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III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA MAN 1

Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari

4 kelas. Menurut guru matematika kelas XI, XI IPA 1 merupakan kelas

unggulan dan 3 kelas lainnya memiliki kemampuan belajar yang sama

(homogen). Hal ini berdasarkan nilai rapor siswa pada kelas X menunjukkan

bahwa siswa yang tuntas belajar dalam satu kelas hanya mencapai 60-70%

dan rata-rata nilai siswa kelas yang satu dengan yang lainnya tidak menunjuk-

kan perbedaan yang signifikan. Pengambilan sampel dilakukan secara acak

dan diperoleh kelas  XI IPA 3 dan XI IPA 4 sebagai sampel penelitian. Siswa

di kelas sampel tersebut diberikan pembelajaran menggunakan model pem-

belajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.

3.2 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dan menggunakan

desain berimbang (Counterbalanced Design). Pengimbangan dapat memberi-

kan kemungkinan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin

sudah ada. Desain ini melakukan pertukaran kelompok pada waktu tertentu dan

setiap sampel menerima semua perlakuan selama masa eksperimen. Perlakuan

yang diberikan kepada semua kelompok sama, maka hasil yang diperoleh pada
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setiap perlakuan tidak dapat dihubungkan dengan perbedaan yang sudah ada

dalam sampel.  Desain pelaksanaan penelitian tampak pada tabel berikut.

Tabel 4. Desain Pelaksanaan Penelitian

Kompetensi Dasar
Perlakuan Eksperimen
STAD Jigsaw

1.1 Menyajikan data dalam bentuk
tabel dan diagram batang, garis,
lingkaran, dan ogive serta
penafsirannya

XI IPA 3 XI IPA 4

1.2 Menghitung ukuran pemusatan,
ukuran letak, dan ukuran penye-
baran data, serta penafsirannya

XI IPA 4 XI IPA 3

Langkah-langkah penelitian sebagai berikut.

a. Perencanaan

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe Jigsaw.

2) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk model pembelajaran

kooperatif tipe STAD.

3) Membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa, angket respon siswa

terhadap pembelajaran, dan soal tes/kuis.

b. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan hasil tes/kuis,

sehingga terbentuk kelompok yang heterogen dan setiap kelompok

terdiri dari 4-5 siswa.

b. Pelaksanaan
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Prosedur pelaksanaan pembelajaran yaitu setiap kelas memperoleh

pembelajaran tipe STAD dan Jigsaw.  Mula-mula kelas XI IPA 3

memperoleh pembelajaran dengan tipe STAD untuk kompetensi dasar 1.

Dipihak lain kelas XI IPA 4 memperoleh pembelajaran dengan tipe Jigsaw

untuk kompetensi dasar yang sama. Selanjutnya, kelas XI IPA 3

memperoleh pembelajaran dengan tipe Jigsaw untuk kompetensi dasar 2.

Sedangkan kelas XI IPA 4 memperoleh pembelajaran dengan tipe STAD

untuk materi yang sama. Setiap KD diakhiri dengan tes formatif.

Tabel 5. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran

STAD Jigsaw

Kegiatan Awal
1. Apersepsi
2. Motivasi

Kegiatan Awal
1. Apersepsi
2. Motivasi

Kegiatan Inti
(1) Presentasi kelas.

Materi pelajaran disampaikan
pada presentasi kelas, menggu-
nakan pengajaran langsung.
Siswa memperhatikan dengan
seksama selama presenasi
kelas.  Penyajian materi
meliputi pokok-pokok materi
secara garis besar

(2) Belajar dalam kelompok.
Setelah materi diberikan, siswa
diberi lembar kegiatan.  Ke-
mudian siswa dikelompokkan
dalam kelompok kecil.  Setiap
kelompok membahas lembar
kegiatan yang berisi pertanya-
an dan dijawab oleh siswa
dengan cara bekerja sama serta
saling berdiskusi dalam
kelompok.

(3) Presentasi
Perwakilan siswa mempresen-
tasikan hasil diskusinya di
depan kelas, sedangkan siswa

Kegiatan Inti
(1) Penyamapian informasi

Dalam kelompok asal siswa
diberi topik parmasalahan yang
berbeda-beda antar anggota,
dalam kelompok ahli siswa
dengan topik yang sama
berdiskusi.

(2)Belajar dalam kelompok
Siswa dengan topik yang sama
berkumpul dalam kelompok ahli
dan mendiskusikan topik yang
diberikan. Setiap siswa me-
mahami topiknya masing-masing
dan menyampaikannya kembali
pada kelompok asal.

(3) Presentasi
Presentasi dilakukan setelah
masing-masing siswa kembali
pada kelompok asal dan
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lainnya menanggapi

(4) Kuis
Kuis dilakukan diakhir per-
temuan. Hasil kuis digunakan
sebagai skor peningkatan
individu dan untuk menentu-
kan kelompok terbaik.

(5) Pemberian penghargaan
Setelah dilakukan perhitungan
skor peningkatan individu,
maka ditentukan point pening-
katan kelompok.  Kelompok
yang berhasil mengumpulkan
poin terbanyak diberi
penghargaan sebagai kelom-
pok terbaik berdasarkan krite-
ria yang ada

menyampaikan informasi yang
telah diperolehnya, kelompok
lainnya menanggapi.

(4) Kuis
Kuis dilakukan akhir
pertemuan.

(5) Pemberian Penghargaan
Setelah diadakan kuis diberikan
penghargaan kepada setiap
siswa.

Kegiatan Penutup

(1) Dengan bimbingan guru, siswa
membuat kesimpulan dari materi
yang telah dipelajari.

(2) Siswa diberi tugas rumah (PR)
(3) Siswa menerima tugas membaca

dan mempersiapkan materi yang
dibahas pada pertemuan
selanjutnya

Kegiatan Penutup

(1) Dengan bimbingan guru, siswa
membuat kesimpulan dari
materi yang telah dipelajari.

(2) Siswa diberi tugas rumah (PR)
(3) Siswa menerima tugas membaca

dan mempersiapkan materi
yang dibahas pada pertemuan
selanjutnya

3.3 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Data aktivitas belajar siswa selama pembelajaran berlangsung pada

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.

2) Data respon siswa tentang tanggapan atau sikap siswa terhadap

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.
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3) Data hasil belajar siswa pada pokok bahasan statistika setelah mengikuti

pembelajaran dengan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu teknik tes dan non tes.

Tes yang diberikan berupa tes formatif pada pokok bahasan statistika.

Pemberian tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw. Teknik nontes dalam penelitian ini yaitu

obsevasi dan angket (kuesioner).

1) Observasi

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang aktivitas belajar

siswa selama proses pembelajaran berlansung pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Observasi ini dilakukan oleh beberapa

observer menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.

Ketentuan pengisian lembar observasi aktivitas siswa ini adalah sebagai

berikut.

Siswa mendapat tanda check list (skor 1) jika melakukan aktivitas

yang relevan terhadap pembelajaran.

Siswa tidak mendapat tanda check list (skor 0) jika tidak melakukan

aktivitas yang relevan terhadap pembelajaran.

2) Angket
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Pemberian angket dimaksudkan untuk mengetahui respon siswa

terhadap pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe

STAD dan Jigsaw. Lembar angket terdiri dari pernyataan-pertanyaan

tentang pembelajaran yang telah diterapkan.

b. Alat Pengumpulan Data

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan lembar tes formatif yaitu untuk

mengetahui hasil belajar siswa. Tes formatif dilaksanakan sebanyak dua

kali. Untuk teknik non tesnya digunakan lembar observasi dan lembar

angket. Observasi bertujuan untuk memperoleh data tentang aktivitas

belajar siswa selama proses pembelajaran berlansung pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw.  Observasi ini dilakukan oleh beberapa

observer menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.

Ketentuan pengisian lembar observasi aktivitas siswa ini adalah sebagai

berikut.

Siswa mendapat tanda check list (skor 1) jika melakukan aktivitas yang

relevan terhadap pembelajaran.

Siswa tidak mendapat tanda check list (skor 0) jika tidak melakukan

aktivitas yang relevan terhadap pembelajaran.

Pemberian angket dimaksudkan untuk mengetahui respon siswa terhadap

pembelajaran dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan

Jigsaw. Lembar angket terdiri dari pernyataan-pertanyaan tentang pem-

belajaran yang telah diterapkan.
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3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

a. Efektivitas Pembelajaran Kooperatip Tipe STAD dan Jigsaw

Efektivitas pembelajaran menyatakan tingkat keberhasilan dalam

mencapai tujuan pembelajaran, yang ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek

aktivitas belajar siswa, respon siswa, dan hasil belajar siswa.

1) Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar matematika siswa ditunjukkan dengan jumlah skor

yang diperoleh siswa tersebut.  Siswa dikatakan aktif apabila skor

aktivitas belajar matematikanya mencapai skor minimal 65% dari skor

maksimal yaitu minimal 75%.

2) Respon Siswa

Respon siswa ditunjukan dengan angket yang diisi oleh siswa.  Apabila

banyaknya siswa yang memberi respon positif lebih besar atau sama

dengan 80% dari jumlah subjek yang diteliti.

3) Hasil Belajar Siswa

Penguasaan konsep matematika siswa ditunjukkan dengan nilai hasil

belajar siswa. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan

sekolah (70) yaitu minimal 75% siswa tuntas belajar.

Dengan demikian, pada penelitian ini model pembelajaran kooperatif tipe

STAD dan Jigsaw dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria berikut.

Tabel 6. Kriteria Pencapaian Efektivitas Pembelajaran

Aspek Kriteria Pencapaian
Efektivitas Kesimpulan

Aktivitas siswa
Pembelajaran

Efektif
Respon siswa positif
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Hasil belajar siswa
belajar

Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Data Aktivitas Belajar Siswa

Dari data hasil observasi, dihitung skor rata-rata aktivitas siswa.  Dalam

menentukan skor rata-rata aktivitas siswa menggunakan rumus

n

A
A i

Keterangan :

A :  skor rata-rata aktivitas siswa

iA :  jumlah skor aktivitas yang diperoleh

n :  banyaknya pertemuan

Siswa dikatakan aktif apabila skor rata-rata aktivitas yang diperoleh

lebih dari atau sama dengan 4. Dalam menguji pencapaian kriteria

efektivitas dilakukan analisis data dengan prosedur sebagai berikut.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data skor rata-

rata hasil belajar  sampel berdistribusi normal atau tidak.  Rumusan

hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 :  sampel berdistribusi normal

H1 :  sampel tidak berdistribusi normal
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Uji ini menggunakan uji Chi-Kuadrat:

h

hi
hitung

f

ff 2
2

Keterangan:

if : frekuensi pengamatan

hf :  frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji : terima H0 jika tabelhitung
22 dengan taraf nyata

5%. Sudjana (2005: 293).

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe STAD,

diperoleh harga hitung
2 = 2,43 (Lampiran 3 : 73) dan harga

tabel
2 k =  adalah

)37()05,01(
2

)3()1(
2

k 44,9)4()95,0(
2 , sehingga

44,943,2 22
tabelhitung .  Berdasarkan kriteria uji hipotesis

nol diterima artinya data aktivitas siswa berdistribusi normal.

Karena populasi berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji

proporsi.

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw, diperoleh harga hitung
2 = 8,65 (Lampiran

3 : 78) dan harga tabel
2 k = 7

adalah 44,9)4()95,0(
2

)37()05,01(
2

)3()1(
2

k ,

sehingga 44,917,4 22
tabelhitung .  Berdasarkan kriteria uji

hipotesis nol diterima artinya data respon siswa berdistribusi
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normal. Karena populasi berdistribusi normal, maka dapat

dilakukan uji proporsi.

b) Uji Proporsi

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut.

H0 : < 0,75 (persentase siswa aktif kurang dari 75%)

H1 : (persentase siswa aktif lebih dari atau sama

dengan 75%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:

n

nx
zhitung

)75,01(75,0

75,0

Keterangan:

x :  banyaknya siswa aktif

n :  jumlah sampel

0,75 :  proporsi siswa aktif yang diharapkan

Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz 5,0z dengan taraf nyata 5%.

Harga 5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang

(0,5 - .

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe STAD,

diperoleh harga zhitung =  1,77  (Lampiran 3: 74) dan    z0,5

z0,5 - 0,05 =  z0,45 =1,64  sehingga zhitung >   z0,5 kan

kriteria uji hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima, artinya

persentase siswa aktif lebih dari atau sama

dengan 80%.
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Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw, diperoleh harga zhitung =  3,27  (Lampiran 3: 79) dan

Z0,5 =  Z0,5 - 0,05 =  Z0,45 =1,64  sehingga zhitung >   z0,5 .

Berdasar¬kan kriteria uji hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu

diterima, artinya persentase siswa aktif  lebih dari atau sama

dengan 80%.

2) Data Respon Siswa

Data respon siswa yang diperoleh dari penyebaran angket kemudian

diberi skor. Setelah diperoleh total skor setiap siswa (Ri), kemudian

nilai respon setiap siswa (Ni) dihitung dengan menggunakan rumus

100x
R

R
N

maks

i
i

Keterangan:

Ni :  Nilai respon siswa i

Ri :  Total skor siswa i

Rmaks : Total skor tertinggi

Dalam menguji pencapaian kriteria efektivitas dilakukan analisis data

dengan prosedur sebagai berikut.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data skor total



42

respon sampel berdistribusi normal atau tidak. Rumusan hipotesis

dan uji yang digunakan untuk data respon ini sama dengan rumusan

hipotesis dan uji yang digunakan pada data aktivitas siswa.

Berdasarkan hasil analisis data respon siswa pembelajaran

kooperatif tipe STAD, diperoleh harga hitung
2 = 8,75 (Lampiran

5: 88) dan harga tabel
2 untuk taraf nyata k = 7

adalah 44,9)4()95,0(
2

)37()05,01(
2

)3()1(
2

k ,

sehingga

44,975,8 22
tabelhitung .  Berdasarkan kriteria uji hipotesis

nol diterima artinya data respon siswa berdistribusi normal.  Karena

populasi berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji proporsi.

Berdasarkan hasil analisis data respon siswa pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw, diperoleh harga hitung
2 = 9,27 (Lampiran

5 : 93) dan harga tabel
2 k = 7

adalah 44,9)4()95,0(
2

)37()05,01(
2

)3()1(
2

k ,

sehingga 44,927,9 22
tabelhitung .  Berdasarkan kriteria uji

hipotesis nol diterima artinya data respon siswa berdistribusi

normal.  Karena populasi berdistribusi normal, maka dapat

dilakukan uji proporsi.

b) Uji Proporsi

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut.

H0 : <  0,80 (persentase siswa dengan respon positif kurang



43

dari 80%)

H1 : (persentase siswa dengan respon positif lebih

dari

atau sama dengan 80%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah

n

nx
zhitung

)8,01(8,0

8,0

Keterangan:

x :  banyaknya siswa dengan respon positif

n :  jumlah sampel

0,8 :  proporsi siswa dengan respon positif yang diharapkan

Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz 5,0z dengan taraf nyata 5%.

Harga 5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang

(0,5

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe STAD,

diperoleh harga zhitung =  2,09  (Lampiran 5: 89) dan    z0,5 =  z0,5

- 0,05 =  z0,45 =1,64  sehingga zhitung >   z0,5 .  Berdasarkan kriteria

uji hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima, artinya

persentase siswa yang memberikan respon positif lebih dari atau

sama

dengan 80%.



44

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw,

diperoleh harga zhitung =  3,09  (Lampiran 5: 94) dan    z0,5 =  z0,5

- 0,05 =  z0,45 =1,64  sehingga zhitung >   z0,5 kan

kriteria uji hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima, artinya

persentase siswa yang memberikan respon positif lebih dari atau

sama dengan 80%.

3) Data Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa dilihat dari nilai hasil belajar siswa setelah

diadakan tes formatif.  Dari nilai tersebut, siswa dikatakan tuntas belajar

apabila memp .

Dalam menguji pencapaian kriteria efektivitas dilakukan analisis data

dengan prosedur sebagai berikut.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah nilai hasil belajar

sampel berdistribusi normal atau tidak.  Rumusan hipotesis dan uji

yang digunakan untuk data hasil belajar siswa ini sama dengan

rumusan hipotesis dan uji yang digunakan pada data aktivitas siswa.

Berdasarkan hasil analisis data hasil belajar siswa pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD, diperoleh harga hitung
2 = 3,99 (Lampiran 7:

103) dan harga tabel
2 untuk taraf nyata =  5% dan k = 8 adalah

1,11)5()95,0(
2

)38()05,01(
2

)3()1(
2

k , sehingga

1,1199,3 22
tabelhitung .  Berdasarkan kriteria uji hipotesis
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nol diterima artinya data hasil belajar siswa berdistribusi normal.

Karena populasi berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji

proporsi.

Berdasarkan hasil analisis data hasil belajar siswa pada pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw, diperoleh harga hitung
2 = 7,58 (Lampiran 7:

108) dan harga tabel
2 untuk taraf nyata =  5% dan k = 8 adalah

1,11)5()95,0(
2

)38()05,01(
2

)3()1(
2

k , sehingga

1,1158,7 22
tabelhitung . Berdasarkan kriteria uji hipotesis

nol diterima artinya data hasil belajar siswa berdistribusi normal.

Karena populasi berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji

proporsi.

b) Uji Proporsi

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut.

H0 : <  0,75 (persentase siswa tuntas belajar kurang dari 75%)

H1 : 5 (persentase siswa tuntas belajar lebih dari atau

sama dengan 75%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:

n

nx
zhitung

)75,01(75,0

75,0

Keterangan:

x :  banyaknya siswa tuntas belajar

n :  jumlah sampel

0,75 :  proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan
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Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz 5,0z dengan taraf nyata 5%.

Harga 5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang

(0,5 235).

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe STAD,

diperoleh harga zhitung =  1,77  (Lampiran 7: 104) dan    z0,5 =  z0,5 -

0,05 =  z0,45 =1,64  sehingga zhitung >   z0,5 .  Berdasarkan kriteria uji

hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima, artinya persentase

siswa yang tuntas belajar lebih dari atau sama dengan 75%.

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw,

diperoleh harga zhitung =  3,0  (Lampiran 7: 109) dan    z0,5 =  z0,5 -

0,05 =  z0,45 =1,64  sehingga zhitung >   z0,5 .  Berdasarkan kriteria uji

hipotesis nol ditolak dan hipotesis satu diterima, artinya persentase

siswa yang tuntas belajar lebih dari atau sama dengan 75%.

b. Perbandingan Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan

Jigsaw

Untuk membandingkan efektivitas pembelajran kooperatif tipe STAD dan

Jigsaw digunakan uji kesamaan dua proporsi.

1) Data Belajar Aktivitas Siswa

Untuk mengetahui perbandingan aktivitas siswa antara pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, hipotesis yang akan diuji adalah :
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H0 : =

H1 : ≠
= aktivitas siswa pada pembelajaran kooperatif tipe STAD

= aktivitas siswa pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

Untuk ini digunakan pendekatan oleh distribusi normal dengan

statistik:

= −1 + 1
dengan p = dan q = 1 p

Kriteria uji: Terima H0 jika − / ( ) < < / ( ) , dengan taraf

nyata 5%.  Harga / ( ) diperoleh dari daftar normal baku dengan

peluang 1/2(1 − ). Sudjana (2005: 248)

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, diperoleh z = - 1,348 (Lampiran 8:

111). Kriteria uji terima H0 jika z hitung antara -1,96 dan 1,96. H0

diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara aktivitas

siswa pada pembelajaran kooperatit tipe STAD dan Jigsaw.

2)  Data Respon Siswa

Untuk mengetahui perbandingan respon siswa antara pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, hipotesis yang akan diuji adalah :
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H0 : =

H1 : ≠
= respon siswa pada pembelajaran kooperatif tipe STAD.

= respon siswa pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.

Uji statistik untuk respon siswa sama seperti pada aktivitas siswa.

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, diperoleh z = -1,492 (Lampiran 8:

111). Kriteria uji terima H0 jika z hitung antara -1,96 dan 1,96.  H0

diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara respon

siswa pada pembelajaran kooperatit tipe STAD dan Jigsaw.

3)  Data Hasil Belajar Siswa

Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa antara pembelajar-

an kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, hipotesis yang akan diuji adalah :

H0 : =

H1 : ≠
= hasil belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe STAD

= hasil belajar siswa pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

Uji statistik untuk hasil belajar siswa sama seperti pada aktivitas siswa.
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Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan Jigsaw, diperoleh z = - 1,078 (Lampiran 8:

112). Kriteria uji terima H0 jika z hitung antara -1,96 dan 1,96.  H0

diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara hasil

belajar siswa pada pembelajaran kooperatit tipe STAD dan Jigsaw.


