
 

  

 

III.     METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 12 

Bandarlampung yang terdistribusi dalam 9 kelas. Pada penelitian ini dua kelas 

diambil sebagai sampel dengan teknik Simple Random Sampling (Albinsaid, 

2013: 2) yaitu pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar 

memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Prosedur 

pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mengundi daftar nama kelas untuk 

dipilih sebagi sampel. Setelah diundi didapatkan kelas VIII A dan VIII B sebagai 

sampel, kemudian ditentukan kelas VIII A sebagai kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw dengan metode Inkuiri dan kelas VIII 

B sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penilitian ini adalah Eksperimental-semu 

(quassi eksperimental) yaitu dengan memberi perlakuan terhatap situasi atau 

kondisi eksperimen yang ada namun tidak dapat memberikan pengendalian secara 

penuh terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi eksperimen. 

Salah satu desain yang menggunakan eksperimental-semu adalah desain 

menggunakan pretest dan postest dengan pengendali tidak diacak. Tes dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen (perlakuan) yang disebut pretest atau 
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pra-test dan sesudah eksperimen (perlakuan) yang disebut postest atau pasca-test. 

Kegiatan dalam tahap pelaksanaan meliputi: 

a. Pelaksanaan pretest untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis awal siswa 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

b. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jadwal penyajian materi pokok 

dan dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. 

c. Pelaksanaan postest untuk melihat perbedaan keterampilan berpikir kritis 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

 

2. Desain penelitian 

 

Untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kritis siswa dan mengukur 

perbedaan kemampuan berpikir kritis di awal dan setelah diberi perlakuan, maka 

desain penelitian ini adalah Non Equivalence Pretest-Postest Control Group 

Design. Desain penelitian yang dikemukakan oleh Furchan (2007: 356) disajikan 

seperti pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Desain penelitian Non Equivalence Pretest-Posttest Group Design. 

 Pretest Perlakuan Postest 

Kelas 

Eksperimen 1O  1X  2O  

Kelas 

Kontrol 
       1O  2X  2O  

 

1O  adalah test yang diberikan sebelum perlakuan (pretest) pada kelas eksperimen 

dan kelas konvensional, sedangkan 2O  adalah test yang diberikan setelah 

perlakuan (postest) pada kelas eksperimen dan kelas konvensional. 1X  adalah 
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perlakuan berupa penerapan model pembelajaran Jigsaw dengan metode Inkuiri, 

sedangkan 2X   adalah perlakuan dengan pembelajaran konvensional. 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi penelitian 

a. Meminta izin kepada Kepala SMP Negeri 12 Bandarlampung untuk 

melaksanakan penelitian. 

b. Bersama guru mitra menentukan populasi dan sampel penelitian dan waktu 

pelaksanaan penelitian 

2. Pelaksanaan penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan terdiri dari menyusun silabus, rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan instrumen penelitian dan validasi instrumen. 

b. Tahap pelaksanaan pembelajaran, prosedur pelaksanaan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Melakukan pretest dengan soal yang sama pada kelas kontrol dan eksperimen 

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran di masing-masing kelas, pembelajaran 

konvensional di kelas kontrol dan pembelajaran dengan  model pembelajaran 

Jigsaw dengan metode Inkuiri pada kelas eksperimen. 

3) Melaksanakan postest dengan soal yang sama pada kelas kontrol dan 

eksperimen 

4) Melakukan tabulasi dan analisis data 

5) Menarik kesimpulan 
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D. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Penelitian 

 

Data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data kemampuan berpikir 

kritis siswa yang diperoleh dari nilai ptetest dan postest yang dilakukan di awal 

dan di akhir pembelajaran. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes.  Tes digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Tes yang diberikan bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran dengan model Jigsaw dengan metode inkuiri 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang dinyatakan dalam bentuk angka 

dan pengambilannya secara langsung (primer) berupa test yang diberikan sebelum 

perlakuan (pretest) dan test yang diberikan setelah perlakuan (posttest). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes kemampuan berpikir 

kritis.  Perangkat tes terdiri dari tujuh soal uraian.  Setiap soal memiliki satu atau 

lebih indikator kemampuan berpikir ktitis.  Penyusunan butir tes dimulai dengan 

menentukan kompetensi dasar dan indikator pembelajaranyang akan diukur sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku dan menentukan indikator kemampuan berpikir 

kritis yang akan ditinjau.  Selanjutnya penyusun kisi-kisi tes didasarkan pada 

kompetensi dasar dan indikator yang telah dipilih, kemudian menyusun butir tes 
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berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan melakukan penskoran terhadap butir 

tes. Rubrik penskoran selengkapnya pada Lampiran B.3. 

 

Setelah perangkat tes tersusun, instrumen diuji kevalidannya untuk mengetahui 

apakah soal-soal tersebut memenuhi kriteria soal yang layak digunakan, yaitu 

meliputi validitas isi. 

 

Uji Validitas Instrumen 

 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi.  Validitas isi 

dari instrumen tes kemampuan berpikir kritis ini dapat diketahui dengan cara 

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan berpikir kritis dengan 

indikator pembelajaran yang telah ditentukan. 

Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 12 

Bandarlampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP maka validitas instru-

men tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan penilaian guru mitra, soal yang digunakan telah dinyatakan valid 

(Lampiran B.4).  

F. Analisis Data 

Setelah proses penelitian dan pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya 

adalah perhitungan dan analisis data.  Proses analisis data dilaksanakan dengan 

tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterpetasikan sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan 

yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis yang telah dirumuskan 
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sebelumnya. Nilai  akhir pretest atau posttest  untuk indikator berpikir kritis 

dirumuskan sebagai berikut: 

Nilai siswa =    100x
alskormaksim

gdiperolehjawabanyanjumlahskor
 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghitung gain yang 

digunakan untuk menguji normalitas, homogenitas dua varians. 

1. N-gain 

Gain merupakan selisih data yang diperoleh dari pretes dan postest.  Melalui 

perhitungan ini didapatkan data Gain sejumlah siswa yang mengikuti test tersebut.     

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan nilai pretest dan postest 

dari kedua kelas.  Rumus N-gain menurut Meltzer adalah sebagai berikut: 

 

Kriteria interpretasi N-gain yang dikemukakan oleh Hake, yaitu : 

Tabel 3.2. Kriteria Interpretasi N-gain 

N-gain 
Kriteria 

Interpretasi 

N-gain  >  0,7  Tinggi 

0,3  ≤  N- gain  ≤ 0,7 Sedang 

N-gain  < 0,3 Rendah 

 

Setelah dilakukan penelitian rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis siswa 

baik di kelas dengan model pembelajaran Jigsaw dengan metode Inkuiri maupun 

di kelas konvensional rendah, yaitu 0,15 dan 0,19. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran C.7. 
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak.   

a. Rumusan Hipotesis 

      Ho : data berdistribusi normal 

      Ha : data tidak berdistribusi normal 

b. Rumus Statistik dengan Uji Chi Kuadrat (χ
2
): 

 

 

c. Kriteria Uji 

Data akan berdistribusi normal jika χ
2 

hitung ≤ χ
2 

tabel dengan dk= k-1 

(Sudjana, 2005: 273) dengan taraf signifikan 5%. 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai chi-kuadrat seperti pada tabel 3.3 

rekapitulasi uji normalitas kemampuan berpikir kritis di bawah ini: 

Tabel 3.3. Rekapitulasi Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Data Kemampuan Berpikir 

Kritis  Siswa pada 
X

2
hitung

 
 

X
2

tabel 

 

Keterangan 

Pembelajaran Model Jigsaw 

dengan Metode Inkuiri  
5,180 7,815 

 

Berdistribusi 

Normal   Pembelajaran Konvensional 2,114 7,815 

  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan kedua kelas sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada Lampiran C.7. 
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3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah data 

kemampuan berpikir kritis dari dua kelompok sampel mempunyai varians yang 

homogen atau tidak, maka dilakukan langkah langkah-langkah sebagai sebagai 

berikut: 

a. Rumusan hipotesis 

H0  (data kemampuan berpikir kritis siswa memiliki varians yang  

                       homogen) 

H1  (data kemampuan berpikir kritis siswa memiliki varians yang  

                        tidak homogen) 

Keterangan: 

 varians skor kelompok I 

 varians skor kelompok II 

dimana dk1 = (n1-1) dan dk2 = (n2-1) 

b. Rumus statistik yang digunakan adalah uji-F: 

  

Keterangan : 

 varians terbesar 

 varians terkecil 

 

c. Kriteria uji 

Terima H0 jika Fhitung < Ftabel, dan tolak sebaliknya (Sudjana, 1996). 
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Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa kedua kelas sampel memiliki varians yang 

sama, rekapitulasi uji homogenitas pada Tabel 3.4 sedangkan perhitungan 

selengkapnya pada Lampiran C.8. 

 

Tabel 3.4. Uji Homogenitas Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Data Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

pada 

Varians 

S
2 Fhitung

 
 

Ftabel 

 

Keterangan 

Pembelajaran Model 

Jigsaw dengan Metode 

Inkuiri  

0,02 

0,63 1,69 

 Kedua sample 

memiliki varians 

yang sama  Pembelajaran 

Konvensional 
0,01 

 

4. Uji Hipotesis   

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji parametik (Sudjana, 2005). 

a. Rumusan hipotesis :         

H0  : µ1≤ µ2  (Rata-rata N-gain berpikir kritis siswa dengan model  

                      pembelajaran Jigsaw dengan metode Inkuiri  kurang dari atau  

                      sama dengan N-gain berpikir kritis siswa dengan pembelajaran  

                      konvensional) 

H1 : µ1> µ2 (Rata-rata N-gain berpikir kritis siswa dengan model  

                    pembelajaran Jigsaw dengan metode Inkuiri  lebih dari  

                    rata-rata N-gain berpikir kritis siswa dengan pembelajaran  

                    konvensional) 
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Karena data kemampuan berpikir kritis berdistribusi normal dan memiliki varians 

yang sama, maka uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini menggunakan uji T.  

b. Rumus Statistik menggunakan Uji T: 

Rumus yang digunakan sebagai berikut :  

 

Keterangan: 

 

=  Rata-rata N-gain keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas yang 

         diterapkan  model pembelajaran Jigsaw dengan metode Inkuiri 

 =   Rata-rata N-gain keterampilan berpikir kritis siswa pada kelas yang 

            diterapkan pembelajaran konvensional. 

 =  Simpangan baku gabungan 

=   Jumlah siswa pada kelas dengan kolaborasi model pembelajaran Jigsaw 

         Dengan metode inkuiri 

=   Jumlah siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional  

=  Simpangan baku N-gain siswa dengan kolaborasi model pembelajaran Jig 

saw dengan metode Inkuiri 

= Simpangan baku N-gain siswa yang menggunakan pembelajaran Konven 

sional. 

c. Kriteria Uji : 

Terima H0 jika  thitung < t(1-α) dan tolak sebaliknya dengan derajat kebebasan dk = 

(n1 + n2 – 2) dan peluang   dengan taraf signifikan .  


