% dan skor terendah adalah 66 dengan persentase 55,2%. Sedangkan modus 

64,8, median 64,4, mean 64,2 dan standar deviasi sebesar 4,26. Kriteria 

keterampilan sosial cukup/sedang ditunjukkan dengan skor persentase antara 

51%-70%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan 

model bermain peran dengan memperhatikan pola asuh orang tua permisif pada 

kelas eksperimen VII.A sangat efektif, hal ini sesuai dengan hasil keterampilan 

sosial siswa yang tadinya tergolong rendah naik menjadi tergolong sedang. 
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Berdasarkan distribusi data, maka kategori keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen dengan memperhatikan pola asuh orang tua permisif dapat disajikan 

dalam grafik histogram sebagai berikut. 

 
Gambar 8. Grafik Histogram Kategori Keterampilan Sosial Siswa Pada  

       Kelas Eksperimen dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang 

       Tua Permisif 

 

Berdasarkan gambar 8, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang permisif 

tergolong sedang dengan ditunjukan pada kelas interval 54-74 sebanyak 11 siswa 

dengan persentase 100% dan tidak ada siswa yang memiliki keterampilan sosial 

tinggi maupun rendah.  

 

(c)  Data Keterampilan Sosial Siswa pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis  

      Lebih Baik dari Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Siswa yang  

      Pembelajarannya Menggunakan Model Bermain Peran 

 

Data lembar pengamatan keterampilan sosial dengan memperhatikan pola asuh 

orang tua siswa dengan tujuh kali pertemuan dikelas eksperimen menunjukan 

hasil sebagai berikut. 
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Tabel 27. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan  

     Model Bermain Peran dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang  

     Tua Siswa. 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Siswa 

Pembelajaran Menggunakan Model Bermain Peran 

Jumlah 

siswa 

Hasil Skor 

Rekapitulasi 

Keterampilan Sosial 

Siswa 

Rata-Rata Skor 

Keterampilan Sosial 

Siswa pada Tiap 

Pertemuan 

Demokratis  20 1410 10 

Permisif 11 700 9 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 27, diketahui bahwa pola asuh orang tua tua siswa yang 

demokratis dengan pembelajaran menggunakan model bermain peran hasil skor 

rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 1410 atau rata-rata skor sebesar 10 

pada tiap pertemuannya. Sedangkan pola asuh orang tua siswa yang permisif, 

hasil skor rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 700 atau rata-rata skor 

sebesar 9 pada tiap pertemuannya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa keterampilan sosial siswa 

pada pola asuh orang tua demokatis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif 

pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran.   

2.2.2 (a) Data Keterampilan Sosial Siswa dengan Pola Orang Tua     

     Demokratis pada Kelas Kontrol 

Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 70 dan skor terendah 50. Adapun 

perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 70 

Nilai terkecil = 50 

Interval  = 70 – 5 = 20 
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2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 20 

= 1 + (3,3) 1,301029996 

= 1 + 4,293398986 

= 5,293398986 dibulatkan menjadi 5 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

  = 
  

 
 

  = 4 

Distribusi frekuensi keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol dengan pola 

asuh orang tua demokratis dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 28. Distribusi Frekuensi Keterampilan Sosial Siswa pada Kelas  

     Kontrol dengan Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Kelas Interval Frekuensi  Persentase  

50 – 53 3 15 

54 – 57 3 15 

58 – 61 10 50 

62 – 65 3 15 

66 – 70 1 5 

Jumlah 20 100% 

Rata-rata Skor 9 disetiap pertemuan 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

 

Berdasarkan tabel 28, diketahui bahwa skor terbesar adalah 70 dengan persentase 

66,66% dan skor terendah adalah 50 dengan persentase 47,6%. Sedangkan modus 

59,5, median 59,1, mean 58,725 dan standar deviasi sebesar 4,28. Kriteria 

keterampilan sosial cukup/sedang ditunjukkan dengan persentase antara 51%-70% 
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dan keterampilan sosial rendah ditunjukkan dengan persentase 33%-50% dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe Jigsaw dengan memperhatikan pola asuh orang tua demokratis 

pada kelas kontrol VII.C efektif, hal ini sesuai dengan hasil keterampilan sosial 

siswa yang rata-rata tergolong sedang. 

 

Berdasarkan distribusi data tersebut, maka kategori keterampilan sosial siswa 

pada kelas kontrol dengan memperhatikan pola asuh orang tua demokratis dapat 

disajikan dalam grafik histogram sebagai berikut.  

 
Gambar 9. Grafik Histogram Kategori Keterampilan Sosial Siswa Pada  

            Kelas Kontrol dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang 

            Tua Demokratis 

 

Berdasarkan gambar 9, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa pada kelas 

kontrol dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang demokratis 

tergolong sedang dengan ditunjukan pada kelas interval 54-74 sebanyak 17 siswa 

dengan persentase 85%. Keterampilan sosial siswa tergolong rendah ditunjukkan 

0

5

10

15

20

Tinggi (75-
105)

Sedang
(54-74)

Rendah
(35-53)

F
re

k
u

en
si

 

Kategori Keterampilan Sosial Pada Kelas Eksperimen 

dengan Memperhatikan Pola Asuh Demokratis 

Tinggi (75-105)

Sedang (54-74)

Rendah (35-53)



130 

pada kelas interval 35-53 sebanyak 3 siswa dengan persentase 15% dan tidak ada 

siswa yang memiliki keterampilan sosial tinggi. 

(b) Data Keterampilan Sosial dengan Pola Orang Tua Siswa Permisif pada 

Kelas Kontrol 

Hasil rekapitulasi data diperoleh skor terbesar 60 dan skor terendah 50. Adapun 

perhitungan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rentang 

Nilai terbesar = 60 

Nilai terkecil = 50 

Interval  = 60 – 50 

= 10 

2. Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3)log 12 

= 1 + (3,3) 1,079181246 

= 1 + 3,561298112 

 = 4,561298112 dibulatkan menjadi 4 

3. Menentukan panjang kelas interval 

P  = 
       

            
 

  = 
  

 
 

  = 2,5 dibulatkan menjadi 3 

Distribusi frekuensi keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol dengan pola 

asuh orang tua siswa yang permisif dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 29. Distribusi Frekuensi Keterampilan Sosial Siswa Pada Kelas  

    Kontrol dengan Pola Asuh Orang Permisif 

Kelas Interval Frekuensi  Persentase  

50 – 52 4 33,4 

53 – 55 6 50 

56 – 58 1 8,3 

59 – 61 1 8,3 

Jumlah 12 100% 

Rata-rata Skor 8 disetiap pertemuan 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

 

Berdasarkan tabel 29, diketahui bahwa skor terbesar adalah 60 dengan persentase 

57,14% dan skor terendah adalah 50 dengan persentase 47,6%. Sedangkan modus 

53,35, median 53,5, mean 53,75 dan standar deviasi 2,7. Kriteria keterampilan 

sosial cukup/sedang ditunjukkan dengan persentase antara 51%-70% dan 

keterampilan sosial rendah ditunjukkan dengan persentase 33%-50%. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan model kooperatif 

tipe Jigsaw dengan memperhatikan pola asuh orang tua permisif pada kelas 

kontrol VII.C efektif, hal ini sesuai dengan hasil keterampilan sosial siswa yang 

rata-rata tergolong sedang. 

 

Berdasarkan distribusi data tersebut, maka kategori keterampilan sosial siswa 

pada kelas kontrol dengan memperhatikan pola asuh orang tua permisif dapat 

disajikan dalam grafik histogram sebagai berikut. 
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Gambar 10. Grafik Histogram Kategori Keterampilan Sosial Siswa Pada  

         Kelas Kontrol dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang 

         Tua Permisif 

 

Berdasarkan gambar 10, diketahui bahwa keterampilan sosial siswa pada kelas 

kontrol dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang permisif tergolong 

sedang dengan ditunjukan pada kelas interval 54-74 sebanyak 8 siswa dengan 

persentase 66,7%. Keterampilan sosial siswa tergolong rendah dengan 

ditunjukkan pada kelas interval 35-53 sebanyak 4 siswa dengan persentase 33,3% 

dan  tidak ada siswa yang memiliki keterampilan sosial tinggi. 

(c) Keterampilan Sosial Siswa pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis Lebih 

Baik dari Pola Asuh Orang Tua Permisif pada Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

Data lembar pengamatan keterampilan sosial dengan memperhatikan pola asuh 

orang tua siswa dengan tujuh kali pertemuan dikelas eksperimen menunjukan 

hasil sebagai berikut. 
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Tabel 30. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan  

     Model Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Memperhatikan Pola Asuh  

     Orang Tua Siswa. 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Siswa 

Pembelajaran Menggunakan Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

Jumlah 

siswa 

Hasil Skor 

Rekapitulasi 

Keterampilan Sosial 

Siswa 

Rata-Rata Skor 

Keterampilan Sosial 

Siswa pada Tiap 

Pertemuan 

Demokratis  20 1205 9 

Permisif 12 649 8 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 30, diketahui bahwa pola asuh orang tua tua siswa yang 

demokratis dengan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw 

hasil skor rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 1218 atau rata-rata skor 

sebesar 9 pada tiap pertemuannya. Sedangkan pola asuh orang tua siswa yang 

permisif, hasil skor rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 649  atau rata-

rata skor sebesar 8 pada tiap pertemuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat dikatakan bahwa keterampilan sosial siswa pada pola asuh demokatis lebih 

baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. 

2.2.3 Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan 

Model Bermain Peran Lebih Baik dari Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis  

Data lembar pengamatan keterampilan sosial dengan memperhatikan pola asuh 

orang tua siswa dengan tujuh kali pertemuan dikelas eksperimen maupun dikelas 

kontrol menunjukan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 31. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan  

     Model Bermain Peran maupun Model Kooperatif Tipe Jigsaw  

     dengan Pola Asuh Orang Tua Demokratis. 

Model 

Pembelajaran 

Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Jumlah 

siswa 

Hasil Skor Rekapitulasi 

Keterampilan Sosial 

Siswa 

Rata-Rata Skor 

Keterampilan Sosial 

Siswa pada Tiap 

Pertemuan 

Bermain peran 20 1410 10 

Jigsaw  20 1205 9 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 31, diketahui bahwa pola asuh orang tua tua siswa yang 

demokratis dengan pembelajaran menggunakan model bermain peran hasil skor 

rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 1410 atau rata-rata skor sebesar 10 

pada tiap pertemuannya. Sedangkan pada pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe Jigsaw hasil skor rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 

1218 atau rata-rata skor sebesar 8 pada tiap pertemuannya. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik dari model 

kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh demokratis. 

2.2.4 Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan 

Model Bermain Peran Lebih Baik dari Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

pada Pola Asuh Orang Tua Permisif 

Data lembar pengamatan keterampilan sosial dengan memperhatikan pola asuh 

orang tua siswa dengan tujuh kali pertemuan di kelas eksperimen maupun di kelas 

kontrol menunjukan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 32. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan  

     Model Bermain Peran maupun Model Kooperatif Tipe Jigsaw  

     dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif. 

Model 

Pembelajaran 

Pola Asuh Orang Tua Permisif 

Jumlah 

siswa 

Hasil Skor Rekapitulasi 

Keterampilan Sosial 

Siswa 

Rata-Rata Skor 

Keterampilan Sosial 

Siswa pada Tiap 

Pertemuan 

Bermain Peran 11 700 9 

Jigsaw  12 649 8 

Sumber: Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 32, diketahui bahwa pola asuh orang tua tua siswa yang 

permisif dengan pembelajaran menggunakan model bermain peran hasil skor 

rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 700 atau rata-rata skor sebesar 9 

pada tiap pertemuannya. Sedangkan pada pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe Jigsaw hasil skor rekapitulasi keterampilan sosial siswa sebesar 

672 atau rata-rata skor sebesar 7 pada tiap pertemuannya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model bermain peran lebih baik dari model kooperatif tipe Jigsaw 

pada pola asuh permisif. 

Untuk lebih jelasnya, hasil dari penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut. 

1. Hasil Keterampilan Sosial siswa pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tabel 33. Hasil Keterampilan Sosial Siswa dengan Pembelajaran  

     Menggunakan Model Bermain Peran dan Model Kooperatif  

     Tipe Jigsaw  

Model 

Pembelajaran 

Skor 

Tertinggi 

Skor Terendah Rata-Rata Skor 

Keterampilan Sosial 

Siswa pada Tiap 

Pertemuan 

Bermain Peran 75 58 10 

Jigsaw 70 50 8 

Hasil olah data, 2015. 



136 

Berdasarkan tabel 33, diketahui bahwa skor keterampilan sosial siswa pada 

pembelajaran menggunakan model bermain peran sebesar 10 ditiap pertemuan 

dengan skor tertinggi sebesar 75 dan skor terendah sebesar 58. Sedangkan pada 

pembelajaran yang menggunakan model Jigsaw, skor keterampilan sosial siswa 

sebesar 8 ditiap pertemuan dengan skor tertinggi sebesar 70 dan skor terendah 

sebesar 50. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan medel 

bermain peran lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

2. Hasil Keterampilan Sosial Siswa pada Pembelajaran Menggunakan Model 

bermain peran dan Model Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Memperhatikan 

Pola Asuh Orang Tua.  

 

Tabel 34. Hasil Keterampilan Sosial Siswa Menggunakan Model  

     Pembelajaran Bermain Peran dan  Kooperatif Tipe  

     Jigsaw dengan Memperhatikan Pola Asuh Orang  

     Tua Siswa 

Indikator Model Bermain Peran Model Jigsaw 

Pola Asuh 

Demokratis 

 

Pola Asuh 

Permisif 

Pola Asuh 

Demokratis 

Pola Asuh 

Permisif 

Berkomu 

nikasi  

a. Siswa mampu 

menggunakan 

bahasa dengan 

baik dan runtut, 

b. Siswa dapat 

menghargai 

pendapat dan 

mampu 

menyampaikan 

ide/pendapat, 

c. Siswa kurang 

mampu 

mengkomunika

sikan hasil. 

 

a. Siswa mampu 

menggunakan 

bahasa dengan 

baik dan 

runtut, 

b. Siswa dapat 

menghargai 

pendapat tetapi 

kurang mampu 

menyampaikan  

ide/pendapat. 

c. Siswa kurang  

mampu 

mengkomunika

sikan hasil. 

 

a. Siswa mampu 

menggunakan 

bahasa dengan 

baik dan runtut, 

b. Siswa dapat 

menghargai 

pendapat, tetapi 

kurang mampu 

dalam  

menyampaikan 

ide/pendapat, 

c. Siswa mampu 

mengkomunikas

ikan hasil. 

 

a. Siswa kurang 

mampu 

menggunakan 

bahasa dengan 

baik dan 

runtut, 

b. Siswa dapat 

menghargai 

pendapat tetapi 

kurang mampu 

menyampaikan  

ide/pendapat. 

c. Siswa kurang 

mampu 

mengkomunik

asikan hasil. 

Mengeluar

kan 

Pendapat 

Siswa beberapa 

kali memberikan 

ide/pendapatnya. 

Siswa jarang 

menyumbangkan 

ide/pendapatnya. 

Siswa beberapa 

kali memberikan 

ide/pendapatnya. 

Siswa jarang 

menyumbangkan 

ide/pendapatnya. 

Bekerjasa

ma 

Hubungan siswa 

dalam kelompok 

Hubungan siswa 

dalam kelompok 

Hubungan siswa 

dalam kelompok 

Hubungan 

siswa dalam 
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belajar cukup 

harmonis/ 

bermakna 

 

belajar cukup 

harmonis/ 

bermakna 

 

belajar cukup 

harmonis/ 

Bermakna 

kelompok 

belajar kurang 

harmonis/ 

Bermakna 

Tanggung 

Jawab 

Siswa 

mengerjakan 

tugas/peran 

dengan cukup 

bermakna 

Siswa 

mengerjakan 

tugas/peran 

dengan cukup 

bermakna 

Siswa 

mengerjakan 

tugas dengan 

cukup bermakna 

Siswa 

mengerjakan 

tugas kurang 

bermakna  

Kemampu

an 

Memecah

kan 

Masalah 

Siswa seringkali 

kali memberikan 

ide/gagasan 

dalam 

mengerjakan 

tugas kelompok 

 

Siswa beberapa 

kali memberikan 

ide/gagasan 

dalam 

mengerjakan 

tugas kelompok 

 

Siswa 

beberapakali 

memberikan 

ide/gagasan 

dalam 

mengerjakan 

tugas kelompok 

Siswa jarang 

memberikan 

ide/gagasan 

dalam 

mengerjakan 

tugas kelompok 

Skor 

Tertinggi 

75 72 70 60 

Skor 

Terendah 

66 58 50 50 

Skor Rata-

Rata  
10 9 9 8 

Hasil olah data, 2015 

Berdasarkan tabel 34, diketahui bahwa skor rata-rata keterampilan sosial siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran pada pola asuh orang 

tua yang demokratis sebesar 10 di tiap pertemuan dengan skor tertinggi sebesar 75 

dan skor terendah sebesar 66. Sedangkan pada siswa yang pola asuh orang tuanya 

permisif sebesar 9 di tiap pertemuan dengan skor tertinggi sebesar 75 dan skor 

terendah sebesar 58. Skor rata-rata keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model Jigsaw  pada pola asuh orang tua 

demokratis sebesar 8,6 di tiap pertemuan dengan skor tertinggi sebesar 70 dan 

skor terendah sebesar 50. Sedangkan pada siswa yang pola asuh orang tuanya 

permisif sebesar 7,7 di tiap pertemuan dengan skor tertinggi sebesar 60 dan skor 

terendah sebesar 50. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua demokratis 

lebih efektif dalam upaya meningkatkan keterampilan sosial siswa. 
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D. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

angket. Sebelum angket disebar kepada responden untuk mendapatkan data 

yang mendukung penelitian, dilakukan uji coba angket yang dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kereaibilitasan angket tersebut. Uji 

validitas yang digunakan adalah rumus Product Moment dari Karl Pearson.  

Dari uji validitas terhadap item soal variabel moderator pola asuh orang tua 

demokratis dan permisif. Item soal mengenai pola asuh orang tua siswa 

demokratis berjumlah 13 butir. Dari semua item soal yang diujikan terdapat 

satu buah soal yang tidak valid ini diketahui dari nilai  rhitung dari butir soal 

nomor 8 yaitu 0,2236 yang lebih kecil dari rtabel yaitu 0252 (n=63 , α=5%). 

Sedangkan pada item soal mengenai pola asuh orang tua siswa permisif yang 

berjumlah 11 butir yang diujikan tidak terdapat satu soal pun yang tidak valid. 

Ini diketahui dari rhitung lebih besar dari rtabel (keterangan ada didalam 

lampiran). Kriteria pengujian validitas adalah apabila rhitung > rtabel (α=5%) 

maka instrumen tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya jika di dapat 

rhitung < rtabel  maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

2.  Uji Realibilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan 

rumus KR-20. Setelah dilakukan pengujian instrumen mengenai pola asuh 
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orang tua demokratis didapat rhitung sebesar 0,899 dan rhitung pola asuh orang 

tua permisif sebesar 0,874. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan kriteria 

tingkat realibilitas, yaitu: 

0,800 sampai dengan 1,000 = sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

0,400 sampai dengan 0, 599 = cukup 

0,200 sampai dengan 0,399  = rendah 

0,000 sampai dengan 0,199  = sangat rendah 

Dari hasil perbandingan dengan kriteria tersebut, maka dinyatakan bahwa 

tingkat realibilitas dari instrumen mengenai pola asuh orang tua siswa berada 

ditingkat realibilitasnya sangat tinggi.  

 

E. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus Kolmogrov-

Smirnov. Hasil Pengujian normalitas sampel dengan menggunakan rumus 

Kolmogrov-Smirnov sebagai berikut. 

 

Tabel 35. Hasil Uji Normalitas Sampel Hasil Belajar IPS Kelas Eksperimen  

    dan Kelas Kontrol 

Kelas Sig. Α Kondisi Keterangan  
Eksperimen 0,189 0,5 Sig > α 0, 169 

Kontrol 0,174 0,5 Sig > α 0,169 

Sumber: Hasil olah data, 2015. 

Menguji normalitas data menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 
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Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika sig. < 0,05. Berdasarkan tabel 

35, diketahui bahwa pada kelas eksperimen 0,189 > 0,05 dan pada kelas kontrol 

0,174 > 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak sehingga sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Homogenitas populasi diketahui dengan cara melakukan uji homogenitas terhadap 

data kedua sampel yang diambil. Data yang diuji homogenitasnya digunakan 

berasal dari dua data yang dikelompokan kedalam satu pengujian homogenitas. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji homogenitas 

sebagai berikut. 

Tabel 36. Hasil Uji Homogenitas pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelas Sampel Α Sig. Kondisi 

Eksperimen dan Kontrol 

 

0,05 0,267 Sig > α 

Sumber: Hasil pengolahan data tahun 2014 

 

Pengujian homogenitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : sampel varian homogen 

Ha : sampel varian tidak homogen 

 

Kriteria pengujian adalah terima Ho dengan nilai probabilitas atau sig. > 0,05. 

Berdasarkan tabel 36, diketahui perhitungan homogenitas diperoleh nilai 

probabilitas atau sig. sebesar 0,267 pada taraf nyata α = 0,05 atau 0,267 > 0,05 

sehingga Ho diterima. Hal ini menunjukan bahwa sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang memiliki varian yang homogen. 
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F. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 1 : Ada perbedaan antara keterampilan sosial siswa yang  

    pembelajarannya menggunakan model bermain peran dengan  

    model koopeatif tipe Jigsaw. 

Hipotesis 2 : Keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tuanya  

    demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh orang  

    tuanya permisif  

Hipotesis 3 : Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan pola asuh  

    orang tua terhadap keterampilan sosial siswa.   

Hipotesis 4 : Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan  

    Model bermain peran lebih baik dari model kooperatif tipe  

    Jigsaw pada pola asuh demokratis.  

Hipotesis 5 : Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan  

    Model bermain peran lebih baik dari model kooperatif tipe  

    Jigsaw pada pola asuh permisif. 

Hipotesis 6 : Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis  

    lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang  

    pembelajarannya menggunakan model bermain peran. 

Hipotesis 7 : Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis  

  lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang  

    pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. 
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Berdasarkan hasil perhitungan analisis varian dua jalan (untuk pengujian hipotesis 

1,2 dan 3) dan t-test dua sampel independen (untuk pengujian hipotesis 4,5,6, dan 

7) adalah. 

1. Pengujian hipotesis pertama menggunakan analisis varian dua jalan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, 

diperoleh Fhitung > Ftabel atau 34,378 > 2,113, dan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan terdapat perbedaan 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

bermain peran dengan pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Jigsaw.  

2. Pengujian hipotesis kedua menggunakan rumus analisis varian dua jalan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, 

diperoleh Fhitung > Ftabel atau 188.162 > 2,113, dan nilai sig. 0,001 < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan keterampilan siswa yang 

pola asuhnya demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh orang 

tuanya permisif 

3. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan rumus analisis varian dua jalan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, 

diperoleh Fhitung < Ftabel atau 1,365 < 2,113, dan nilai sig. 0,365 > 0,05 maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang menyatakan tidak ada interaksi antara model 

pembelajaran bermain pean dan model kooperatif tipe Jigsaw terhadap pola 

asuh orang tua demokratis dan permisif. 
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4. Pengujian hipotesis keempat menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 2,764 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan keterampilan sosial siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik 

daripada model kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh demokratis. 

5. Pengujian hipotesis kelima menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 2,353 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan keterampilan sosial siswa 

yang yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik 

daripada model kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh permisif. 

6. Pengujian hipotesis keenam menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 10,267 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan keterampilan sosial siswa 

pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik daripada pola asuh orang tua 

permisif pada siswa yang pembelajaranya menggunakan model bermain 

peran. 

7. Pengujian hipotesis ketujuh menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 9,245 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menyatakan keterampilan sosial siswa 
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pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik daripada pola asuh orang tua 

permisif pada siswa yang pembelajaranya menggunakan model kooperatif 

tipe Jigsaw. 

 

G. Pembahasan 

1. Ada Perbedaan Antara Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajaran 

nya Menggunakan Model Bermain Peran dengan Model Kooperatif  

Tipe Jigsaw. 

 

Penelitian dan perhitungan diperoleh adanya perbedaan hasil keterampilan sosial 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, perbedaan keterampilan sosial 

siswa terjadi karena adanya penggunaan model pembelajaran yang berbeda untuk 

kelas eksperimen pembelajarannya menggunakan model bermain peran dan kelas 

kontrol menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Hal ini dibuktikan melalui uji 

hipotesis yang pertama dengan menggunakan rumus analisis varian dua jalan 

diperoleh Fhitung > Ftabel atau 34,378 > 2,113, dan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima yang menyatakan ada perbedan antara keterampilan sosial 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran dengan model 

kooperatif tipe Jigsaw. 

 

Model Pembelajaran bermain peran dilakukan dengan cara siswa memerankan 

sebuah tokoh drama secara berkelompok. Dalam bermain peran, terjadi suatu 

penghayatan oleh siswa sehingga pemahaman konsep semakin jelas. Model ini 

melatih siswa bertanggung jawab terhadap tugas, melatih siswa agar mandiri dan 

melatih siswa untuk melakukan interaksi sosial didalam kelompok seperti saling 

berkomunikasi, saling bekerjasama, bergiliran mengeluarkan pendapat, berbagi 
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ide, dan saling membantu dalam memecahkan masalah bagaimana sebaiknya 

peran dilakukan agar drama yang dipentaskan berhasil sukses. 

Pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok ahli 

dan kelompok asal. Kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari 

anggota kelompok lain (kelompok asal) yang ditugaskan untuk mendalami topik 

tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Langkah 

terakhir pada metode pembelajaran ini, yaitu guru bersama-sama dengan siswa 

menyimpulkan materi yang sedang dibahas. Model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw, setiap siswa terhadap anggota tim memberikan informasi yang di 

perlukan. Artinya para siswa harus memiliki tanggungjawab dan kerjasama yang 

positif dalam memecahkan masalah.  

Hasil dari rekapitulasi skor keterampilan siswa diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial siswa pada kelas yang pembelajarannya menggunakan model 

bermain peran sebesar 10 ditiap pertemuan dan pada kelas yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw sebesar 8 ditiap pertemuannya. Hal 

ini menunjukan bahwa ada perbedaan antara keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarnnya menggunakan model bermain peran dengan model kooperatif tipe 

Jigsaw. 

 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ekawati, 

Lasmawan dan Dante (2003:12) dengan judul Implementasi Metode Bermain 

Peran Berbasis Lingkungan Dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak TK 

Kumara Bhuana II. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan 
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sosial anak. Dari presentasi kondisi awal dari 30 anak, 23% meningkat menjadi 

100% di akhir siklus II, dan tidak ada yang memiliki kemampuan sosial dengan 

kemampuan kurang. Diketahui bahwa pembelajaran menggunakan model maupun 

metode bermain peran, sama-sama menekankan pada penghayatan peran dimana 

salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi skor keterampilan sosial yang 

menunjukkan bahwa skor keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model bermain peran lebih tinggi dari pembelajaran yang 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. 

 

Hasill temuan penelitian sesuai dengan pendapat Taniredja dkk (2012: 41-42) 

yang mengemukakan kelebihan dari model bermain peran yaitu. 

1. Menyenangkan, sehingga siswa terdorong untuk berpartisipasi 

2. Menggalakan guru untuk mengembangkan kreativitas simulasi 

3. Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan 

yang sebenarnya 

4. Memvisualisasikan hal-hal yang abstrak 

5. Tidak membutuhkan keterampilan komunikasi yang pelik  

6. Memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa 

7. Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban, kurang cakap 

dan kurang motivasi 

8. Melatih berfikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa proses, kemajuan 

simulasi 

 

Berdasarkan penelitian, analisis data, serta dikaitkan dengan penelitian 

sebelumnya yang sejenis dan pendapat para ahli terkait dengan penelitian ini 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan  keterampilan sosial 

siswa kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran dan kelas kontrol yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. 
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2. Keterampilan Sosial Siswa yang Pola Asuh Orang Tuanya Demokratis 

Lebih Baik dibandingkan Pola Asuh Orang Tuanya Permisif. 

 

Penelitian dan perhitungan diperoleh adanya keterampilan sosial siswa pada pola 

asuh orang tuanya demokratis lebih baik dibandingkan pola asuh orang tuanya 

permisif. Hal dibuktikan melalui uji hipotesis yang kedua dengan menggunakan 

rumus analisis varian dua jalan diperoleh Fhitung > Ftabel atau 188.162 > 2,113, dan 

nilai sig. 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Pola asuh demokratis (Authoritative) adalah pola asuh yang memperlihatkan 

pengawasan ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi mereka juga bersikap 

responsif, menghargai dan menghomati pemikiran, perasaan serta 

mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. Pengasuhan demokratis 

(Authoritative) diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi (high self-esteem), 

memiliki moral standar, kematangan psikososial, kemandirian, sukses dalam 

belajar dan bertanggung jawab secara sosial (Desmita, 2007:144). Dampak 

perilaku anak dengan menerapkan pola asuh demokratis antara lain, bersikap 

bersahabat, memiliki rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri (self control), 

bersikap sopan, mau bekerjasama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

mempunyai tujuan/arah hidup yang jelas, dan berorientasi kepada prestasi. 

 

Pola asuh permisif cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa 

yang mereka inginkan dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar 

mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua 

kemauannya dituruti. Anak-anak yang dibesarkan oleh pola asuh seperti ini 

cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri 
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yang rendah (Desmita, 2007:145). Dampak perilaku anak dengan menerapkan 

pola asuh permisif antara lain, bersikap impulsive dan agresif, suka memberontak, 

kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri, suka mendominasi, tidak 

jelas arah hidupnya dan prestasinya rendah.  

 

Hasil dari rekapitulasi skor keterampilan siswa diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial siswa dengan pola asuh orang tuanya demokratis sebesar 9 

ditiap pertemuan dan keterampilan sosial siswa dengan pola asuh orang tuanya 

permisif sebesar 8 ditiap pertemuannya. Hal ini menunjukan bahwa keterampilan 

sosial siswa pada pola asuh orang tuanya demokratis lebih baik dibandingkan pola 

asuh orang tuanya permisif. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Maryati, Asrori dan Donatianus (2012:01) dengan judul Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Perilaku Sosila anak Remaja Di Desa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui 

pola asuh yang demokratis ini membuat anak  dapat mengembangkan potensi 

dirinya, mampu mengendalikan diri, mampu menerima kritik dan tidak mudah 

frustasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil rekapitulasi skor keterampilan sosial 

siswa yang menunjukkan bahwa siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis 

skor keterampilan sosialnya lebih tinggi dari siswa yang pola asuh orang tuanya 

permisif. 

 

Hasil temuan tersebut sejalan dengan teori psikososial Erikson (1994) dalam 

Desmita (2007: 213) yang menyatakan bahwa perkembangan anak sangat 
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membutuhkan peran orang tua dalam pembentukan karakter atau kepribadian. 

Karakter atau kepribadian anak terbentuk dengan pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua mereka. Karakter atau kepribadian anak sangatlah penting dalam 

hubungannya dengan keterampilan sosial mereka sebagai bekal dalam 

kehidupannya di masyarakat.  

 

Berdasarkan penelitian, analisis data, serta dikaitkan dengan penelitian 

sebelumnya yang sejenis dan pendapat para ahli terkait dengan penelitian ini 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan sosial siswa yang pola asuh 

orang tuanya demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh orang tuanya 

permisif. 

 

3. Tidak Ada Interaksi Antara Model Pembelajaran dan Pola Asuh Orang 

Tua terhadap Keterampilan Sosial Siswa 

 

Penelitian dan perhitungan diperoleh tidak adanya interaksi antara model 

pembelajaran dan pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa. Hal ini 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh Fhitung < Ftabel atau 1,365 < 2,113, dan 

nilai sig. 0,365 > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil rekapitulasi data 

skor rata-rata keterampilan sosial siswa menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan model bermain peran lebih besar dari model Jigsaw pada pola asuh 

orang tua demokratis dan permisif. Skor keterampilan sosial siswa pada 

pembelajaran menggunakan model bermain peran dengan pola asuh orang tua 

demokratis sebesar 10 di tiap pertemuan dan pada pola asuh orang tua permisif 

sebesar 9 di tiap pertemuan. Sedangkan skor keterampilan sosial siswa pada 
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pembelajaran model Jigsaw dengan pola asuh orang tua demokratis sebesar 9 di 

tiap pertemuan dan pada pola asuh orang tua permisif sebesar 8 di tiap pertemuan.  

 

Berdasarkan penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada interaksi antara model pembelajaran bermain peran dan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap pola asuh orang tua demokratis dan 

permisif terhadap keterampilan sosial siswa.  

 

4. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya menggunakan model 

Bermain Peran lebih baik dari model Kooperatif Tipe Jigsaw pada Pola 

Asuh Orang Tua Demokratis 

 

Penelitian dan perhitungan diperoleh bahwa keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik dari model 

kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua demokratis. Hal ini dibuktikan 

melalui uji hipotesis yang keempat dengan menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, 

thitung > ttabel atau 2,764 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

Model bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk 

memerankan drama secara berkelompok. Guru menyusun naskah  skenario dan 

membentuk kelompok yang ditindak lanjuti dengan diskusi. Model ini akan 

membuat siswa melakukan interaksi sosial seperti saling berkomunikasi dalam 

kelompok, saling bekerjasama dan bertukar pendapat dalam memecahkan masalah 

tentang bagaimana sebaiknya peran itu dimainkan dan apakah peran yang mereka 
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perankan sudah sesuai dengan tokoh yang diberikan. Selain itu metode ini melatih 

siswa untuk mandiri, bertanggung jawab terhadap peran yang diberikan, 

 

Model kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok ahli dan kelompok asal. 

Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain 

(kelompok asal) yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian 

dijelaskan kepada anggota kelompok asal kemudian tiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. Pada model ini tidak ada penghayatan hanya 

mengandalkan diskusi dan tutor sebaya sehingga siswa terkadang merasa jenuh 

dengan diskusi kelompok yang monoton. Apalagi jika ada siswa yang hanya 

mengandalkan informasi temannya saja. 

 

Siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis, cenderung lebih bertanggung 

jawab, mandiri, bersikap bersahabat dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, 

mampu mengendalikan diri dan mau bekerjasama, sehingga tidak ada kendala 

bagi mereka dalam penerapan metode ini. Model bermain peran pada siswa yang 

pola asuhya demokratis, mendukung siswa yang telah mempunyai bekal 

keterampilan sosial yang baik untuk lebih diasah kembali supaya keterampilan 

sosial yang sudah ada menjadi karakter yang melekat pada siswa tersebut. 

 

Hasil dari rekapitulasi skor keterampilan siswa diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran dengan pola asuh orang tuanya demokratis sebesar 10 di tiap pertemuan dan 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif 

tipe Jigsaw dengan pola asuh orang tuanya demokratis sebesar 8 di tiap 
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pertemuannya. Hal ini menunjukan bahwa keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik dari model 

kooperatif tipe jigsaw pada pola asuh orang tuanya demokratis  

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhayati 

(2012:01) dengan judul penelitian Penerapan Model Pembelajaran Bermain Sosial 

dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak di Kelas VII 

MTs N Karangampel. Hasil penelitian diperoleh t hitung sebesar 1 sehingga t 

hitung > t tabel atau 1 > 0,304. Maka Ha diterima Ho ditolak. Artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran bermain sosial 

terhadap perkembangan kecerdasan emosi anak. Kecerdasan emosi 

mempengaruhi perilaku sesorang. Siswa yang mempunyai kecerdasan emosi yang 

baik maka siswa tersebut juga akan memiliki perilaku yang baik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa model bermain peran dapat meningkatkan keterampilan sosial. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang menunjukkan bahwa skor 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran dengan pola asuh orang tuanya demokratis lebih tinggi dari pembelajaran 

yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw.  

 

Pembelajaran menggunakan model bermain peran, siswa diajarkan nilai-nilai 

kebaikan seperti komunikasi, kerjasama, berbagi pendapat, tanggung jawab dan 

bersama-sama mengeluarkan pendapat. Melalui pembelajaran nilai, siswa 

mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku disini adalah peningkatan 

keterampilan sosial siswa. Berdasarkan penelitian, analisis data serta dikaitkan 
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dengan penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model bermain peran lebih baik dari model kooperatif tipe Jigsaw 

pada pola asuh orang tua demokratis. 

 

5. Keterampilan Sosial Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model 

Bermain Peran Lebih Baik dari Model Kooperatif Tipe Jigsaw pada Pola 

Asuh Orang Tua Permisif 

 

Penelitian dan perhitungan diperoleh adanya keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik dari model 

kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua permisif. Hal ini terlihat pada 

hasil keterampilan sosial siswa serta dibuktikan melalui uji hipotesis yang kelima 

dengan menggunakan rumus t-test dua sampel independen. Berdasarkan hasil 

pengolahan data diperoleh thitung > ttabel atau 2,353 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Pada pola asuh permisif, perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, 

dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang 

ada dilingkungannya. Dampak dari pola asuh orang tua permisif terhadap perilaku 

anak di antaranya bersikap impulsive dan agresif, suka memberontak, kurang 

memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri, suka mendominasi, tidak jelas 

arah hidupnya dan prestasinya rendah.  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa yang pola asuhnya 

permisif yang cenderung malas atau lamban, siswa tersebut mengandalkan teman 

kelompok yang dianggapnya pintar.  Siswa yang kurang memiliki rasa percaya 
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diri akan mengandalkan teman untuk maju memprensentasikan hasil kelompok 

maupun dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, diskusi akan menjadi monoton 

dan terasa menjenuhkan jika kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi tidak menguasai materi, sehingga mereka kurang berani mengemukakan 

pendapat ataupun dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

 

Sedangkan pada model pembelajaran bermain peran pada siswa yang pola asuh 

orang tuanya permisif, siswa yang kurang percaya diri termotivasi untuk 

memainkan suatu peran karena mau tidak mau mereka harus memerankan peran 

yang diberikan sehingga melatih mereka untuk mandiri. Siswa yang kurang dalam 

mengendalikan diri, model pembelajaran ini dapat mengembangkan interaksi 

siswa dan kerjasama. Seiring proses, siswa dapat memiliki rasa tanggung jawab, 

dapat memecahkan masalah, berkomunikasi, dapat mengeluarkan pendapatnya 

dan bisa bekerjasama dengan baik terhadap siswa yang lain. 

Hasil dari rekapitulasi skor keterampilan siswa diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran dengan pola asuh orang tuanya permisif sebesar 9 ditiap pertemuan dan 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif 

tipe Jigsaw dengan pola asuh orang tuanya permisif sebesar 7 ditiap 

pertemuannya. Hal ini menunjukan bahwa keterampilan sosial siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik dari model 

kooperatif tipe jigsaw pada pola asuh orang tuanya permisif. 
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Hasil temuan penelitian ini sepeti yang diungkapkan oleh Hurlock (1992: 14) 

yang menyatakan sumbangan permainan drama bagi penyesuaian sosial adalah (1) 

permainan drama menunjukkan betapa menyenangkan hubungan sosial bagi anak 

dan mendorong mereka untuk terbuka dan berorientasi keluar, (2) anak belajar 

bekerjasama dengan memainkan peran yang sesuai dengan pola peran yang 

dimainkan anak lain serta mendorong anak untuk berbicara, (3) untuk 

memberikan usul mengenai dramatisasi atau dalam memainkan perannya. Jadi 

permainan ini bukan saja meningkatkan kosakata anak tetapi juga menimbulkan 

rasa percaya diri atas kemampuannya berkomunikasi dengan teman sebayanya.  

 

Berdasarkan penelitian, analisis data, serta dikaitkan dengan pendapat para ahli 

terkait dengan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan 

sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran lebih baik 

dari model kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua permisif. 

 

6. Keterampilan Sosial Siswa pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis Lebih 

Baik dari pola asuh  Permisif pada Siswa yang Pembelajarannya 

Menggunakan Model Bermain Peran. 

 

Penelitian dan perhitungan diperoleh tentang adanya keterampilan sosial siswa 

pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif 

pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain peran. Hal ini 

terlihat pada hasil keterampilan sosial siswa serta dibuktikan melalui uji hipotesis 

yang keenam dengan menggunakan rumus t-test dua sampel independen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh thitung > ttabel atau 10,267 > 1,994, 

dan nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Model bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk 

memerankan drama dalam kelompok, dimana guru menyusun naskah  skenario 

dan membentuk kelompok yang ditindak lanjuti dengan diskusi. Siswa pada 

model ini dituntut untuk mandiri, bertanggung jawab terhadap peran yang 

diberikan, saling berkomunikasi dalam kelompok, bertukar pendapat dalam 

memecahkan masalah tentang bagaimana sebaiknya peran itu dimainkan dan 

apakah peran yang mereka perankan sudah sesuai dengan tokoh yang diberikan.  

 

Siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis, mereka cenderung lebih 

bertanggung jawab, mandiri, bersikap bersahabat dan memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi, mampu mengendalikan diri dan mau bekerjasama, sehingga tidak ada 

kendala bagi mereka dalam penerapan model ini. Sedangkan dampak dari pola 

asuh orang tua permisif terhadap perilaku anak di antaranya bersikap impulsive 

dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri dan 

pengendalian diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya dan prestasinya 

rendah sehingga butuh proses bagi siswa tersebut untuk beradaptasi terhadap 

kelompoknya dan dalam melakukan penghayatan peran. 

 

Hasil dari rekapitulasi skor keterampilan siswa diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran dengan pola asuh orang tuanya demokratis sebesar 9 ditiap pertemuan 

sedangkan keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tuanya permisif 

sebesar 9 ditiap pertemuannya. Hal ini menunjukan bahwa keterampilan sosial 

siswa pada pola asuh orang tuanya demokratis lebih baik dari pola asuh orang 
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tuanya permisif pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Winarti 

(2011: 73) dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan 

Akhlak Anak Usia 7-12 Tahun di Ketapang Tangerang. Berdasarkan hasil 

penelitian dan hasil uji-t (parsial) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua 

berpengaruh positif terhadap pembentukan akhlak. Kontribusi variabel pola asuh  

orang tua terhadap pembentukan akhlak ditunjukkan oleh koefisien determinasi 

yang sudah disesuaikan sebesar 0,365 artinya bahwa pola asuh orang tua 

berpengaruh terhadap pembentukan akhlak sebesar 38,5% sedangkan R=0,621 

menunjukan R hampir mendekati angka 1, artinya antara variabel pola asuh orang 

tua mempunyai pengaruh terhadap pembentukan akhlak.  

Pembentukan akhlak berbanding lurus dengan pembentukan karakter dan sikap. 

Siswa yang mempunyai akhlak yang baik, maka sikap dan karakternya pun baik. 

Karakter dan sikap berkaitan dengan keterampilan sosial. Dimana karakter dan 

sikap yang melekat pada individu merupakan modal dasar dalam menentukan 

keterampilan sosialnya. Dengan karakter dan sikap yang baik, maka sangat 

mungkin siswa tersebut memiliki keterampilan sosial yang baik pula. Hal tersebut 

sejalan dengan teori psikososial Erikson (Desmita, 2007:213) yang menyatakan 

bahwa karakter atau kepribadian anak sangatlah penting dalam hubungannya 

dengan keterampilan sosial mereka sebagai bekal dalam kehidupannya di 

masyarakat. 
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Berdasarkan penelitian, analisis data, serta dikaitkan dengan penelitian 

sebelumnya yang sejenis dan pendapat para ahli terkait dengan penelitian ini 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan sosial siswa pada pola asuh 

orang tua demokratis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran. 

 

7. Keterampilan Sosial Siswa pada Pola Asuh Orang Tua Demokratis Lebih 

Baik dari Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui adanya keterampilan sosial siswa pada 

pola asuh orang tua demokratis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Hal ini 

ditujukkan dengan hasil perolehan keterampilan sosial serta ditunjukkan dari uji 

hipotesis ketujuh dengan menggunakan rumus t-test dua sampel independen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh thitung > ttabel atau 9,245 > 1,994, dan 

nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

  

Siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis, akan dengan mudah beradaptasi 

dalam pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. siswa 

dengan mudah melakukan interaksi sosial didalam kelompoknya seperti saling 

berkomunikasi, saling bekerjasama, berbagi pendapat, berbagi informasi dan 

bersama-sama memecahkan masalah tugas yang diberikan oleh guru. Siswa pada 

pola asuh demokratis cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada 

tugas yang diberikan sehingga penugasan kelompok terselesaikan dan berjalan 

dengan baik. Sedangkan untuk siswa yang pola asuh orang tuanya permisif, butuh 
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proses dan waktu untuk bisa melakukan interaksi sosial didalam kelompok. Siswa 

tersebut cenderung kurang percaya diri lagi dalam berkomunikasi, bekerjasama, 

mengeluarkan pendapat, saling mendominasi dan tidak mampu mengendalikan 

diri didalam kelompok. 

 

Hasil dari rekapitulasi skor keterampilan siswa diketahui bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran dengan pola asuh orang tuanya demokratis sebesar 8 ditiap pertemuan 

sedangkan keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tuanya permisif 

sebesar 7 ditiap pertemuannya. Hal ini menunjukan bahwa keterampilan sosial 

siswa pada pola asuh orang tuanya demokratis lebih baik dari pola asuh orang 

tuanya permisif pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model bermain 

peran. 

 

Hasil penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryati, Asrori 

dan Donatianus (2012) dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku 

Sosial anak Remaja Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui pola asuh yang 

demokratis membuat anak dapat mengembangkan potensi dirinya, mampu 

mengendalikan diri, mampu menerima kritik dan tidak mudah frustasi. Pada 

penelitian ini diketahui bahwa skor keterampilan sosial pada siswa yang pola asuh 

orang tuanya demokratis  lebih tinggi dari siswa yang pola asuh orang tuanya 

permisif. Sehingga hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya.  
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Hasil penelitian ini, juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sugiarti & Pribadi (2013) dengan judul penelitian Perbedaan Penerapan Model 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together dan Jigsaw terhadap Peningkatan 

Keterampilan Sosial Pada Siswa SMA. Universitas Semarang. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih efektif untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

perolehan data thitung < ttabel  atau 10,22 < 8,78 sehingga Ha diterima. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif Jigsaw mengalami peningkatan keterampilan 

sosial. Hal ini ditunjukkan dengan keterampilan sosial siswa masuk kategori 

sedang pada persentase 53,33%. 

 

Hasil temuan penelitian sesuai dengan pendapat Wardhani (2002: 87) yang 

menguraikan beberapa kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 

yaitu. 

1. Dari segi efektivitas, secara umum pada pembelajaran Jigsaw lebih aktif 

dan saling memberikan pendapat. 

2. Karena suasana belajar lebih kondusif, baru dan adanya penghargaan yang 

diberikan kelompok, maka masing-masing kelompok berkompetisi untuk 

mencapai prestasi yang baik. 

3. Siswa lebih memiliki kesempatan berinteraksi sosial dengan temannya. 

4. Siswa lebih aktif dan kreatif, serta memiliki tanggungjawab secara 

individual. 

 

Berdasarkan penelitian, analisis data serta dikaitkan dengan penelitian 

sebelumnya yang sejenis dan pendapat ahli terkait dengan penelitian ini maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang 
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tua demokratis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif pada siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model bermain peran.  

H. Pengembangan dan Inovasi Model Bermain Peran dan Jigsaw 

 

(1) Pengembangan dan Inovasi Model Bermain Peran 

Berdasarkan tindakan penelitian yang dilakukan pada tiap siklus, ada beberapa 

pengembangan dan inovasi yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 37. Matriks Pengembangan dan Inovasi Sintaks Model Bermain Peran  

Sintaks Model Bermain Peran 

Menurut Sani (2013: 106) 

Pengembangan dan Inovasi Sintaks 

Model Bermain Peran oleh Peneliti 

Fase 1: 

- Hangatkan suasana 

- Identifikasi atau berikan 

permasalahan 

- Nyatakan permasalahan secara 

eksplisit 

- Interpretasi cerita permasalahan 

- Jelaskan tentang permainan 

peran 

Fase 1: 

- Guru menyiapkan RPP menggunakan 

model bermain peran 

- Guru menyiapkan LCD dan laptop untuk 

power point dan untuk memutarkan 

gambar atau video motivasi 

- Guru menyiapkan lembar pengamatan 

dengan menentukan kriteria 

- Guru membuat skenario sesuai materi 

dengan tema berbeda. 

- Guru menetukan kelompok bermain peran 

dengan memperhatikan akademik, gender 

dan pola asuh orang tua siswa 

- Guru menetapkan pemain peran, pembaca 

narasi dan pengamat dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua 

- Setiap kelompok diacak kembali dalam 

pertemuan selanjutnya. Sehingga tidak 

ada kelompok yang sama.  

Fase 2: 

- Guru menghangatkan suasana 

(melakukan stimulasi) dengan 

memberikan salam, mengajak siswa 

berdoa bersama sesuai dengan keyakinan 

yang dianutnya dan mengabsen siswa  

Fase 2:  

- Pilih peserta yang akan 

berpartisipasi 

Fase 3: 

Guru melakukan apersepsi dengan 

menginformasikan tujuan pembelajaran 
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- Analisis peran yang akan 

dimainkan 

- Pilih pemain peran 

menggunakan power point, menanyakan 

materi sebelumnya dan memberikan cerita, 

gambar, video motivasi atau senam otak. 

Hal tersebut disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi siswa. 

Fase 4: 

- Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang permasalahan dengan 

menampilkan gambar menggunakan 

power point 

- Siswa diminta untuk menanggapi gambar  

Fase 5: 

- Guru menjelaskan tentang pelaksanaan 

bermain peran 

- Guru membagi 4 kelompok dengan 

materi cerita yang berbeda 

- Setiap kelompok terdiri dari 7-8 siswa  

- Sebelumnya guru telah memberikan 

naskah drama beserta penetapan pemain 

peran, pembaca narasi dan pengamat.  

Fase 3: 

- Atur suasana dan tempat 

permainan peran 

- Atur jalannya cerita dan tindakan 

yang akan dilakukan 

- Atur situasi permasalahan yang 

akan dimainkan  

Fase 6: 

- Guru memfasilitasi tempat, namun siswa 

yang menentukan sendiri suasana dan 

situasi permainan peran. Siswa diberikan 

kebebasan untuk berkreasi membuat alat 

properti pendukung secara sederhana. 

- Guru hanya membuat skenario drama dan 

menetapkan pemain peran, sehingga 

siswa diberikan kebebasan untuk 

menentukan bagaimana peran itu 

dimainkan termasuk menentukan sendiri 

gerakan, intonasi suara, mimik wajah dan 

tindakan yang dilakukan. Hal ini 

bertujuan untuk melatih siswa  

bekerjasama, melatih tanggung jawab, 

kemampuan memcahkan masalah, 

kemampuan berkomunikasi antara siswa 

dalam kelompok, serta melatih siswa 

untuk mengeluarkan ide/pendapat 

mereka.   

Fase 4: 

- Persiapkan Pengamat 

- Tentukan apa yang akan diamati 

- Berikan tugas pengamatan 

Fase 7: 

- Guru menentukan pengamat secara 

bergantian dengan memperhatikan pola 

asuh orang tua siswa 

- Guru menentukan apa yang diamati, yaitu 

penghayatan peran (tanggung jawab 
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terhadap peran), kekompakan kelompok 

(kerjasama), ketepatan mengatur suasana, 

tempat dan alat bantu (kemampuan 

memecahkan masalah) serta kelancaran 

pemain saat memerankan drama 

(kemampuan berkomunikasi). 

- Siswa melakukan tugas pengamatan  

- Guru mengawasi jalannya proses bermain 

peran dengan melakukan pengamatan 

menggunakan lembar observasi untuk 

menilai keterampilan sosial siswa 

Fase 5:  

- Lakukan permainan 

- Mulai bermain peran 

- Lakukan permainan 

- Berhenti sementara 

Fase 8: 

- Siswa melakukan permainan peran secara 

berkelompok dan bergantian 

- Siswa bermain peran dalam kelompok 

- Siswa melakukan penghayatan peran 

Setiap satu kelompok selesai melakukan 

permainan, maka berhenti untuk 

sementara 

Fase 6: 

- Diskusi dan evaluasi 

- Telaah tindakan dalam 

permainan peran  

- Diskusikan fokus utama 

- Kembangkan tindakan peran 

selanjutnya 

Fase 9: 

- Guru dan siswa melakukan diskusi dan 

evaluasi 

- Siswa dalam kelompok lain memberikan 

hasil pengamatan mereka mengenai 

kelompok yag maju memainkan peran 

- Kelompok yang akan maju selanjutnya 

mencatat poin-poin penting sebagai acuan 

supaya permainan mereka dapat lebih 

baik lagi 

Fase 7: 

- Beraksi kembali 

- Lakukan peran yang telah 

direvisi 

- Berikan saran untuk tahap 

selanjutnya 

Fase 10: 

- Kelompok selanjutnya memainkan peran 

dengan tema yang berbeda dari kelompok 

sebelumnya 

- Kelompok yang maju setelah adanya 

diskusi melakukan permainan peran 

dengan meminimalisir kekurangan yang 

dilakukan pada kelompok pertama 

- Guru memberikan saran untuk kelompok 

yang akan maju 

Fase 8: 

Diskusi dan evaluasi seperti pada 

fase 6 

Fase 11: 

Diskusi dan evaluasi seperti fase 6 

Fase 9: 

Berbagi pengalaman dan 

melakukan generalisasi. 

Fase 12: 

- Guru dan siswa berbagi pengalaman dan 

generalisasi 

- Guru memberikan pesan moral 
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- Guru memberikan naskah drama untuk 

pertemuan selanjutnya  

  
Berdasarkan tabel 37, diketahui adanya pengembangan dan inovasi sintaks model 

bermain peran. Hal tersebut adalah adanya penambahan fase (tahapan), dimana model 

bermain peran menurut Sani (2013: 106) ada 9 Fase (tahapan) yang kemudian peneliti 

kembangkan menjadi 12 Fase (tahapan) sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

Perubahan yang peneliti lakukan meliputi penambahan beberapa tahap, hal ini 

peneliti sesuaikan berdasarkan tujuan pembelajaran dan hasil observasi.  

 

Pengembangan dan inovasi sintaks dari model bermain peran tersebut pada penelitian 

ini, yaitu. 

1. Guru menyiapkan RPP menggunakan model bermain peran 

2. Guru menyiapkan LCD dan laptop untuk power point dan untuk memutarkan 

gambar atau video motivasi 

3. Guru menyiapkan lembar pengamatan dengan menentukan kriteria 

4. Guru membuat skenario sesuai materi dengan tema berbeda 

5. Guru menetukan kelompok bermain peran dengan memperhatikan akademik, 

gender dan pola asuh orang tua siswa 

6. Guru menetapkan pemain peran, pembaca narasi dan pengamat dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua 

7. Setiap kelompok diacak kembali dalam pertemuan selanjutnya. Sehingga tidak 

ada kelompok yang sama. 
8. Guru menghangatkan suasana (melakukan stimulasi) dengan memberikan salam, 

mengajak siswa berdoa bersama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya dan 

mengabsen siswa 

9. Guru melakukan apersepsi dengan menginformasikan tujuan pembelajaran 

menggunakan power point, menanyakan materi sebelumnya dan memberikan 

cerita, gambar, video motivasi atau senam otak. Hal tersebut disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi siswa. 

10. Guru menggali pengetahuan siswa tentang permasalahan dengan menampilkan 

gambar menggunakan power point dan siswa diminta untuk menanggapi gambar  

11. Guru memfasilitasi tempat, namun siswa yang menentukan sendiri suasana dan 

situasi permainan peran. Siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi membuat 

alat properti pendukung secara sederhana. 

12. Guru hanya membuat skenario drama dan menetapkan pemain peran, sehingga 

siswa diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana peran itu dimainkan 

termasuk menentukan sendiri gerakan, intonasi suara, mimik wajah dan tindakan 

yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa  bekerjasama, melatih 

tanggung jawab, kemampuan memcahkan masalah, kemampuan berkomunikasi 
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antara siswa dalam kelompok, serta melatih siswa untuk mengeluarkan 

ide/pendapat mereka.   

13. Guru menentukan apa yang diamati, yaitu penghayatan peran (tanggung jawab 

terhadap peran), kekompakan kelompok (kerjasama), ketepatan mengatur 

suasana, tempat dan alat bantu (kemampuan memecahkan masalah) serta 

kelancaran pemain saat memerankan drama (kemampuan berkomunikasi). 

14. Setiap satu kelompok selesai melakukan permainan, maka berhenti untuk 

sementara 

15. Siswa dalam kelompok lain memberikan hasil pengamatan mereka mengenai 

kelompok yag maju memainkan peran dan kelompok yang akan maju selanjutnya 

mencatat poin-poin penting sebagai acuan supaya permainan mereka dapat lebih 

baik lagi 

16. Guru mengawasi jalannya proses bermain peran dengan melakukan pengamatan 

menggunakan lembar observasi untuk menilai keterampilan sosial siswa 

17. Kelompok selanjutnya memainkan peran dengan tema yang berbeda dari 

kelompok sebelumnya 

18. Kelompok yang maju setelah adanya diskusi melakukan permainan peran dengan 

meminimalisir kekurangan yang dilakukan pada kelompok pertama 

19. Guru menutup pelajaran dengan memberikan pesan moral dan memberikan 

naskah drama untuk pertemuan selanjutnya  

 

Pada model bermain peran, guru membentuk siswa dalam kelompok dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua siswa. siswa yang pola asuh orang tuanya 

demokratis dipasangkan dengan siswa yang pola asuh orang tuanya permisif. Guru 

berperan sebagai fasilitator dan siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengeluarkan ide/pendapatnya untuk berkreasi dalam menentukan situasi, alat bantu, 

penataan ruang dan kebebasan mengekspresikan wajah, gerakan serta intonasi suara 

dalam memerankan peran.  Sehingga siswa dapat mengeksplor kemampuan mereka 

terhadap kelima indikator keterampilan sosial yaitu kemampuan bekerjasama, 

bertanggung jawab, berkomunikasi, memecahkan masalah dan kemampuan 

mengeluarkan ide/pendapatnya. 
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(2) Pengembangan dan Inovasi Model Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

Berdasarkan tindakan penelitian yang dilakukan pada tiap siklus, ada beberapa 

pengembangan dan inovasi yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 38. Matriks Pengembangan dan Inovasi Sintaks Model Kooperatif  

     Tipe Jigsaw 

Sintaks Model Kooperatif Tipe 

Jigsaw Menurut Sani (2013: 

132&137) 

Pengembangan dan Inovasi Sintaks 

Model Kooperatif Tipe Jigsaw oleh 

Peneliti 

Fase 1 

Menyampaiakan tujuan dan 

memotivasi peserta didik 

Fase 1: 

- Guru menyiapkan RPP menggunakan 

model Jigsaw  

- Guru menyiapkan LCD dan laptop untuk 

power point dan untuk memutarkan 

gambar atau video motivasi 

- Guru menyiapkan lembar pengamatan 

dengan menentukan kriteria 

- Guru menetukan kelompok awal dan ahli 

dengan memperhatikan akademik, gender 

dan pola asuh orang tua siswa 

- Setiap kelompok diacak kembali dalam 

pertemuan selanjutnya. Sehingga tidak 

ada kelompok yang sama.  

Fase 2: 

- Guru melakukan stimulasi dengan 

memberikan salam, mengajak siswa 

berdoa bersama sesuai dengan keyakinan 

yang dianutnya dan mengabsen siswa 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Fase 3: 

- Guru melakukan apersepsi dengan 

menginformasikan tujuan pembelajaran 

menggunakan power point dan 

menanyakan materi sebelumnya 

- Guru memberikan motivasi dengan 

memberikan cerita, gambar, video 

motivasi atau senam otak. Hal tersebut 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

siswa. 

Fase 4: 

- Guru menggali pengetahuan siswa 

tentang permasalahan dengan 

menampilkan gambar menggunakan 



167 

power point 

- Siswa diminta untuk menanggapi gambar  

Fase 3 

Mengorganisasikan peserta didik 

kedalam kelompok-kelompok 

belajar 

1. Siswa dikelompokkan kedalam 

tim-tim yang terdiri atas 

beberapa siswa 

2. Tiap orang dalam tim diberi 

bagian materi yang berbeda 

3. Tiap orang dalam tim diberi 

bagian materi yang ditugaskan  

4. Anggota dari tim yang berbeda 

yang telah mempelajari bagian/ 

subbab yang sama bertemu 

dalam kelompok baru (kelompok 

ahli) untuk mendiskusikan 

subbab 

5. Setelah selesai diskusi sebagai 

tim ahli, tiap anggota kembali 

kekelompok asal dan bergantian 

mengajar teman satu tim mereka 

tentang subbab yang mereka 

kuasai dan tiap anggota lainnya 

mendengarkan dengan sungguh-

sungguh  

6. Tiap tim ahli mempresentasikan 

hasil diskusi 

Fase 5: 

Guru mengorganisasi siswa dalam belajar 

dengan cara. 

- Guru menjelaskan tentang proses 

pelaksanaan pembelajaran Jigsaw 

- Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok yang beranggotakan 6-7 siswa 

dengan memberikan materi yang berbeda 

- Guru membagi siswa dalam kelompok 

awal dan ahli dengan memperhatikan pola 

asuh orang tua  

- Masing-masing siswa yang memiliki 

tema/tugas yang sama bekumpul dalam 

satu kelompok (kelompok ahli) 

- Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, 

tiap anggota kembali kekelompok awal 

dan bergantian mengajar teman satu tim 

mereka 

- Tiap tim ahli mempresentasikan hasil 

diskusi dengan cara guru menunjuk siswa 

secara acak 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Fase 6: 

Guru mengawasi dan membimbing 

jalannya diskusi dengan melakukan 

observasi menggunakan lembar 

pengamatan untuk menilai keterampilan 

sosial siswa 

Fase 5 

Evaluasi  

Fase 7: 

Guru dan siswa melakukan evaluasi secara 

bersama-sama 

Fase 6 

Penutup  

Fase 8: 

Guru membuat kesimpulan  

Guru memberikan pesan moral 

 
Berdasarkan tabel 38, diketahui adanya pengembangan dan inovasi sintaks model 

kooperatif tipe Jigsaw. Hal tersebut adalah adanya penambahan fase (tahapan), 
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dimana model koopeatif tipe Jigsaw menurut Sani (2013: 132&137) ada 6 Fase 

(tahapan) yang kemudian peneliti kembangkan menjadi 8 Fase (tahapan) sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. Perubahan yang peneliti lakukan meliputi 

penambahan beberapa tahap, hal ini peneliti sesuaikan berdasarkan tujuan 

pembelajaran dan hasil observasi. Pengembangan dan inovasi sintaks dari model 

kooperatif tipe Jigsaw pada penelitian ini, yaitu. 

1. Guru menyiapkan RPP menggunakan model Jigsaw 

2. Guru menyiapkan LCD dan laptop untuk power point dan untuk memutarkan 

gambar atau video motivasi 

3. Guru menyiapkan lembar pengamatan dengan menentukan kriteria 

4. Guru menetukan kelompok awal dan ahli dengan memperhatikan akademik, 

gender dan pola asuh orang tua siswa 

5. Guru menghangatkan suasana (memberikan stimulasi) dengan memberikan 

salam, mengajak siswa berdoa bersama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya 

dan mengabsen siswa 

6. Guru melakukan apersepsi dengan menginformasikan tujuan pembelajaran 

menggunakan power point, menanyakan materi sebelumnya dan memberikan 

cerita, gambar, video motivasi atau senam otak. Hal tersebut disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi siswa. 

7. Guru menggali pengetahuan siswa tentang permasalahan dengan menampilkan 

gambar menggunakan power point dan siswa diminta untuk menanggapi gambar  

8. Guru menunjuk secara acak siswa yang maju untuk melakukan presentasi 

9. Guru menutup pelajaran dengan memberikan pesan moral dan memberikan 

naskah drama untuk pertemuan selanjutnya  

 

Pada model kooperatif Jigsaw, guru membentuk siswa dalam kelompok dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua siswa. siswa yang pola asuh orang tuanya 

demokratis dipasangkan dengan siswa yang pola asuh orang tuanya permisif. Guru 

berperan sebagai fasilitator dan siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengeksplor kemampuan mereka. Siswa didalam kelompok ahli berdiskusi dan 

saling bekerjasama  untuk memecahkan masalah. Mereka berkomunikasi, saling 

menukar ide/pendapat dan bertanggung jawab dalam menyelesaiakan tugas 

kelompok. Pada kelompok awal, siswa saling bekerjasama dan berkomunikasi, dalam 

penukaran infomasi. Siswa dilatih untuk bertanggung jawab dalam pemberian 
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informasi kepada temannya. Pada model ini, guru melakukan penilaian dengan 

melakukan pengamatan dan mengisi lembar observasi untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan sosial siswa. Guru menunjuk siswa yang maju untuk presentasi. Hal ini 

dilakukan supaya semua siswa dapat melakukan presentasi.  

 

I. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti pada saat melakukan penelitian sepenuhnya tidak berjalan dengan lancar, 

ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 

1. Pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, siswa masih cenderung 

pasif. Sebagian siswa masih kurang percaya diri dalam mengeksplorasi 

kemampuan mereka. Dalam bermain peran, siswa masih malu-malu untuk 

memerankan peran dengan total. Saat berdialog, siswa masih menundukkan 

kepala. Begitu juga pada saat presentasi, siswa masih belum bisa 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Siswa masih malu 

untuk bertanya maupun mengemukakkan pendapatnya.   

2. Waktu yang dialokasikan dalam proses pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif harus disesuaikan sedemikian rupa. Namun 

terkadang, waktu yang telah dialokasikan tidak sesuai dengan pada saat proses 

belajar berlangsung. 

3. Siswa ingin membentuk kelompoknya sendiri. Mereka cenderung ingin 

memilih anggota kelompok yang biasa bermain bersama atau siswa yang 

memiliki hasil belajar atau nilai kognitif lebih tinggi, mereka tidak ingin satu 

kelompok dengan siswa yang dianggap kurang pintar dalam belajar, kurang 

pergaulan, dan nakal.  
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4. Pada awal jalannya pembelajaran menggunakan model bermain peran maupun 

model kooperatif tipe Jigsaw, proses KBM tidak sesuai dengan sintaks yang 

telah disusun sebagai langkah-langkah dalam kegiatan belajar. Siswa belum 

memahami penerapan model pembelajaran bermain peran maupun model 

kooperatif tipe Jigsaw dikarenakan model tersebut merupakan hal yang baru 

bagi mereka.  

5. Pada saat proses diskusi berlangsung, beberapa anggota kelompok pindah 

kekelompok lainnya untuk melihat atau mencontek hasil diskusi kelompok 

tersebut. 


