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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Proses pendidikanmerupakan proses yang 

takpernahlepasdalamkancaperadabanmanusia. Manusiasebagaimakhluk yang 

diberiakal, akanterusberpikiruntukkehidupannya. 

Terusberpikirbagaimanacaramemenuhikehidupannya. 

Termasukdisiniadalahkebutuhan “pendidikan”.Pendidikansebagaibagian yang 

urgent padamanusia. Olehsebabnya,sudahsemestinyadiusahakanolehtiap – 

tiapindividu. 

Manusiadarimasakemasaterusmelakukanaktifitasbelajardanpembelajar

an.Keduanyamenjadihal yang penting agar 

manusiatetapbertahanhidup.Pendidikandaridahulusekarangdanmasa yang 

akandatangakanterusmenjaditopikpembicaraan yang tidakadaujungnya. 

Menurut UU SisdiknasNo. 20 Tahun 2003 BAB I 

KetentuanUmumpasal 1 ayat 1 

menyebutkan“Pendidikanadalahusahasadardanterencanauntukmewujudkansu

asanabelajardan proses pembelajaran agar 

pesertadidiksecaraaktifmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuata

n spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, 



 

 
 

akhlakmulia, sertaketerampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, 

bangsadan Negara”.1 

                                                           
1 UU SisdiknasNo. 20 Tahun 2003 



 
 

Proses pendidikan di dalamnyaterdapatsuatu proses 

transformasiberbagaiilmupengetahuan. Denganbekalilmupengetahuan yang 

diperolehmanusiadalamsuatupendidikantersebutakanmenjadikanmanusia 

orang 

berilmusebagaibekaluntukmenjalanikehidupansebagaianggotamasyarakatsert

aakandiberikanderajatoleh Allah SWT. Dalam Al – Qur’an 

suratMujadilahayat 11, Allah SWT berfirman: 

 

 

 

 

Artinya: 

“Wahai orang-orang beriman!Apabiladikatakankepadamu: 

"Berilahkelapangandalammajelis-majelis,"makalapangkanlahniscaya Allah 

akanmemberikelapanganuntukmu. Dan apabiladikatakan: "Berdirilahkamu", 

makaberdirilah, niscaya Allah akanmengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

di antaramudan orang-orang yang diberiilmubeberapaderajat. Dan Allah 

Mahatelitiapa yang kamukerjakan.”(TSQ. Al-Mujadalah:11).2 

 Ayattersebutmenunjukkan orang yang berilmu, melakukan proses 

pendidikansangatdimuliakanoleh Allah SWT.MenurutTaqiyuddin an-

Nanhanibahwa “Apabilakitahendakmengubahtingkahlakumanusia yang 

                                                           
2Yasmina, Al-Qur’an TerjemahdanTajwid, (Bandung:sy9ma creative media corp, 2014), cet.I 



 
 

 
 

rendahmenjadiluhur, makatidakadajalan lain kecualiharusmengubahmafhum-

nyaterlebihdahulu”.3Dalamhalini, Allah SWT berfirman: 

Artinya:  

“…..SesungguhnyaAllah 

tidakakanmengubahkeadaansuatukaumsebelummerekamengubahkeadaandiri

merekasendir.....”(TSQ.Ar-Ra’d:11).4 

Pendidikanpadadasarnyamempunyaitujuanutamayaituterjadinya 

proses belajar yang melahirkanpengalamanbelajar yang optimal. 

Sebabberkembangnyatingkahlakusiswasebagaitujuanbelajardimungkinkanole

hadanyapengalamanbelajar yang optimal tersebut.Untukmenciptakan proses 

belajar yang dapatmelahirkanpengalamanbelajar yang optimal padadirisiswa, 

seorang guru harusdapatmendesaindanmerancang program 

pembelajarandengansebaikmungkinsertamemperhatikanberbagaiprinsip yang 

terbuktikeunggulannyasecaraemprik. 

Realitadilapanganmasihbanyakditemuipelaksanaanpembelajaran yang 

masihkurangvariatif, dalam proses 

belajarmengajarmasihcenderungmenggunakanmetode yang 

konvesionaldantidakmemperhatikantingkatpemahamansiswadalammenerimai

nformasi yang disampaikan. Siswakurangaktifdalambelajar, 

siswahanyamendengardanmencatatsehinggapembelajaranhanyabersifatsebaga

                                                           
3Abu Amin dkk, PeraturanHidupdalam Islam, terj.dariNizham Al-Islam olehTaqiyuddin An-Nabhani, 

(Jakarta Selatan: HTI, 2013), Cet. XII, h.8. 
4Yasmina, op.cit.h. 



 
 

 
 

ihafalansementarasiswatidakmemahamikonsep yang 

sesungguhnya.Sejauhinipendidikankitamasihdidominasiolehpandanganbahwa

pengetahuansebagaiperangkatfakta-fakta yang harusdihafal. Proses 

pembelajarandikelasmasihterfokuspada guru sebagaipusatpengetahuan. 

Pedahalpemerintahmenginstruksikanpembelajaran disekolah –

sekolahsemestinyasudahmenerapkanKurtilas (Kurikulum 

2013).Dimanadalamkurtilasinipesertadidikdituntutaktifdalam proses 

pembelajaran, guru hanyasebagaifasilitator. 

Berdasarkanhasilobservasi di SMK N 1 GunungJatikelas XI 

banyaksiswa yang mendapatkannilaidibawahKriteriaKetuntasan Minimal 

(KKM) padamatapelajaran PAI adalah 75, sedangkan rata-rata 

hasilbelajarsiswahanya 70.5Ternyatasetelahdidapati guru 

masihmenggunakanmetode, model, danstrategipembelajarankonvensional.6 

Hal 

tersebutseringkalimengakibatkansiswaseringtidakmemperhatikanpenjelasan 

guru ataubahkanmerekabermainsendiriatauberbincang-

bincangdengantemannyaketika proses 

pembelajaranberlangsungsehinggakelasmenjaditidakkondusifdanpelajaran 

yang disampaikan guru menjaditidakefektif. Pembelajaran yang 

tidakkondusiftersebutmengakibatkanrendahnyahasilbelajar yang dicapai. 

                                                           
5Wawancaradengan guru PAI, tanggal 8 Januari 2018 
6Observasidanwawancara, tanggal 8 Januari 2018 



 
 

 
 

Kondisitersebutsemestinyadiselesaikandenganmencarisolusiuntukmen

gatasipermasalahantersebut.SupayapembelajaranPendidikanAgama 

Islammenjadimenyenangkandanmudahdipahamiolehsiswa, maka guru 

dapatmenerapkanberbagaimacam model 

pembelajaranpadamatapelajaranPendidikanAgama 

Islamadalahuntukmempermudahpenyajian guru 

dalammenyampikanmateripelajaran, 

sehinggapembelajaranmenjadilebihefektif.Jikapenerapan model 

pembelajaranmampumengatasipermasalahandalamdalam proses 

pembelajaran, khususnyadalamhalpenyampaianmateri, 

makasiswaakanmerasakandampakpositifdandapatmeningkatkanhasilbelajarpa

damatapelajaranPendidikanAgama Islam. 

Salah satu model pembelajaran yang dapatditerapkanadalah model 

pembelajarankooperatiftipejigsaw.Model 

pembelajarankooperatiftipejigsawmerupakan model pembelajaran yang 

mengedepankankeaktifansetiappesertadidik.Model 

pembelajaraninisangattepatuntukmelatihkepemimpinanpesertadidik.Pesertadi

dikakanberlatihbagaimanacaraberdiskusi yang 

baikuntukmemecahkanpermasalahan, memimpintimkelompoknya, 

berbicaradidepankelasuntukmenyampaikanargumentasinyadansebagainya.Ala

san lainmemilih model 

pembelajarankooperatiftipejigsawadalahdalampembelajaran model 

inidapatmembangunkerjasama yang solid, sehinggatidakadagapataupemisah. 



 
 

 
 

Berdasarkanuraian di atas, makaskripsiinidiberijudul“Pengaruh 

Model 

PembelajaranKooperatifTipeJigsawTerhadapPeningkatanHasilBelajarS

iswapada Mata PelajaranPendidikan Agama Islam Kelas XI di SMK N 1 

GunungJati.” 

B. IdentifikasiMasalah 

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdijelaskan di atas, 

makaidentifikasimasalahantara lain sebagaiberikut: 

1. RendahnyahasilbelajarsiswapadamatapelajaranPendidikan Agama Islam 

di SMK N 1 GunungJati. 

2. Kurangvariatifnya modeldalampembelajaran 

,sehinggasiswakurangsemangatdalam proses pembelajaran. 

3. Kurangnyakualitaspembelajaran di SMK N 1 GunungJati. 

C. PembatasanMasalah 

Berdasarkanidentifikasimasalah di atas, 

makapenulismemberibatasanpenelitianinisebagaiberikut : 

1. Model PembelajarankooperatiftipeJigsaw 

2. HasilBelajar 

D. RumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangdanpembatasanmasalahdiatas, 

makapokokrumusanmasalah yang inginpenuliskemukakanyaitu: 



 
 

 
 

1. Seberapabaikpenerapan model 

pembelajarankooperatiftipejigsawpadapembelajaranPendidikan 

Agama Islam kelas XIdi SMK N 1 GunungJati? 

2. SeberapatinggihasilbelajarsiswapadamatapelajaranPendidikan Agama 

Islam kelas XI di SMK N 1 GunungJati? 

3. Seberapabesarpengaruh model 

pembelajarankooperatiftipejigsawterhadappeningkatanhasilbelajarsis

wapadamatapelajaranPendidikan Agama Islam Kelas XI di SMK N 1 

GunungJati? 

E. TujuanPenelitian 

Adapuntujuanpenelitianiniberdasarkanrumusanmasalah yang adayakni 

: 

1. Untukmengetahuiseberapabaikpenerapanmodel 

pembelajarankooperatiftipejigsawpadapembelajaranPendidikan 

Agama Islam kelas XI di SMK N 1 GunungJati. 

2. UntukmengetahuiseberapatinggihasilbelajarsiswapadamatapelajaranPe

ndidikan Agama Islam kelas XI di SMK N 1 GunungJati. 

3. Untukmengetahuiseberapabesarpengaruh model 

pembelajarankooperatiftipejigsawterhadappeningkatanhasilbelajarsisw

apadamatapelajaranPendidikan Agama Islam Kelas XI di SMK N 1 

GunungJati. 

F. KegunaanPenelitian 



 
 

 
 

Penelitianinidiharapkandapatmemberikansumbangan yang 

bersifatteoritisdanpraktis. 

a. SecaraTeoritis 

Untukmengetahuibahwasanyapenerapan model 

pembelajarankooperatiftipejigsawmempunyaipengaruh yang 

positifdansignifikandalammeningkatkanhasilbelajarsiswapadamatapelajar

anPendidikan Agama Islam. 

b. SecaraPraktis 

1) Bagiparapendidik 

Sebagaisumbangsipemikiranpada guru Pendidikan Agama Islam 

untukmenggunakan model 

pembelajarankooperatiftipejigsawdalamrangkamencapaihasilbelajarsi

swa yang maksimal. 

 

2) Bagisiswa 

Sebagaiupayamemperbaikidanmeningkatkanhasilbelajarsiswakearah 

yang lebihbaik. 

3) Bagipenulis 

Menambahwawasandanpengetahuandalammenggunakan model 

pembelajaran yang tepatdanefektifketikamengajarmatapelajaran PAI. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pola dari sesuatu yang akan dihasilkan atau dibuat.7Secara kaffah model 

dimaknai sebagai suatu obyek atau konsep yang digunakan untuk 

merepresentasikan suatu hal yang nyata dan dikonversi menjadi sebuah 

bentuk yang lebih komprehensif (Mayer. 1985) dalam Sulaiman.8 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.9 

 

Menurut Trianto Pembelajaran merupakan kegiatan manusia yang 

kompleks, yang tidak sepunuhnya dapat dijelaskan.Pembelajaran 

secara simple diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup.Dalam makna yang lebih 

kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan.10 

 

Pembelajaran pada dasarnya suatu proses kegiatan guru yang 

ditujukan kepada siswa dalam menyampaikan pesan berupa pengetahuan, 

                                                           
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) 
8 Sulaiman, Merancang Pembelajaran Abad 21, (Cirebon: IAI Bunga Bangsa Cirebon, tanpa tahun), 

h.13 
9 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20 
10 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual,(Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), Cet. 3., h.19 



 
 

 
 

sikap dan keterampilan serta membimbing dan melatih agar siswa 

belajar.11 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara 

guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, 

maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai pola pembelajaran.12 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.13 

Model pembelajaran dapat diklsifikasikan berdasarkan tujuan 

pembelajarannya, sintaks (pola urutannya), dan sifat lingkungan 

belajarnya.14Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

                                                           
11 Tim Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, Psikologi Pendidikan, UNY., h. 69 
12Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik, Dan Penilaian, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 21 
13Sulaiman, op. cit, h.,13 
14 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, op. cit., h.25 



 
 

 
 

buku, film, komputer, kurukulum, dan lain-lain (Joyce,, 1992: 4) dalam 

Trianto.15 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan dan mengarahkan pembelajaran di 

kelas atau diluar kelas yang sesuai dengan karakteristik perkembangan 

dan karakteristik belajar siswa.,menurut Mohammad Ali (2007:120) 

dalam skripsi Mumuh Muhibin.16 

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu pola yang sudah dipersiapkan oleh 

seorang guru untuk mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas 

agar materi yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Model pembelajaran juga memiliki sintaks (pola) atau langkah-

tertentu, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru dapat 

memilih model apapun sesuai materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

b. Komponen Pembelajaran 

Ciri utama dari kegiatan pembelajaran adalah adanya interaksi. 

Interaksi yang terjadi antara siswa dengan lingkungan belajarnya, baik itu 

dengan guru, teman-temannya, alat, media pembelajaran, dan atau 

sumber-sumber belajar yang lain. Sedangkan ciri-ciri lainnya dari 

pembelajaran ini berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran 

                                                           
15ibid, h.23 
16 Mumuh Muhibin,”Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture Terhadap Prestasi Belajar 

Kelas X Analis Kesehatan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Cendikia Kota 

Cirebon,”Skripsi Pada Sarjana IAI Bunga Bangsa Cirebon ,(Cirebon:_,2016,), h.7,   



 
 

 
 

itu sendiri.Di mana di dalam pembelajaran atau terdapat komponen-

komponen sebagai berikut; tujuan, bahan/materi, strategi, media dan 

evaluasi pembelajaran.17 

  Komponen-komponen pembelajaran tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1Hubungan antar Komponen dalam Pembelajaran  

  Penjelasan mengenai komponen-komponen pembelajaran di 

atas adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan, tujuan pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Dengan kata lain, pendidikan merupakan peran sentral dalam 

upaya mengembangkan sumber daya manusia. 

b. Sumber Belajar, diartikan segala bentuk atau segala sesuatu yang 

ada di luar seseorang yang bisa digunakan untuk membuat atau 

memudahkan terjadinya proses belajar, maka benda itu bisa dikatakan 

sebagai sumber belajar. 

c. Strategi Pembelajaran, adalah tipe pendekatan yang spesifik untuk 

menyampaikan informasi dan kegiatann yang mendukung 

penyelesaian tujuan khusus. Strategi pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologi dan prinsip-prinsip 

pendidikan bagi perkembangan siswa  

                                                           
17 Rusman, op. cit., h. 25 
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d. Media Pembelajaran, merupakan salah satu alat untuk mempertinggi 

proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan 

lingkungan dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang 

penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar. 

e. Evaluasi Pembelajaran, merupakan alat indikator untuk menilai 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses 

pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi bukan hanya 

sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, 

melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara 

terencana, sistematik dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.18 

 

c. Tipe-tipe Pembelajaran  

Tipe pembelajaran pada dasarnya merupakan pengelolaan dan 

pengembangan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran, 

menurut Ibrahim dalam Rusman.19 

Tipe pembelajaran berdasarkan orientasinya Joice dan Weil (1996) 

telah mengelompokkan model-model mengajar dalam empat orientasi, di 

antaranya: 

1. Information Procesing Orientation, mencakup semua model mengajar 

yang titik beratnya mengembangkan kemampuan intelktual/kognitif 

siswa dengan menggunakan proses deduktif-induktif serta pemecahan 

lainnya. 

2. Social-Interaction Orientation, mencakup berbagai model mengajar 

yang tujuannya di samping memajukan, saling memahami dalam 

kehidupan suatu kelompok sosial satu sama lain. 

3. Person Orientation, mencakup model-model mengajar seperti yang 

dikembangkan oleh penganut Humanistic Education sasarannya ialah 

                                                           
18Ibid., h. 26  
19Ibid., h. 65 



 
 

 
 

untuk memberikan kesempatan tiap individu siswa yang 

bersangkutan. 

4. Behavior-Modification Orientation, mecakup berbagai metode 

mengajar yang digunakan dan dititikberatkan pada perubahan perilaku 

kearah yang diharapakan guru misalnya Expository dan Mastery 

Learning.20 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan 

secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami 

konsep yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif 

adalah model dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan 

memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 

untuk bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi 

sosial dengan teman sebayanya, memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang 

bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain.21 

Menurut Slavin dan Kanuru dalam skripsi Angga Pranata 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai suatu variasi metode 

pengajaran dimana siswa bekerja pada kelompok-kelompok kecil 

untuk membatu satu sama lainnya dengan memahami suatu kelompok 

bahasan. Siswa diharapkan saling membantu, berdiskusi dan 

berargumen dengan yang lainnya, sehingga dapat menekan 

                                                           
20Ibid. 
21 Sulaiman, op. cit, h.71 



 
 

 
 

perbedaanpemahaman dan pengetahuan dalam mempelajari suatu 

kelompok bahasan.22 

Pembelajaran Kooperatif (cooperative leraning) merupakan 

strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling 

bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapaitujuan belajar.23 

“Cooperative learning (pembelajaran kooperatif) merupakan 

strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan 

menggunakan kelompok belajar kecil dimana siswa bekerja sama 

untuk mencapai tujuan belajar”.,menurut Bern dan Erickson 

(2001:5).24 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) adalah pembelajaran dengan menerapkan kelompok-kelompok 

kecil dengan skala pembelajaran dikelas untuk mendiskusikan materi atau 

konsep yang ditugaskan oleh guru, demi terlaksananya proses belajar 

mengajar dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Karakteristik model pembelajaran kooperatif  

Ada beberapa karakteristik model pembelajaran kooperatif, diantaranya 

adalah sebgai berikut: 

1) Pembelajaran secara tim 

                                                           
22 Angga Pranata, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Pada Konsep Cahaya,” Skripsi pada Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta:_,2013), h.7 
23 Depdiknas, 2003, h. 5 
24Belajar dan Pembelajaran, Diakses Tanggal 1 Maret 2018, (dedi26.blogspot.co.id) 



 
 

 
 

Tim adalah tempat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu tim harus 

membuat setiap siswa belajar. 

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif  

Manajemen kooperatif artinya dalam pembelajaran kooperatif 

memerlukan perencanaan yang matang, dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan, pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok, dan 

perlu ditentukan kriteria keberhasilannya. 

3) Kemampuan untuk bekerjasama 

Prinsip bekerjasama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran 

kooperatif. 

4) Keterampilan bekerjasama 

Siswa perlu dibantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam 

berintaraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat 

menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberikan 

konstribusi kepada keberhasilan kelompok.25 

c. Ciri-ciri dan Tahapan Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri 

sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menyelesaikan materi belajar, 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

                                                           
25 Angga Pranata, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Pada Konsep Cahaya,” Skripsi pada Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta:_,2013), h.8 



 
 

 
 

3) Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang berbeda-beda, 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada 

individu.Menurut Arends (1997:111), dalam Sulaiman.26 

d. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif  

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase  Tingkah Laku Guru 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar. 

Fase 2: 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan. 

Fase 3: 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok belajar 

kooperatif 

Guru mejelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien. 

Fase 4: 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5: 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah pelajari atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya.  

Fase 6: 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok. 

Sumber: Trianto, 2017:117  

e. Beberapa Variasi dalam Model Cooperative Learning 

                                                           
26 Sulaiman, Merancang Pembelajaran Abad 21, (Cirebon: IAI Bunga Bangsa Cirebon, tanpa tahun), 

h. 72 



 
 

 
 

Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak 

berubah, terdapat beberapa variasi dari model tersebut.Setidaknya 

terdapat empat pendekatan yang seharusnya merupakan bagian 

dari kumpulan strategi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif. Yaitu STAD, Jigsaw, investigasi 

kelompok (teams game tournaments atau TGT), dan pendekatan 

struktural yang meliputi think pair share (TPS) dan numbered head 

together (NHT).27 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicoba oleh 

Elliot Aroson dan teman-teman di Universitas Texas, dan diadopsi 

oleh Slavin dan teman-teman di Universitas John Hopkins.28 

Model Pembelajaran kooperatif tipe Jigsawadalah sebuah model 

belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa 

dalam bentuk kelompok kecil, menurut Lie dalam Sulaiman.29 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mempunyai 

pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan siswa 

                                                           
27 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual,(Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), Cet. 3.h.118 
28Ibid., h. 122 
29Sulaiman, op,cit., h. 74 



 
 

 
 

yang berbentuk kelompok, menurut  Mudjiono dalam Jurnal Elli 

Satria dkk.30 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsawtidak ada siswa 

yang memiliki kemampuan rendah karena dalam pembelajaran jigsaw 

semua anggota saling membantu, menurut Abdurrahman (2009:123).31 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsawadalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi yang 

maksimal, menurut Isjoni dalam dalam skripsi Angga Pranata.32 Jadi, 

pada tipe jigsaw ini siswa dalam satu kelompok berpencar untuk 

berkmumpul dengan anggota kelompok lain yang memiliki materi 

pembahasan yang sama. 

Menurut Arends pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsawmerupakan suatu teknik dari model pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari tim-tim belajar yang heterogen beranggotakan 4-6 

siswa, setiap siswa bertanggungjawab atas penguasaan materi belajar 

dan mampu mengajarkan bagian materi tersebut kepada anggotanya.33 

Dalam jigsaw, siswa dituntut untuk saling ketergantungan yang 

positif (saling memberi tahu) terhadap teman sekelompoknya.Hal ini 

                                                           
30 Elli Satria dkk, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia Di SMP N 3 Meureubo”, 

Jurnal Bionatural, Vol. 2, 2015, h.38. 
31Ibid. 
32Angga Pranata, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa pada Konsep Cahaya,” Skripsi pada Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta:_,2013), 

h.16 
33ibid., h.17 



 
 

 
 

senada dengan pendapat Hinze sebagai berikut Jigsaw merupakan satu 

metode yang memungkinkan munculnya saling ketergantungan antar 

anggota kelompok. Selain itu metode ini juga menunjang interaksi dan 

elaborasi kognitif, memunculkan rasa menghormati pada orang lain 

serta membangun pengetahuan bersama.34 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw 

• Kelebihan jigsaw yang dikemukakan oleh Teti Sobari diantaranya 

adalah:35 

1) Meningkatkan hasil belajar 

2) Meningkatkan daya ingat 

3) Dapat digunakan untuk mencapai tarap penalaran tingkat 

tinggi  

4) Mendorong tumbuhnya motivasi instrinsik 

5) Meningkatkan hubungan manusia yang heterogen 

6) Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap guru dan 

sekolah  

7) Meningkatkan harga diri anak 

8) Meningkatkan penyesuaian sosial yang positif, dan  

9) Meningkatkan keterampilan hidup gotong royong  

• Kekurangan jigsaw Ibnu Hizam berpendapat mengenai 

kekurangan ang dimiliki metode jigsaw diantaranya adalah:36 

                                                           
34Ibid. 
35Ibid., h.20 



 
 

 
 

1) Sulit mebuat kelompok yang heterogen baik intelegensi, bakat, 

minat, atau daerah tempat tinggal 

2) Murid-murid yang dianggap guru heterogen, sering tidak 

merasa cocok dengan kelompok itu. 

3) Pengertian tentang guru pengelompokkan ini kadang-kadang 

masih belum mencukupi 

4) Dalam belajar bersama tidak terkendali sehingga menyimpang 

dari rencana dan berlarut-larut. 

c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

1) Siswa dibagi atas beberapa kelompok (Setiap kelompok 

anggotanya 5-6 orang). 

2) Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. 

3) Setiap anggota membaca subbab yang ditugaskan dan bertanggung 

jawab untuk mempelajarinya.  

4) Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang 

sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikannya. 

5) Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya 

bertugas mengajar teman-temannya. 

6) Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa dikenai tagihan 

berupa kuis individu.37 

Berikut adalah ilustrasi yang menunjukkan kelompok dalam Jigsaw 

     

                                                                                                                                                               
36Ibid., h. 21 
37Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, op. cit., h.123 
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Bagan 2.2. Ilustrasi Model Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw  

 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa 

sesuai dengan tujuan pengajaran, menurut Purwanto dalam skripsi A. 

Budiman.38 

Sedangkan menurut Tim Direktoral Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, “Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku seseorang melalui proses belajar yang berupa: kebiasaan, 

keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif,berpikir rasional dan 

kritis, sikap inhibisi. Apresiasi dan tingkah laku efektif”.39 

Menurut Rusman menjelaskan bahwa “hasil belajar adalah 

sejumlah pengalaman yang diperoleh leh siswa yang mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Belajar tidak hanya penguasaan 

konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, 

                                                           
38 A. Budiman,” Pengaruh Penggunaan Media Poster Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Siswa Kelas VIII MTs Bachrul Ulum Lemahabang Kabupaten Cirebon,” Skripsi Pada Sarjana IAI 

Bunga Bangsa Cirebon ,(Cirebon:_,2017,), h. 20 
39ibid. 
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persepsi, kesenangan , minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam 

keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan".40 

Hal tersebut senada dengan pendapat Oemar Hamalik yang 

menyatakan bahwa “hasil belajar itu dapat terlihat dari terjadinya 

perubahan dari persepsi dan perilak, termasuk juga perubahan 

perilaku”.41 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dicapai setelah melakukan proses belajar 

mengajar. Hasil belajar ini tentu berbeda-beda hasil yang didapat oleh 

setiap peserta didik, bergnatung dari faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yakni faktor dari dalam diri siswa  itu dan faktor yang datang 

dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari 

diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Factor kemampuan 

siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai., 

menurut Nana Sudjana (2011:39).42 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar: 

1. Faktor raw input (yakni faktor murid/ anak itu sendiri) di mana tiap 

anak memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam: (a) kondisi 

fisiologis, (b) kondisi psikologis.  

                                                           
40Rusman, op. cit., h. 67 
41Ibid., 
42 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2011), Cet. XII, h. 39 



 
 

 
 

2. Faktor environmental input (yakni faktor lingkungan), baik 

lingkungan alami ataupun lingkungan sosial. 

3. Faktor instrumental input, yang di dalamnya antara lain terdiri dari: 

a. Kurikulum 

b. Program/ bahan pengajaran  

c. Sarana dan fasilitas 

d. Guru (tenaga pengajar).43 

 

Dengan demikian, skemanya dapat disusun dalam diagram sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya,Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2005) cet. II., h. 103. 
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Bagan 2.3. Faktor yang mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

 

5. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Tayar Yusuf dalam skripsi M. Aship, mengartikan 

“Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk 

mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan pada 

generasi mudah agar kelak menjadi manusia muslim, bertakwa kepada 

Allah Swt, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya”44 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian oleh Muhammad Aship yang berjudul “Penerapan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMP 

Muhammadiyah 8 Jakarta” tahun pelajaran 2013-2014, menunjukkan 

bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terbukti 

lebih mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa.45 

C. Kerangka Berpikir 

                                                           
44 Muhammad Aship, “Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 8 

Jakarta”skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2014, hal. 23 

 
45Ibid. h. 60 
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Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara 

guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, 

maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai pola pembelajaran.46 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.47 

Pembelajaran Kooperatif (cooperative leraning) merupakan 

strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling 

bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapaitujuan 

belajar.48 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sangat relevan jika 

diterapkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

pokok bahasan Pengurusan Jenazah. Hal ini dapat merangsang siswa untuk 

                                                           
46Rusman, op. cit, h. 21 
47Sulaiman, op. cit, h., 13 
48 Depdiknas, 2003, h. 5 



 
 

 
 

aktif dan saling berkolaborasi mendiskusikan materi tentang pengurusan 

jenazah dengan baik dan benar, sehingga materi pembelajaran yang 

disampaikan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami serta akan 

berdampak pada proses perolehan atau pencapaian hasil belajar siswa 

kearah yang lebih baik. 

Hal ini dapat ditujukkan dalam kerangka berpikir yang 

menunjukkan dua variabel bebas, yaitu model pembelajaran yang 

digunakan(variabel X) dan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa 

(variabel Y), yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

X : Penerapan model pemebelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Y : Hasil belajar siswa 

 : Pengaruh  

Bagan 2.4. 

Skema kerangka pemikiran penelitian 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dirumuskan 

• Ha = Terdapat hubungan positif dan signifikan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap peningkatan 

X Y 



 
 

 
 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas XI di SMK N 1 Gunung Jati. 

• Ho = Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap 

peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMK N 1 Gunung Jati. 

Membuat hipotesis dalam bentuk statistik. 

Ha : r ≠ 0 

Ho : r = 0  

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena 

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi 

sebagai metode untuk penelitian.Metode ini disebut sebagai 

metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat 

positivisme.Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena 



 
 

 
 

telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, 

obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.49 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif,  

Analaisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umun atau generalisasi.50 

Sedangkan analisis inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi.51 

Metode penelitian dengan menggunkan pendekatan kuantitatif ini 

dipilih karena data yang diperoleh dari suatu instrumen pengumpulan data 

dalam penelitian ini merupakan suatu data yang berupa angka-angka. 

Dalam penelitian ini juga akan digunakan analisis deskriptif dan 

inferensial serta kemudian dilanjut dengan analisis korelasi Pearson 

Product Moment (PPM) untuk menguji ada tidaknya suatu pengaruh 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK N 1 

Gunung Jati. 

                                                           
 49 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), Cet. 13., h.7 

 50Ibid, h. 147 

 51Ibid, h. 148 



 
 

 
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMK N 1 Gunung 

Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, dengan objek 

penelitian yaitu siswa-siswi kelas XI TGB 1.Lokasi tempat penelitian 

beralamat di Jl. Ki Gede Mayung No.14 B Desa Mayung Kecamatan 

Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Pemilihan termpat tersebut 

dikarenakan atas pertimbangan berbagai hal, yaitu: lokasi penelitian 

dekat dengan tempat tinggal sehingga mudah untuk dijangkau, 

efisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya serta mendapatkan izin dari 

pihak kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian. Kemudian 

bersamaan dengan tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian perlu dicantumkan dalam kegiatan 

penelitian, dikarenakan waktu selalu berhubungan dengan 

keberlangsungan proses penelitian secara keseluruhan. Proses 

penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama lima bulan, 

terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2018. 

Alokasi waktu proses penelitian yang telah ditentukan di atas, 

digunakan untuk berbagai kegiatan selama proses pelaksanaan 

penelitian. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dibuat jadwal penelitian 

dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Jadwal Kegiatan Penelitian 



 
 

 
 

No 
Waktu 

Penelitian 

Kegiatan-Kegiatan 

Penelitian 
Ket. 

1 
Mei 

2017 

• Pengajuan dan seminar proposal 

skripsi 
 

2 
Januari 

2018 

• Melakukan proses observasi 

tempat penelitian  
 

3 
Februari 

2018 

• Penyusunan instrumen penelitian 

untuk variabel X dan Y 
 

4 
Maret 

2018 

• Pengujian instrumen penelitian 

untuk variabel X dan variabel Y 
 

5 
April 

2018 

• Pengumpulan dan penyusunan 

data dari instumen-instrumen 

penelitian untuk variabel X dan Y 

 

6 
Mei 

2018 

• Mengolah data yang sudah 

terkumpul dan tersusun dari 

instrumen penelitian sekaligus 

membuat laporan hasil penelitian 

yang telah dilakukan  

 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan salah satu unsur dari proses 

penelitian. Keduanya mempunyai kaitan yang snagt erat dalam proses 

penelitian. 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.52 

                                                           
 52Ibid, h. 80 

 



 
 

 
 

Sedangkan menurut Suharsini Arikunto populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.53 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI SMK 

N 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang 

berjumlah 361 siswa yang terbagi dalam kelas, yaitu kelas XI TSM 1 = 

37 siswa, XI TSM 2 = 34 siswa, XI TSM 3 = 37 siswa, XI TSM 4 = 34 

siswa, XI TSM 5 = 32 siswa, XI DPKT 1 = 41 siswa, XI DPKT 2 = 39 

siswa, XI DPKT 3 = 41 siswa, XI TGB 1 = 36 siswa, XI TGB 2 = 30 

siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian atau perwakilan dari anggota populasi 

yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.54Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.55 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

caraSampel Random atau Sampel Acak, Sampel Campur. Menurut 

Suharsini Arikunto, Teknik sampling ini diberi nama demikian karena 

di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek 

                                                           
 53 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), cet. 15, h. 173 

 54 Sugiyono, op. cit., h. 81 

  

 55 Suharsini, op. cit., h. 174  



 
 

 
 

di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama.56Dalam 

penelitian ini yang menjadi sampel yaitu kelas XI TGB 1 yang 

berjumlah 36 siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data-data penelitian. Dalam pengumpulan data ini terdiri 

dari instrumen pengumpulan data dan pengembangan instrumen 

pengumpulan data. 

1. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, terdapat berbagai macam instrumen. 

Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen 

pengumpulan data sesuai yang dibutuhkan, yaitu lembar observasi, 

angket, tes tertulis, dan wawancara 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan melihat langsung ataupun bahkan terlibat 

langsung ke dalam keadaan yang sedang diteliti.57Dalam penelitian 

ini lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

hasil belajar siswa sebelum dilakukan penelitian. 

b. Angket  

Angket atau Questionnanre adalah alat pengumpul data 

yang berbentuk kumpulan pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

                                                           
 56Ibid, h. 177 

 57 Casta, Dasar-Dasar Statistika Pendidikan, (Cirebon: STAI Bunga Bangsa Cirebon: 2014), 

cet. 3, h. 13 



 
 

 
 

sebelumnya dengan pilihan jawaban terstruktur atau 

terarahkan.58Dalam penelitian ini angket digunakan untuk 

mengetahui tanggapan siswa tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

c. Tes 

Tes adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan 

alat evaluasi untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, bakat, 

dan lain-lain.59tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes 

tertulis. Tes tertulis tersebut digunakan digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan materi Pengurusan Jenazah, penyajian materi 

pelajarannya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 

d. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab secara langsung 

dengan responden.60 Dalam penelitian ini wawancara digunakan 

untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran sebelum 

diadakan penelitian. 

2. Pengembangan Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah angket dan tes tertulis. 

                                                           
 58Ibid, h. 11 

 59Ibid, h. 13 

 60Ibid, h. 12 



 
 

 
 

a. Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Untuk 

memudahkan penyusunan terkait instrumen  pengumpulan data, maka 

terlebih dahulu peneliti menyusun kisi-kisi instrumen penelitiannya, 

dimana kisi-kisi tersebut berasal dari indikator variabel X (model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw). 

Untuk lebih jelasnya, kisi-kisi dari angket tentang 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat dilihat 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2. 

Kisi-Kisi Variabel X 

(Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw) 

Aspek Indikator Pertanyaan 
No. 

Item 

Tujuan 

pembelajara

n kooperatif 

tipe jigsaw 

• Melatih peserta didik agar 

terbiasa berdiskusi dan 

bertanggungjawab secara 

individu. 

 

• Apakah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw peserta 

didik terbiasa berdiskusi dan 

bertanggungjawab secara 

individu? 

4 

Langkah-

langkah 

menerapkan 

model 

pembelajara

n kooperatif 

tipe jigsaw 

• Guru menjelaskan 

kompetensi yang ingin 

dicapai dengan 

pembelajaran ini. 

• Kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok misal 

lima kelompok. 

• Guru membagi topik ke 

setiap kelompok. 

• Kelompok kooperatif 

memilih ketua yang 

bertugas membagi topik 

• Apakah guru menjelaskan 

kompetensi yang ingin dicapai 

terkait pembelajaran yang akan 

diajarkan? 

• Apakah guru membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok 

dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw? 

• Apakah guru membagi topik ke 

setiap kelompok dalam 

penerapan model pembelajaran 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 



 
 

 
 

kepada anggotanya. 

• Anggota kelompok 

diperintahkan untuk 

berpasangan dengan teman 

yang berbeda topik untuk 

saling tukar pikiran 

tentang topik yang telah 

ditentukan dan mencatat 

hasilnya. 

• Dari kelompok kooperatif 

diubah menjadi lima 

kelompok ahli yang terdiri 

dari masing-masing 

anggota yang 

mendapatkan topik yang 

sama. 

• Setiap kelompok ahli 

membuat laporan tentang 

deskripsi perilaku atau 

perlakuan dari topik yang 

ditugaskan. 

• Dari kelompok ahli 

kembali lagi kekelompok 

kooperatif asalnya masing-

masing dengan membawa 

lembar kerja. 

• Sekarang kelompok 

kooperatif 

mensistematisasi hasil 

laporan kelima kelompok 

ahli  menjadi tata tertib 

kelas yang akan 

dipresentasikan. 

• Masing-masing kelompok 

menunjuk wakil untuk 

mempresentasikan tata 

tertib yang telah 

dirumuskan  

• Trainer memberikan 

penilaian untuk 

kooperatif tipe jigsaw? 

• Apakah guru memerintahkan 

setiap anggota kelompok untuk 

berpasangan dengan teman yang 

berbeda topik untuk saling tukar 

pikiran tentang topik yang telah 

ditentukan dan mencatat 

hasilnya? 

• Apakah guru memerintahkan 

mengubah kelompok kooperatif 

menjadi lima kelompok ahli 

yang terdiri dari masing-masing 

anggota yang mendapatkan 

topik yang sama? 

• Apakah setiap kelompok ahli 

membuat laporan tentang 

deskripsi perilaku atau 

perlakuan dari topik yang 

ditugaskan oleh guru? 

• Apakah setiap siswa dari 

kelompok ahli kemali lagi 

kekelompok kooperatif asalnya 

masing-masing dengan 

membawa lembar kerja? 

• Apakah masing-masing 

kelompok menunjuk wakil 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi yang telah dirumuskan? 

• Apakah guru memberikan 

penilaian untuk menentukan 

peringkat hasil diskusi yang 

terbaik? 

 

11 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 
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3 
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menentukan peringkat tata 

tertib terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan 

saat 

penerapan 

model 

pembelajara

n kooperatif 

tipe jigsaw 

• Membuat siswa berfikir 

kritis. 

• Melatih siswa membaca, 

bertanya, dan diskusi. 

• Menuntut keaktifan siswa. 

 

• Apakah dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw membuat siswa berfikir 

kritis? 

• Apakah dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsawdapat melatih siswa 

membaca, bertanya, dan 

berdiskusi? 

• Apakah dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsawmenuntut keaktifan 

siswa? 

 

1 
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15 

Kelemahan 

saat 

pembelajara

n kooperatif 

tipe jigsaw 

• Membuat siswa tegang. 

• Membutuhkan waktu yang 

panjang. 

 

• Apakah dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsawmembuat siswa tegang? 

• Apakah dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw membutuhkan waktu 

yang panjang? 
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b. Tes tertulis 



 
 

 
 

Tes tertulis dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar Pengurusan Jenazah oleh 

siswa. Untuk memudahkan penyusunan terkait instrumen 

pengumpulan data, maka terlebih dahulu peneliti menyusun kisi-

kisi instrument penelitiannya, dimana kisi-kisi tersebut berasal dari 

indikator variabel Y (hasil belajar Pengurusan Jenazah). 

Untuk lebih jelasnya, kisi-kisi dari tes tertulis tersebut dapat 

dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 3.3. 

Kisi-Kisi Variabel Y 

(Hasil Belajar Pengurusan Jenazah) 

 

Materi Indikator Butir Soal 
No. 

Soal 

 

Bentuk 

Soal 

 

Pengurusan 

jenazah 

Menjelaskan 

kewajiban umat 

islam terhadap 

orang yang 

meninggal 

dengan benar. 

 

Jelaskan kewajiban umat islam 

terhadap orang yang meninggal 

dengan benar.! 
1 Esay 

Menjelaskan 

tata cara 

memandikan 

jenazah dengan 

benar. 

 

Jelaskan tata cara memandikan 

jenazah dengan benar.! 

 2 Esay 

Menjelaskan 

tata cara 

mengkafani 

jenazah dengan 

benar. 

 

Jelaskan tata cara mengkafani 

jenazah dengan benar.! 

 3 Esay 

Menjelaskan 

tata cara 

Jelaskan tata cara mensholati 

jenazah dengan benar.! 

4 Esay 



 
 

 
 

mensholati 

jenazah dengan 

benar. 

 

 

Menjelaskan 

tata cara 

menguburkan 

jenazah dengan 

benar. 

 

Jelaskan tata cara menguburkan 

jenazah dengan benar.! 

 5 Esay 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang 

telah dikumpulkan memlaui instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial kemudian 

dilanjutkan dengan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). 

1. Teknik Analisis Deskriptif 

a. Analisis Persentase, dengan rumus :P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

Keterangan: 

P : Prosentase 

F : Frekuensi data yang diamati 

N : Jumlah data 

Deskripsi tabel yang dilakukan dengan mengkonversikan 

persentase setiap jawaban angket dengan penafsiran kualitatif untuk 

skala persentase sebagai berikut:  

 

 

Tabel 3.4. 



 
 

 
 

Persentase jawaban angket61 

Persentase Penafsiran 

100% Seluruhnya 

90%-99% Hampir seluruhnya 

60%-89% Sebagian besar 

51%-59% Lebih dari setengahnya 

50% Setengahnya 

40%-49% Hamper setengahnya 

10%-39% Sebagian kecil 

1%-9% Sedikit sekali 

0% Tidak ada sama sekali 

  

Guna membuat kesimpulan tiap angket atau rekapitulasi hasil 

angket dapat dilakukan dengan rumus yaitu Skor angket = Jumlah skor : 

Skor maksimal x 100%. Kemudian hasil skor angket dikonversikan 

dengan skala persentase di bawah ini, yaitu: 

Tabel 3.5. 

Prensente Kesimpulan Skor Angket62 

Persentase Penafsiran 

86%-100% Sangat baik/ sangat tinggi 

76%-85% Baik/ tinggi 

60%-75% Cukup baik/ cukup tinggi 

55%-59% Kurang baik/ kurang tinggi 

<54% Kurang sekali 

 

b. Analisis Kriteria Skor Ideal 

                                                           
 61Ibid, h. 50  

 62Ibid,  



 
 

 
 

Analisis Kriteria Skor Ideal digunakan untuk mengkualitatifkan 

data kuantitatif suatu variabel. Hasil analisis kriteria skor ideal akan 

membagi suatu data menjadi tiga kategori, yaitu: tinggi/ kuat, sedang, 

dan kurang/ rendah. Ketiga kategori ini dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan sederhana dari keadaan suatu variabel. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung Kriteria Skor Idealmenurut 

Dahlia dalam buku Casta,63 yaitu:  

 

Data penelitian dibagi menjadi tiga kategori yang didasarkan 

pada kriteria ideal dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Kategori I  : berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

sebesar 0,73 kurva normal dengan Z=0,61 

2. Kategori II : berada pada luas daerah kurva sebesar 46% atau 

letaknya terentang antara 0,72 kurva normal dengan Z= -0,61 sampai 

dengan Z=+0,61 

3. Kategori III : berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

0,23 kurva normal dengan Z= -0,61 

Tabel 3.6. 

Kriteria Skor Ideal 

Kriteria  Penafsiran  

X ≥ Xid + 0,61sd  Tinggi/ Baik/ Kuat 

Xid  - 0,61sd < X < Xid + 0,61sd Sedang/ Cukup 

X ≤ Xid-0,61sd Kurang/ Rendah 

Dengan ketentuan: 

                                                           
 63Ibid, h. 51 

X ideal + Z (SD ideal) 



 
 

 
 

Xid  : ½ skor maksimal  

Sdid : ⅓ Xid 

2. Analisis Uji Prasyarat 

Analisi uji prasyarat merupakan suatu hal yang wajib dilakukan 

sebelem menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment 

(PPM).Analisis uji prasyarat ini dapat dilakukan dengan cara uji 

normalitas distribusi data yaitu data dari variabel X dan variabel Y, uji 

linearitas data dan mengubah skor mentah menjadi skor baku. Apabila 

dalam melakukan perhitungan uji normalitas distrbusi data hasilnya tidak 

normal, maka analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM) tidak bisa 

dilanjutkan, sehingga harus dilanjutkan dengan cara uji rank speraman. 

Adapun uji prasyarat ini meliputi:  

a. Uji Normalitas Distribusi Data 

Untuk menguji normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengurutkan data (nilai/jumlah skor) dari setiap responden, dari 

data tertinggi ke data terendah; 

2) Mencari nilai Rentangan (R) dengan rumus: R = Skor terbesar – 

Skor terkecil 

3) Mencari banyaknya kelas (K) dengan rumus: K = 1+ 3,3 log n  

4) Mencari nilai Panjang Kelas (P) dengan rumus: P = 
𝑅

𝐾
 

5) Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

6) Mencari rata-rata (mean) dengan rumus: 
n

fX
X i
= =………….. 



 
 

 
 

7) Mencari simpangan baku, dengan rumus:  

 

8) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

 

a) Menentukan batas kelas, yaitu skor kiri kelas interval pertama 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas 

ditambah 0,5. 

b) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

s

Xkelasbatas
z

−
=  

c) Mencari luas O-Z dari tabel kurva normal dari O-Z dengan 

menggunakan angka-angka batas kelas. 

d) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan 

angka-angka O-Z, yaitu angka baris kedua dikurangi baris 

ketiga dan begitu seterusny, kecuali angka yang berbeda pada 

baris paling tengah ditambahkan pada baris berikutnya. 

e) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara 

mengalihkan luas tiap interval dengan jumalh responden (n). 

f) Mencari Chi-Kuadrat hitung 

 =

−
=

k

i fe

fefo
1

2
2 )(

  

g) Membangkan chi-kuadrat hitung dengan chi-kuadrat tabel, 

dengan ketntuan taraf kepercayaan ἀ=0,05 dan derajat 

kebebasan: dk=k-1 (sampel kecil) dk=k-3 (sampel besar). 

( )
( )1.

.
22

−

−
=
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fxfxn
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ii



 
 

 
 

Kriteria pengujian: 

Jika χ2hitung ≥ χ2
tabel, artinya distribusi data tidak normal 

Jika χ2hitung ≤ χ2
tabel,  artinya data distribusi normal 

h)  Membuat kesimpulan apakah data berdistribusi normal atau 

tidak. Jika data berdistribusi normal maka analisi korelasi 

Pearson Product Moment (PPM) dapat dilakukan, akan tetapi 

jika data tidak berdistribusi normal maka analisisnya diganti 

analisis korelasi Rank Spearman. 

b. Uji Linearitas Data 

Langkah-langkah untuk melakukan uji regresi linear sederhana adalah 

sebagai berikut: 

1) Mencari angka statistik: ∑X; ∑Y; ∑X2; ∑Y2; ∑XY, s; a; b, 

dengan ketentuan tabel penolong berikut: 

No. Resp. X Y X2 Y2 XY 

1.      

2.      

3.      

…      

Dst.      

Jumlah      

Rata-Rata      

 

2) Menghitung rata-rata skor variabel X dan rata-rata variabel Y: 



 
 

 
 

3) Menghitung koefisien regresi (b) berdasarkan hasil perhitungan 

tabel penolong di atas dengan rumus : 

( )
( )22.

...

XXN

YXYXN
b

−

−
=  

4) Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) 

( )
n

Y
JK areg

2

)(


=  

5) Menghitung jumlah kuadrat regresi b│a (JKreg b│a) 








 
−=

n

YX
XYbJK aregb

.
./  

6) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

)/()(

2

abregaregres JKJKYJK −−=  

7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b│a (RJKreg(a)) 

)()( aregareg JKRJK =  

8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b│a (RJKregb│a) 

)/()/( abregabreg JKRJK =  

9) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu: 

2−
=

n

JK
RJK res

res  

10) Mencari Jumlah Kuadrat Error (JKE) dengan rumus: 

 

11) Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (JKTC) dengan rumus: 

 

( )







 

−==
n

Y
YJK

k

E

2

2

EresTC JKJKJK −=



 
 

 
 

12) Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (RJKTC) 

dengan rumus:
2−

=
k

JK
RJK TC

TC  

kelompokjumlahk

ket

=

:
 

13) Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Error (RJKE) dengan rumus: 

kn

JK
RJK E

E
−

=  

14) Menghitung F hitung, dengan rumus: 

E

TC
hitung

RJK

RJK
F =  

15) Menentukan keputusan pengujian: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, artinya data berpola linier 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, artinya data berpola tidak linier 

16) Mencari F-tabel dengan rumus: 

Ftabel =F(1-ά) (dk Tc, dk E) 

Ftabel=F(1-0,05)(dk=k-2,dk=n-k) 

Cara mencari Ftabel:dk=k-2→sebagai angka pembilang 

Dk=n-k→sebagai angka penyebut.  

c. MengubahSkor Mentah Menjadi Skor Baku 

Analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM) 

menghendaki data bersifat interval atau ratio. Jika data variabel X dan 

variabel Y adalah data ordinal, maka harus diubah menjadi skor baku 



 
 

 
 

terlebih dahulu (agar menjadi data interval) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Mencari rata-rata (mean) diambil dari data ordinal yang 

didistribusikan dengan rumus: 

n

fX
X i
=  

2) Mencari simpangan baku diambil dari data ordinal melalui data 

yang didistribusikan dengan rumus : 

 

 

3) Mengubah data ordinal menjadi data interval dengan rumus:  

 
3. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial dapat dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat dan statistik  

b. Membuat table penolong untuk menghitung korelasi PPM 

c. Mencari r hitung dengan cara memasukkan angka statistik dari tabel 

penolomng dengan rumus: 

rxy = 
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋) .  (∑𝑌)

√{𝑛.∑𝑋2−(∑𝑋)2} .  {𝑛.∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

Nilai r (Koefisien korelasi) tidak lebih dari harga (-1≤ + 1). Apabila 

nilai r = -1 artinya korelasinya negative sempurna; r = 0 artinya tidak 

ada korelasi ; dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Nilai r yang 

( )
s

xXi
Ti

−
+= .1050

( )
( )1.

.
22

−

−
=
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telah diperoleh dari perhitungan di atas kemudian ditafsirkan atau 

dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut: 

Tabel 3.7. 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r64 

Besarnya rxy Interpretasi 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat kuat 

 

d. Menghitung Koefisien Determinan (KD) 

Perhitungan KD dilaksanakan untuk mengetahui besar kecilnya 

sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Koefisien Determinan 

rumusnya: KD= r2 X 100%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 

variabel X mempunyai kontribusi terhadap variabel Y sebesar ….%, 

sisanya ….% dipengaruhi oleh fakkktor lain. 

e. Menguji signifikansi variabel X dengan variabel Y 

thitung = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟²
 

kaidah pengujian dengan ά=0,05  dan dk=n-2 

jika t hitung ≥ t tabel, maka tolak Ho artinya signifikan  

jika t hitung ≤ t tabel, maka terima Ho artinya tidak signifikan. 

                                                           
 64Ibid, h. 76 



 
 

 
 

Jika dk tidak ditemukan pada tabel Distribusi t Student, maka perlu 

dilakukan pencarian dengan interpolasi, rumusnya adalah sebagai 

beriku:  

  c = co + 
(𝐶₁−𝐶₀)

(𝐵₁−𝐵₂)
. (B – Bo) 

keterangan : 

C  : Nilai t-tabel yang dicari 

C1  : Nilai t-tabel pada akhir nilai yang sudah ada 

B  : Nilai dk yang dicari 

B₀  : Nilai dk pada awal nilai yang sudah ada 

B1  : Nilai dk pada  akhir nilai yang sudah ada.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

 

Penelitian berusaha menjawab masalah tentang apakah terdapat 

pengaruh antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsawterhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI 

SMK Negeri 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

Hasil penelitian ini diawali dengan deskripsi dari gambaran setiap 

variabel yaitu variabel X (penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw) dan variabel Y (hasil belajar siswa) kemudian deskripsi tentang 

pengaruh tentang variabel X  terhadap variabel Y sebagai hasil dari analisis 

data. 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel X 

Untuk memperoleh data dari variabel X mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, peneliti menggunakan instrumen 

penelitian berupa angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 36 

siswa yang ditetapkan sebagai sampel penelitian. Di bawah ini dipaparkan 

data pemeriksaan data hasil angket variabel X dalam bentuk tabel, yaitu: 



 
 

 
 

Tabel 4.1. 

Data pemeriksaan hasil angket variabel X 

No. 

Resp 

Nomor Angket  Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 54 

2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 47 

3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 52 

4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 52 

5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 50 

6 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 53 

7 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 49 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 58 

9 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 51 

10 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 53 

11 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 50 

12 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 52 

13 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 4 4 2 51 

14 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 48 

15 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 54 

16 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 54 

17 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 52 

18 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 52 

19 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 56 

20 4 1 4 4 4 2 4 1 4 2 2 4 4 1 2 43 

21 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 56 

22 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 53 

23 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 53 

24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 56 

25 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 52 

26 4 4 4 4 4 2 1 4 1 4 2 3 4 1 4 46 

27 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 50 

28 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 53 

29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 52 

30 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 56 

31 2 1 3 3 4 4 2 4 2 1 2 4 3 2 4 41 

32 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 52 

33 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 55 

34 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 47 



 
 

 
 

35 4 2 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 51 

36 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 50 

∑X 1854 

Rata-rata 51,50 

Skor tertinggi 58 

Skor terendah 41 

 Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada 36 responden berikut ini 

akan dipaparkan analisis persentase dari setiap jawaban angket yang kemudian 

ditafsirkan. 

Tabel 4.2. 

Apakah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membuat 

siswa berfikir kritis? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

1. 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah 

4 

3 

2 

1 

17 

12 

7 

-  

47,22 

33,33 

19,45 

- 

68 

36 

14 

- 

Jumlah 36 100 118 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa hampir setengahnya 

(47,22%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw membuat siswa selalu berfikir kritis. Sebagian kecil 

(33,33%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw membuat siswa sering berfikir kritis. Sebagian kecil 

(19,45%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw membuat siswa kadang-kadang berfikir kritis. 



 
 

 
 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 81,94% (dibulatkan 82%) artinya bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membuat siswa berfikir kritis adalah baik. 

 

Tabel 4.3. 

Apakah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

membutuhkan waktu yang panjang? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

2. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

10 

10 

14 

2 

27,78 

27,78 

38,88 

5,56 

40 

30 

28 

2 

Jumlah  36 100 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian kecil 

(27,78%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsawselalu membutuhkan waktu yang panjang. Sebagian kecil 

(27,78%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsawsering membutuhkan waktu yang panjang. Sebagian kecil 

(38,88%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsawkadang-kadang membutuhkan waktu yang panjang. Sedikit 

sekali (5,56%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsawtidak pernah membutuhkan waktu yang 

panjang. 



 
 

 
 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 69,44% (dibulatkan 70%) artinya bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membutuhkan waktu yang panjang adalah 

cukup baik.  

Tabel 4.4. 

Apakah masing-masing kelompok menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil 

diskusi yang telah dirumuskan? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

3. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

30 

6 

- 

- 

83,33 

16,67 

- 

- 

120 

18 

- 

- 

Jumlah  36 100 138 

  

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(83,33%) responden menyatakan bahwa masing-masing kelompok selalu 

menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dirumuskan. 

Sebagian kecil (16,67%) responden menyatakan bahwa masing-masing kelompok 

sering menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah 

dirumuskan. 

 Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 95,83% (dibulatkan 96%) artinya bahwa masing-masing kelompok 

menunjuk wakil untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dirumuskan 

adalah sangat baik. 



 
 

 
 

 

 

 

Tabel 4.5. 

Apakah dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw peserta didik terbiasa 

berdiskusi dan bertanggungjawab secara individu? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

4. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

30 

4 

2 

- 

83,33 

11,11 

5,56 

- 

120 

12 

4 

- 

Jumlah  36 100 136 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(83,33%) responden menyatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw peserta didik selalu terbiasa berdiskusi dan bertanggungjawab secara 

individu. Sebagian kecil (11,11%) responden menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw peserta didik sering terbiasa berdiskusi dan 

bertanggungjawab secara individu. Sedikit sekali (5,56%) responden menyatakan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw peserta didik kadang-kadang 

terbiasa berdiskusi dan bertanggungjawab secara individu. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 94,44% (dibulatkan 95%) artinya bahwa dalam pembelajaran kooperatif 



 
 

 
 

tipe jigsaw peserta didik terbiasa berdiskusi dan bertanggungjawab secara 

individu adalah sangat baik. 

 

 

Tabel 4.6. 

Apakah guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai terkait pembelajaran 

yang akan diajarkan? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

5. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

26 

5 

5 

- 

72,22 

13,89 

13,89 

- 

104 

15 

10 

- 

Jumlah  36 100 129 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(72,22%) responden menyatakan bahwa guru selalu menjelaskan kompetensi yang 

ingin dicapai terkait pembelajaran yang akan diajarkan. Sebagian kecil (13,89%) 

responden menyatakan bahwa guru sering menjelaskan kompetensi yang ingin 

dicapai terkait pembelajaran yang akan diajarkan. Sebagian kecil (13,89%) 

responden menyatakan bahwa guru kadang-kadang menjelaskan kompetensi yang 

ingin dicapai terkait pembelajaran yang akan diajarkan. 



 
 

 
 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 89,59% (dibulatkan 90%) artinya bahwa guru menjelaskan kompetensi 

yang ingin dicapai terkait pembelajaran yang akan diajarkan adalah sangat baik. 

 

 

 

Tabel 4.7. 

Apakah guru memerintahkan setiap anggota kelompok untuk berpasangan 

dengan teman yang berbeda topik untuk saling tukar pikiran tentang topik yang 

telah ditentukan dan mencatat hasilnya? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

6. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

25 

6 

5 

- 

69,45 

16,66 

13,89 

- 

100 

18 

10 

- 

Jumlah  36 100 128 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(69,45%) responden menyatakan bahwa guru selalu memerintahkan setiap 

anggota kelompok untuk berpasangan dengan teman yang berbeda topik untuk 

saling tukar pikiran tentang topik yang telah ditentukan dan mencatat hasilnya. 

Sebagian kecil (16,66%) responden menyatakan bahwa guru sering 

memerintahkan setiap anggota kelompok untuk berpasangan dengan teman yang 

berbeda topik untuk saling tukar pikiran tentang topik yang telah ditentukan dan 



 
 

 
 

mencatat hasilnya. Sebagian kecil (13,89%) responden menyatakan bahwa guru 

kadang-kadang memerintahkan setiap anggota kelompok untuk berpasangan 

dengan teman yang berbeda topik untuk saling tukar pikiran tentang topik yang 

telah ditentukan dan mencatat hasilnya. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 88,88% (dibulatkan 89%) artinya bahwa guru memerintahkan setiap 

anggota kelompok untuk berpasangan dengan teman yang berbeda topik untuk 

saling tukar pikiran tentang topik yang telah ditentukan dan mencatat hasilnya 

adalah sangat baik. 

Tabel 4.8. 

Apakah setiap kelompok ahli membuat laporan tentang deskripsi perilaku atau 

perlakuan dari topik yang ditugaskan oleh guru? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

7. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

17 

10 

8 

1 

47,22 

27,78 

22,22 

2,78 

68 

30 

16 

1 

Jumlah  36 100 115 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa hampir setengahnya 

(47,22%) responden menyatakan bahwa setiap kelompok ahli selalu membuat 

laporan tentang deskripsi perilaku atau perlakuan dari topik yang ditugaskan oleh 

guru. Sebagian kecil (27,78%) responden menyatakan bahwa setiap kelompok ahli 

sering membuat laporan tentang deskripsi perilaku atau perlakuan dari topik yang 



 
 

 
 

ditugaskan oleh guru. Sebagian kecil (22,22%) responden menyatakan bahwa 

setiap kelompok ahli kadang-kadang membuat laporan tentang deskripsi perilaku 

atau perlakuan dari topik yang ditugaskan oleh guru. Sedikit sekali (2,78%) 

responden menyatakan bahwa setiap kelompok ahli tidak pernah membuat laporan 

tentang deskripsi perilaku atau perlakuan dari topik yang ditugaskan oleh guru. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 79,86% (dibulatkan 80%) artinya bahwa setiap kelompok ahli membuat 

laporan tentang deskripsi perilaku atau perlakuan dari topik yang ditugaskan oleh 

guru adalah baik. 

Tabel 4.9. 

Apakah setiap siswa dari kelompok ahli kembali lagi kekelompok kooperatif 

asalnya masing-masing dengan membawa lembar kerja? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

8. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

30 

4 

1 

1 

83,33 

11,11 

2,78 

2,78 

120 

12 

2 

1 

Jumlah  36 100 135 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(83,33%) responden menyatakan bahwa setiap siswa dari kelompok ahli selalu 

kembali lagi kekelompok kooperatif asalnya masing-masing dengan membawa 

lembar kerja. Sebagian kecil (11,11%) responden menyatakan bahwa setiap siswa 

dari kelompok ahli sering kembali lagi kekelompok kooperatif asalnya masing-



 
 

 
 

masing dengan membawa lembar kerja. Sedikit sekali (2,78%) responden 

menyatakan bahwa setiap siswa dari kelompok ahli kadang-kadang kembali lagi 

kekelompok kooperatif asalnya masing-masing dengan membawa lembar kerja. 

Sedikit sekali (2,78%) responden menyatakan bahwa setiap siswa dari kelompok 

ahli tidak pernah kembali lagi kekelompok kooperatif asalnya masing-masing 

dengan membawa lembar kerja. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 93,75% (dibulatkan 94%) artinya bahwa setiap siswa dari kelompok ahli 

kembali lagi kekelompok kooperatif asalnya masing-masing dengan membawa 

lembar kerja adalah sangat baik. 

Tabel 4.10. 

Apakah guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dalam penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

9. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

31 

2 

2 

1 

86,10 

5,56 

5,56 

2,78 

124 

6 

4 

1 

Jumlah  36 100 135 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(86,10%) responden menyatakan bahwa guru selalu membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Sedikit sekali (5,56%) responden menyatakan bahwa guru sering membagi kelas 



 
 

 
 

menjadi beberapa kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. Sedikit sekali (5,56%) responden menyatakan bahwa guru kadang-kadang 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. Sedikit sekali (2,78%) responden menyatakan bahwa guru 

tidak pernah membagi kelas menjadi beberapa kelompok dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.  

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 93,75% (dibulatkan 94%) artinya bahwa guru membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

adalah sangat baik. 

Tabel 4.11. 

Apakah guru membagi topik ke setiap kelompok dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

10. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

28 

1 

6 

1 

77,78 

2,78 

16,66 

2,78 

112 

3 

12 

1 

Jumlah  36 100 128 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(77,78%) responden menyatakan bahwa guru selalu membagi topik ke setiap 

kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sedikit 

sekali (2,78%) responden menyatakan bahwa guru sering membagi topik ke setiap 



 
 

 
 

kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.Sebagian 

kecil (16,66%) responden menyatakan bahwa guru kadang-kadang membagi topik 

ke setiap kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Sedikit sekali (2,78%) responden menyatakan bahwa guru tidak pernah membagi 

topik ke setiap kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 88,88% (dibulatkan 89%) artinya bahwa guru membagi topik ke setiap 

kelompok dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah 

sangat baik.  

Tabel 4.12. 

Apakah guru memerintahkan setiap anggota kelompok untuk berpasangan 

dengan teman yang berbeda topik untuk saling tukar pikiran tentang topik yang 

telah ditentukan dan mencatat hasilnya? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

11. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

21 

7 

7 

1 

58,32 

19,45 

1945 

2,78 

84 

21 

14 

1 

Jumlah  36 100 120 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa lebih dari 

setengahnya (58,32%) responden menyatakan bahwa guru selalu memerintahkan 

setiap anggota kelompok untuk berpasangan dengan teman yang berbeda topik 

untuk saling tukar pikiran tentang topik yang telah ditentukan dan mencatat 



 
 

 
 

hasilnya. Sebagian kecil (19,45%) responden menyatakan bahwa guru sering 

memerintahkan setiap anggota kelompok untuk berpasangan dengan teman yang 

berbeda topik untuk saling tukar pikiran tentang topik yang telah ditentukan dan 

mencatat hasilnya.Sebagian kecil (19,45%) responden menyatakan bahwa guru 

kadang-kadang memerintahkan setiap anggota kelompok untuk berpasangan 

dengan teman yang berbeda topik untuk saling tukar pikiran tentang topik yang 

telah ditentukan dan mencatat hasilnya. Sedikit sekali (2,78%) responden 

menyatakan bahwa guru tidak pernah memerintahkan setiap anggota kelompok 

untuk berpasangan dengan teman yang berbeda topik untuk saling tukar pikiran 

tentang topik yang telah ditentukan dan mencatat hasilnya. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 83,33% (dibulatkan 84%) artinya bahwa guru memerintahkan setiap 

anggota kelompok untuk berpasangan dengan teman yang berbeda topik untuk 

saling tukar pikiran tentang topik yang telah ditentukan dan mencatat hasilnya 

adalah baik. 

Tabel 4.13. 

Apakah guru memberikan penilaian untuk menentukan peringkat hasil diskusi 

yang terbaik? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

12. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

26 

7 

3 

- 

72,22 

19,45 

8,33 

- 

104 

21 

6 

- 

Jumlah  36 100 131 

 



 
 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(72,22%) responden menyatakan bahwa guru selalu memberikan penilaian untuk 

menentukan peringkat hasil diskusi yang terbaik. Sebagian kecil (19,45%) 

responden menyatakan bahwa guru sering memberikan penilaian untuk 

menentukan peringkat hasil diskusi yang terbaik. Sedikit sekali (8,33%) 

responden menyatakan bahwa guru kadang-kadang memberikan penilaian untuk 

menentukan peringkat hasil diskusi yang terbaik. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 90,97% (dibulatkan 91%) artinya bahwa guru memberikan penilaian 

untuk menentukan peringkat hasil diskusi yang terbaik adalah sangat baik. 

Tabel 4.14. 

Apakah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsawdapat 

melatih siswa membaca, bertanya, dan berdiskusi? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

13. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

31 

4 

1 

- 

86,10 

11,12 

2,78 

- 

124 

12 

2 

- 

Jumlah  36 100 138 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(86,10%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsawdapat melatih siswa selalu membaca, bertanya, dan 

berdiskusi. Sebagian kecil (11,12%) responden menyatakan bahwa dalam 



 
 

 
 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsawdapat melatih siswa sering 

membaca, bertanya, dan berdiskusi. Sedikit sekali (2,78%) responden menyatakan 

bahwa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsawkadang-

kadang dapat melatih siswa membaca, bertanya, dan berdiskusi. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 95,83% (dibulatkan 96%) artinya bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsawdapat melatih siswa membaca, bertanya, dan 

berdiskusi adalah sangat baik. 

Tabel 4.15. 

Apakah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membuat 

siswa tegang? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

14. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

9 

- 

11 

16 

25,00 

- 

30,55 

44,45 

36 

- 

22 

16 

Jumlah  36 100 74 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian kecil 

(25,00%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw membuat siswa selalu tegang. Sebagian kecil (30,55%) 

responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw membuat siswa kadang-kadang tegang. Hampir setengahnya (44,45%) 

responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw membuat siswa tidak pernah tegang. 



 
 

 
 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 51,38% (dibulatkan 52%) artinya bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw membuat siswa tegang adalah kurang sekali. 

 

Tabel 4.16. 

Apakah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menuntut 

keaktifan siswa? 

No. Pilihan jawaban Bobot F (%) Skor 

15. A. Selalu  

B. Sering 

C. Kadang-Kadang 

D. Tidak Pernah  

4 

3 

2 

1 

27 

3 

6 

- 

75,00 

8,33 

16,67 

- 

108 

9 

12 

- 

Jumlah  36 100 129 

 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah dinyatakan bahwa sebagian besar 

(75,00%) responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsawselalumenuntut keaktifan siswa. Sedikit sekali (8,33%) 

responden menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsawseringmenuntut keaktifan siswa. Sebagian kecil (16,67%) responden 

menyatakan bahwa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsawkadang-kadangmenuntut keaktifan siswa. 

Kesimpulan jawaban responden terhadap angket di atas dapat ketahui 

bahwa = 89,58% (dibulatkan 90%) artinya bahwa dalam penerapan model 



 
 

 
 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menuntut keaktifan siswa adalah sangat 

baik. 

Setelah dilakukan anlisis persentase terhadap setiap jawaban dari masing-

masing angket, untuk selanjutnya disusun rekapitulasi dari data variabel X, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17. 

Rekapitulasi hasil angket variabel X  

Nomor Item Angket Persentase Keterangan 

1 82% Baik 

2 70% Cukup Baik 

3 96% Sangat Baik 

4 95% Sangat Baik 

5 90% Sangat Baik 

6 89% Sangat Baik 

7 80% Baik 

8 94% Sangat Baik 

9 94% Sangat Baik 

10 89% Sangat Baik 

11 84% Baik 

12 91% Sangat Baik 

13 96% Sangat Baik 

14 52% Kurang Sekali 

15 90% Sangat Baik 

Rata-Rata 86,13% Sangat Baik 

   

 Berdasarkan rekapitulasi analisis data variabel X di atas diketahui bahwa 

seluruh responden menyatakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tergolong sangat baik 

(86,13%). 



 
 

 
 

2. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Y 

Untuk memperoleh data dari variabel Y tentang hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI di kelas XI SMK Negeri 1 Gunung Jati Kecamatan 

Gunung Jati Kabupaten Cirebon, peneliti menggunakan instrumen 

penelitian berupa soal tes tertulis yang disebarkan kepada responden 

sebanyak 36 siswa. Di bawah ini dipaparkan data hasiln belajar siswa, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18. 

Data hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas XI SMK Negeri 

1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati  Kabupaten Cirebon 

No. No. Responden Nilai 

1 001 85 

2 002 85 

3 003 95 

4 004 80 

5 005 90 

6 006 90 

7 007 85 

8 008 100 

9 009 80 

10 010 80 

11 011 95 

12 012 90 

13 013 85 

14 014 80 

15 015 85 

16 016 85 

17 017 75 

18 018 80 

19 019 80 

20 020 90 

21 021 90 



 
 

 
 

22 022 80 

23 023 75 

24 024 85 

25 025 85 

26 026 90 

27 027 95 

28 028 95 

29 029 80 

30 030 95 

31 031 85 

32 032 85 

33 033 90 

34 034 90 

35 035 80 

36 036 85 

∑ Y 3100 

Rata-Rata 86,11 

Skor Tertiggi 100 

Skor Terendah 75 

 

 Untuk mengetahui tingkat keadaan data dari variabel Y, digunakan 

rumus untuk menghitung kriteria skor ideal menurut Dahlia65, yaitu: 

 

Data penelitian dibagi menjadi tiga kategori yang didasarkan pada 

kriteria ideal dengan ketentuan sebagai berikut: 

4. Kategori I  : berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

sebesar 0,73 kurva normal dengan Z=0,61 

5. Kategori II : berada pada luas daerah kurva sebesar 46% atau 

letaknya terentang antara 0,72 kurva normal dengan Z= -0,61 sampai 

dengan Z=+0,61 

6. Kategori III : berada pada luas daerah kurva sebesar 27% atau 

0,23 kurva normal dengan Z= -0,61 

Tabel 4.19. 

                                                           
 65Ibid, h. 51 

X ideal + Z (SD ideal) 



 
 

 
 

Rumus Kriteria Skor Ideal 

Kriteria  Penafsiran 

X ≥ Xid + 0,61sd  Tinggi/ Baik/ Kuat 

Xid  - 0,61sd < X < Xid + 0,61sd Sedang/ Cukup 

X ≤ Xid-0,61sd Kurang/ Rendah 

Dengan ketentuan: 

Xid  : ½ skor maksimal  

Sdid : ⅓ Xid 

Berdasarkan rumus-rumus kategori diatas, maka asumsi statistik untuk variabel Y 

perhitungannya sebagai berikut: 

Skor ideal  : 5 item x skor menjawab 20 = 100 

Xid  : ½ x 100 = 50 

Sdid  : ⅓ Xidx 50 = 16,66 

Dari hasil perhitungan di atas selanjutnya dilakukan perhitungan kategori-kategori 

untuk variabel Y adalah sebagai berikut: 

1) Kategori dirasakan tinggi : X≥50+0,61(16,66)=X≥60,16 

2) Kategori dirasakan cukup : 50-0,61(16,66)<X<50+0,61(16,66)=39,83-60,16 

3) Kategori dirasakan kurang: X≤50-0,61(16,66)=X≤39,83 

Berdasarkan kategori diatas, maka gambaran variabel Y dapat dipaparkan dalam 

bentuk tabel skor ideal sebagai berikut, yaitu: 

Tabel 4.20. 

Kategorisasi kriteria skor ideal 

Kategori Rentang Skor F % 

Baik X≥60,16 36 100 

Sedang 39,83-60,16 - - 

Kurang X≤39,83 - - 

Jumlah 36 100% 



 
 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya 100% 

responden merasakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di kelas XI TSM 1 SMK NEGERI 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati 

Kabupaten Cirebon adalah baik. Apabila dilihat dari Mean (rata-rata) data variabel 

Y yang mencapai angka 86,11, maka berdasarkan hasil kategori analisis skor ideal 

di atas adalah baik. 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Prasyarat analisis statistik untuk uji PPM 

1.1. Uji Normalitas Distribusi Data 

1.1.1. Uji Normalitas Distribusi Data Variabel X 

Langkah-langkah untuk uji normalitas distribusi data adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi. 

1) Mengurutkann data dari data terendah sampai tertinggi. 

41, 43, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 

52, 52, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 55, 56, 

56, 56, 56, 58.  

Data terendah = 41 

Data tertinggi = 58 

2) Menghitung jarak atau range (R) 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

R = 58 – 41 = 17 

3) Mencari jumlah kelas (K) 

K = 1+3,3log n 

K = 1+3,3log 36 



 
 

 
 

K = 1+3,3 (1,5563) 

K = 1+5,1357 = 6,1357 ≈ 6 

4) Membentuk panjang kelas interval 

P = R/K = 17/6 = 2,83 ≈ 3 

5) Menentukan batas-batas kelas interval 

41 + 3 – 1 = 43…….. (41 – 43) 

44 + 3 – 1 = 46…….. (44 – 46) 

47 + 3 – 1 = 49…….. (47 – 49) 

50 + 3 – 1 = 52…….. (50 – 52) 

53 + 3 – 1 = 55…….. (53 – 55) 

56 + 3 – 1 = 58……..(56 – 58) 

6) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.21. 

Distribusi frekuensi 

Kelas 

interval 
f Xi Xi2 fXi fXi2 

41 – 43 2 42 1.764 84 3.528 

44 – 46 1 45 2.025 45 2.025 

47 – 49 4 48 2.304 192 9.216 

50 – 52 15 51 2.601 765 39.015 

53 – 55 9 54 2.916 513 27.702 

56 – 58 5 57 3.249 285 16.245 

Jumlah 36   1884 97.731 

 

b. Menentukan rata-rata (Mean). 

n

fX
X i
= = =









36

1884
52,33 

c. Menentukan Standar Deviasi. 

𝑠 =  √
𝑛. ∑𝑓𝑥ᵢ2 − (∑𝑓𝑥ᵢ)2

𝑛. (𝑛 − 1)
 = √

36.97731 − 18842

36(36 − 1)
 



 
 

 
 

                = √
31140

1260
=  √24,71    = 4,97 

d. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan. 

1) Menentukan batas kelas yaitu skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan angka-angka skor kanan kelas 

interval ditambah 0,5 yaitu 40,5 ; 43,5 ; 46,5 ; 49,5 ; 52,5 ; 

55,5 dan 58,5. 

2) Mencari nilai Z – Score 

Z₁ = 
40,5−52,33

4,97
 = - 2,38 

Z₂ = 
43,5−52,33

4,97
 = -1,77 

Z₃ = 
46,5−52,33

4,97
 = -0,17 

Z₄ = 
49,5−52,33

4,97
 = -0,56 

Z₅ = 
52,5−52,33

4,97
 = 0,03 

Z₆ = 
55,5−52,33

4,97
 = 0,63 

Z₇ = 
58,5−52,33

4,97
 = 1,24 

3) Mencari luas 0 – Z dari tabel kurve normal 

Tabel 4.22. 

Luas 0 – Z dari tabel kurve normal 

Z Luas O –Z 

- 2,38 0,4913 

-1,77 0,4616 

-0,17 0,3790 

-0,56 0,2123 

0,03 0,0120 

0,63 0,2357 

1,24 0,3925 



 
 

 
 

 

4) Mencari luas tiap kelas interval 

➢ 0,4913 – 0,4616 = 0,0297 

➢ 0,4616 – 0,3790 = 0,0826 

➢ 0,3790 – 0,2123 = 0,1667 

➢ 0,2123 + 0,0120 = 0,2243 

➢ 0,0120 – 0,2357 = 0,2237 

➢ 0,2357 – 0,3925 = 0,1564 

5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) 

➢ 36 X 0,0297 = 1,0692 

➢ 36 X 0,0826 = 2,9736 

➢ 36 X 0,1667 = 6,0012 

➢ 36 X 0,2243 = 8,0748 

➢ 36 X 0,2237 = 8,0532 

➢ 36 X 0,1564 = 5,6304 

e. Memcari Chi Kuadrat hitung dengan bantuan tabel penolong. 

Tabel 4.23. 

Tabel Penolong Mencari Chi Kuadrat Hitung 

No. fo BK Z 
Luas 

O - Z 

Luas tiap 

kelas 

interval 

Fe (fo-fe) (fo-fe)² (fo-fe)² : fe 

1. 2 40,5 -2,38 0,4913 0,0297 1,0692 0,9308 0,8663 0,8102 

2. 1 43,5 -1,77 0,4616 0,0826 2,9736 1,9736 3,8950 1,3098 

3. 4 46,5 -1,17 0,3790 0,1667 6,0012 2,0012 4,0048 0,6673 

4. 15 49,5 -0,56 0,2123 0,2243 8,0748 6,9252 47,9583 5,9392 

5. 9 52,5 0,03 0,0120 0,2237 8,0532 0,9464 0,8956 0,1112 

6. 5 55,5 0,63 0,2357 0,1564 5,6304 0,6304 0,3974 0,0705 

  58,5 1,24 0,3925      

 36        8,9082 

 =

−
=

k

i fe

fefo
1

2
2 )(

  8,908 

f. Membandingkan Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel. 



 
 

 
 

  Dengan membandingkan χ²hitung dengan χ²tabel untuk 

ά = 0,05atau 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-1 = 6 – 1 = 5, 

maka dicari pada tabel Chi – Kuadrat didapat χ²tabel = 11,070 

dengan kriteria pengujian sebagia berikut: 

• Jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, artinya distribusi data tidak normal 

• Jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel,  artinya data distribusi normal 

Dengan demikian χ²hitung< χ²tabel, atau 8,908 < 

11,070.Kesimpulanya adalah berdistribusi normal. 

1.1.2. Uji normalitas distribusi data variabel Y 

Langkah – langkah untuk uji normalitas distribusi data adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi. 

1) Mengurutkan data dari data terendah sampai tertinggi. 

75, 75, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 85, 

85, 85, 85, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 95, 

95, 95, 95, 95, 95, 100. 

Data terendah : 75 

Data tertinggi  : 100 

2) Menghitung jarak atau range (R) 

R = Nilai tertinggi – nilai terendah 

R = 100 – 75 = 25 

3) Mencari jumlah kelas (K) 

K = 1+3,3log n 

K = 1+3,3log 36 

K = 1+3,3 (1,5563) 

K = 1+5,1357 = 6,1357 ≈ 6 



 
 

 
 

4) Menentukan panjang kelas interval 

P = R/K = 25/6 = 4,15 ≈ 5 

5) Menentukan batas-batas kelas interval 

75 + 5 – 1 = 79…….. (75 – 79) 

80 + 5 – 1 = 84…….. (80 – 84) 

85 + 5 – 1 = 89…….. (85 – 89) 

90 + 5 – 1 = 94…….. (90 – 94) 

95 + 5 – 1 = 99…….. (95 – 99) 

100+5 – 1 = 104…… (100 – 104) 

6) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.24. 

Distribusi frekuensi 

Kelas 

interval 
F Xi Xi2 fXi fXi2 

75 – 79 2 77 5.929 154 11.858 

80 – 84 8 82 6.724 656 53.792 

85 – 89 11 87 7.569 957 83.259 

90 – 94 8 92 8.464 736 67.712 

95 – 99 6 97 9.409 582 56.454 

100 – 104 1 102 10.404 102 10.404 

Jumlah 36   3.187 283.479 

 

b. Menenukan rata-rata (Mean) 

n

fX
X i
= =  =









36

3187
88,52 

c. Menentukan Standar Deviasi 

S = √
𝑛.∑𝑓𝑥ᵢ2−(∑𝑓𝑥ᵢ)2

𝑛.(𝑛−1)
  = √

36.28347−3187²

36(36−1)
 

= √
48275

1260
 = √38,31=  6,18 

d. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan 



 
 

 
 

1) Menentukan batas kelas yaitu skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan angka-angka skor kanan 

kelas interval ditambah 0,5 yaitu 74,5; 79,5; 84,5; 89,5; 

94,5; 99,5; 104,5. 

2) Mencari nilai Z – Score 

Z₁ = 
74,5−88,52

6,18
  = -2,26 

Z₂ = 
79,5−88,52

6,18
  = -1,45 

Z₃ = 
84,5−88,52

6,18
  = -0,65 

Z₄ = 
89,5−88,52

6,18
  = 0,15 

Z₅ = 
94,5−88,52

6,18
  = 0,96 

Z₆ = 
99,5−88,52

6,18
  = 1,77 

Z₇ = 
104,5−88,52

6,18
 = 2,50 

3) Mencari luas 0-z dari tabel kurve normal 

Tabel 4.25. 

Luas 0 – Z dari tabel kurve normal 

Z Luas O –Z 

-2,26 0,4881 

-1,45 0,4265 

-0,65 0,2422 

0,15 0,0596 

0,96 0,3315 

1,77 0,4616 

2,50 0,4938 

 

4) Mencari luas tiap kelas interval 

➢ 0,4881 – 0,4265 = 0,0616 

➢ 0,4265 – 0,2422 = 0,1843 

➢ 0,2422 – 0,0596 = 0,1826 



 
 

 
 

➢ 0,0596 + 0,3315 = 0,3911 

➢ 0,3315 – 0,4616 = 0,1301 

➢ 0,4616 – 0,4938 = 0,0322 

5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) 

➢ 36 x 0,0616 = 2,21 

➢ 36 x 0,1843 = 6,63  

➢ 36 x 0,1826 = 6,57 

➢ 36 x 0,3911 = 14,07 

➢ 36 x 0,1301 = 4,68 

➢ 36 x 0,0322 = 1,15 

e. Mencari Chi Kuadrat hitung dengan bantuan tabel penolong 

Tabel 4.26. 

Tabel Penolong Mencari Chi Kuadrat Hitung 

No. fo BK Z 
Luas 

O - Z 

Luas tiap 

kelas 

interval 

fe (fo-fe) (fo-fe)² (fo-fe)² : fe 

1. 2 74,5 -2,26 0,4881 0,0616 2,21 -0,21 0,0441 0,0199 

2. 8 79,5 -1,45 0,4265 0,1843 6,63 1,37 1,8769 0,2830 

3. 11 84,5 -0,65 0,2422 0,1826 6,57 4,43 19,6249 2,9870 

4. 8 89,5 0,15 0,0596 0,3911 14,07 -6,07 36,8449 2,6186 

5. 6 94,5 0,96 0,3315 0,1301 4,68 1,32 1,7424 0,3723 

6. 1 99,5 1,77 0,4616 0,0322 1,15 -0,15 0,0225 0,0195 

  104,5 2,50 0,4938      

 36        6,3003 

 =

−
=

k

i fe

fefo
1

2
2 )(

  6,300 

 

f. Membandingkan Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat 

tabel. 

  Dengan membandingkan χ²hitung dengan χ²tabeluntuk 

ά = 0,05 atau 5% dan derajat kebebasan (dk) = k-3 = 6 – 3 = 3, 



 
 

 
 

maka dicari pada tabel Chi – Kuadrat didapat χ²tabel= 7,815 

dengan kriteria pengujian sebagia berikut: 

• Jika χ2
hitung ≥ χ2

tabel, artinya distribusi data tidak normal 

• Jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel,artinya data distribusi normal 

Dengan demikian χ²hitung< χ²tabel, atau 6,300 < 

7,815.Kesimpulanya adalah berdistribusi normal. 

1.2. Uji Linearitas Data 

Uji linearitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data 

tersebut linear atau tidak.Uji linearitas data ini dilakukan sebagai 

prasyarat dari analisis korelasi PPM. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel kelompok variabel X dan variabel Y 

Tabel 4.27. 

Data variabel X dan variabel Y 

X Y X² Y² X.Y 

54 85 2916 7225 4590 

47 85 2209 7225 3995 

52 95 2704 9025 4940 

52 80 2704 6400 4160 

50 90 2500 8100 4500 

53 90 2809 8100 4770 

49 85 2401 7225 4165 

58 100 3364 10000 5800 

51 80 2601 6400 4080 

53 80 2809 6400 4240 

50 95 2500 9025 4750 

52 90 2704 8100 4680 

51 85 2601 7225 4335 

48 80 2304 6400 3840 

54 85 2916 7225 4590 



 
 

 
 

54 85 2916 7225 4590 

52 75 2704 5625 3900 

52 80 2704 6400 4160 

56 80 3136 6400 4480 

43 90 1849 8100 3870 

56 90 3136 8100 5040 

53 80 2809 6400 4240 

53 75 2809 5625 3975 

56 85 3136 7225 4760 

52 85 2704 7225 4420 

46 90 2116 8100 4140 

50 95 2500 9025 4750 

53 95 2809 9025 5035 

52 80 2704 6400 4160 

56 95 3136 9025 5320 

41 85 1681 7225 3485 

52 85 2704 7225 4420 

55 90 3025 8100 4950 

47 90 2209 8100 4230 

51 80 2601 6400 4080 

50 85 3025 7225 4250 

1854 3100 96455 268250 159690 

b. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) 

( )
44,266944

36

9610000
2

)( ==


=
n

Y
JK areg

 

c. Menghitung jumlah kuadrat regresi b│a (JKreg b│a 

𝑏 =  
𝑛. (∑𝑋. 𝑌) −  ∑𝑋. 𝑌

𝑛. ∑𝑋2 − (∑𝑋)2
=  

36. (159690) − (1854). (3100)

36.96455 − (1854)2
 

𝑏 =  
1440

35064
= 0,041 
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−=

36

5747400
159690041,0
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./

n
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JKregb | a    = 0,041(40) = 1,64

 

d. Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 



 
 

 
 

)/()(

2

abregaregres JKJKYJK −−=
 

JK res    =268250 – 266944,44 – 1,64 = 1303,92 

e. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b│a (RJKreg(a)) 

)()( aregareg JKRJK =  

f. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b│a (RJKreg b│a) 

44,266944)/()/( == abregabreg JKRJK  

g. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu: 

22,36
36

92,1303

2
==

−
=

n

JK
RJK res

res  

h. Mencari Jumlah Kuadrat Error (JKE) dengan rumus: 

 

Untuk menghitung JKE harus mengurutkan data X mulai 

dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar berikut 

disertai pasangannya. 

Tabel 4.28. 

Kelompok data variabel X dan variabel Y 

X Kelompok N Y 

41 1 1 85 

43 2 1 90 

46 3 1 90 

47 
4 2 

85 

47 90 

48 5 1 80 

49 6 1 85 

50 
7 4 

90 

50 95 

( )
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50 95 

50 85 

51 

8 3 

80 

51 85 

51 80 

52 

9 8 

95 

52 80 

52 90 

52 75 

52 80 

52 85 

52 80 

52 85 

53 

10 5 

90 

53 80 

53 80 

53 75 

53 95 

54 

11 3 

85 

54 85 

54 85 

55 12 1 90 

56 

13 4 

80 

56 95 

56 85 

56 90 

58 14 1 100 
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i. Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (JKTC) dengan rumus: 



 
 

 
 

83,59609,70792,1303 =−=−= EresTC JKJKJK  

j. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (RJKTC) dengan 

rumus:  74,49
214

83,596

2
=

−
=

−
=

k

JK
RJK TC

TC  

k. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Error (RJKE) dengan rumus: 

12,27
1436

83,596
=

−
=

−
=

kn

JK
RJK E

E  

l. Menghitung F hitung, dengan rumus: 

83,1
12,27

74,49
===

E

TC
hitung

RJK

RJK
F  

m. Menentukan keputusan pengujian: 

Kaidah pengujian: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel,artinya data berpola linier 

Jika Fhitung ≥ Ftabel,artinya data berpola tidak linier 

Ftabel  = F(1-ά)(dk Tc, dk E) 

   = F(1-0,05)(dk=k-2, dk=n-k) 

   = F(1-0,05)(dk=14-2, dk=36-14) 

   = F(95%)(12, 22) = 2,23 

Dengan demikian nilai F < nilai tabel F, artinya data tersebut di atas 

adalah berpola linear.  

1.3. Mengubah skor mentah menjadi skor baku variabel X 

Analisis korelasi PPM menghendaki data yang bersifat interval 

atau ratio. Jika data X adalah data ordinal, maka harus dirubah menjadi 

skor baku terlebih daahulu agar menjadi data interval dengan rumus 

sebagi berikut:  



 
 

 
 

( )
s

xXi
Ti

−
+= .1050  

1. Data ordinal 41 

( )
283,277,2250)27,2.(1050

97,4

33,5241
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

2. Data ordinal 43 

( )
323,317,1850)87,1.(1050

97,4

33,5243
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

3. Data ordinal 46  

( )
383,377,1250)27,1.(1050

97,4

33,5246
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

4. Data ordinal 47 

( )
403,397,1050)07,1.(1050

96,4

33,5247
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

5. Data ordinal 48 

( )
423,417,850)87,0.(1050

96,4

33,5248
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

6. Data ordinal 49 

( )
443,437,650)67,0.(1050

97,4

33,5249
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

7. Data ordinal 50 

( )
464,456,450)46,0.(1050

97,4

33,5250
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

8. Data ordinal 51 

( )
484,476,250)26,0.(1050

97,4

33,5251
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

9. Data ordinal 52 

( )
477,463,350)33,0.(1050

97,4

33,5252
.1050 =−=−+=

−
+=iT  

10. Data ordinal 53 



 
 

 
 

( )
523,513,150)130,0.(1050

97,4

33,5253
.1050 =+=+=

−
+=iT  

11. Data ordinal 54 

( )
543,533,350)33,0.(1050

97,4

33,5254
.1050 =+=+=

−
+=iT  

12. Data ordinal 55 

( )
3,553,550)53,0.(1050

97,4

33,5255
.1050 =+=+=

−
+=iT  

13. Data ordinal 56 

( )
583,573,750)73,0.(1050

97,4

33,5256
.1050 =+=+=

−
+=iT  

14. Data ordinal 58 

( )
624,614,1150)14,1.(1050

97,4

33,5258
.1050 =+=+=

−
+=iT  

Setelah dilakukan perubahan dari skor mentah menjadi skor baku 

untuk data variabel X, maka diperoleh hasil skor baku untuk data 

variabel X yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.29. 

Skor baku variabel X 

Skor mentah 

Variabel X 

Skor baku 

Variabel X 

41 28 

43 32 

46 38 

47 40 

48 42 

49 44 

50 46 

51 48 

52 47 

53 52 

54 54 

55 56 

56 58 

58 62 

 



 
 

 
 

2. Analisis statistik inferensial 

a. Menyusun hipotesis dalam bentuk kalimat 

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas XI SMK 

Negeri 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten 

Cirebon. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas XI SMK Negeri 1 

Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

b. Menyusun hipotesis dalam bentuk statistik 

Ha : r ≠ 0 

Ho : r = 0 

c. Membuat tabel penolong untuk menghitung korelasi PPM 

Tabel 4.30. 

Penolong untuk menghitung korelasi PPM 

No. Resp X Y X² Y² X.Y 

1 54 85 2916 7225 4590 

2 40 85 1600 7225 3400 

3 47 95 2209 9025 4465 

4 47 80 2209 6400 3760 

5 46 90 2116 8100 4140 

6 52 90 2704 8100 4680 

7 44 85 1936 7225 3740 

8 62 100 3844 10000 6200 

9 48 80 2304 6400 3840 

10 52 80 2704 6400 4160 



 
 

 
 

11 46 95 2116 9025 4370 

12 47 90 2209 8100 4230 

13 48 85 2304 7225 4080 

14 42 80 1764 6400 3360 

15 54 85 2916 7225 4590 

16 54 85 2916 7225 4590 

17 47 75 2209 5625 3525 

18 47 80 2209 6400 3760 

19 58 80 3364 6400 4640 

20 32 90 1024 8100 2880 

21 58 90 3364 8100 5220 

22 52 80 2704 6400 4160 

23 52 75 2704 5625 3900 

24 58 85 3364 7225 4930 

25 47 85 2209 7225 3995 

26 38 90 1444 8100 3420 

27 46 95 2116 9025 4370 

28 52 95 2704 9025 4940 

29 47 80 2209 6400 3760 

30 58 95 3364 9025 5510 

31 28 85 784 7225 2380 

32 47 85 2209 7225 3995 

33 56 90 3136 8100 5040 

34 40 90 1600 8100 3600 

35 48 80 2304 6400 3840 

36 46 85 2116 7225 3910 

Statistik 
∑X ∑Y ∑X² ∑Y² ∑X.Y 

1740 3100 85904 268250 149970 

 

d. Mencari rhitung 

e. rxy = 
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋) .  (∑𝑌)

√{𝑛.∑𝑋2−(∑𝑋)2} .  {𝑛.∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

rxy = 
36.(149970)−(1740).(3100)

√{36.859004−(1740)2}.{36.268250−(3100)2}
 

rxy = 
5398920−5394000

√{3092544−3027600}.{9657000−9610000}
 



 
 

 
 

rxy = 
4920

(64944).(47000)
 = 

4920

√30523680
 = 

4920

5524,82
 

rxy = 0,890 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang positif sebesar 0,890 antara penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tehadap peningkatan hasil belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas XI SMK Negeri 

1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Nilai 

tersebut di atas jika di interpretasikan dalam kategori sangat kuat. 

Interpretasi berpedoman pada koefisien korelasi nilai r di bawah ini: 

Tabel 4.31. 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r66 

Besarnya rxy Interpretasi 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat kuat 

 

f. Mencari koefisien penentu (KP) 

Untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan (distribusi) 

variabel X terhadap variabel Y ditentukan dengan menggunakan rumus: 

KP = r² x 100% 

KP = (0,890)² x 100% 

KP = 0,79 x 100% 

KP = 79% 

                                                           
 66Ibid, h. 76 



 
 

 
 

Berdasarkan penghitungan di atas mempunyai arti 

bahwasanya variabel X memiliki kontribusi atau ikut menentukan 

variabel Y yaitu sebesar 79% sisanya yakni 21% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

g. Mencari thitung 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya 

signifikansi atau tidak di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis 

dilakukan dengan cara uji t dengan kaidah pengujiannya yaitu jika t 

hitung ≥ t tabel maka tolak Ho yang artinya signifikansi, sebaliknya jika t 

hitung≤ t tabel maka terima Ho yang artinya tidak signifikansi, untuk 

mencari t hitung, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

thitung = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟²
 

thitung = 
0,890√36−2

√1−0,890²
 

thitung = 
0,890√36

√1−0,79
 

thitung = 
5,34

√0,21
 = 

5,34

0,458
 = 11,659 

Untuk memperoleh nilai t tabel yaitu dengan cara ά=0,05  

dan dk=n-2 = 36-2 = 34, setelah dilakukan perhitungan dengan cara 

tersebut dapat diketahui nilai t tabel dengan melihat pada tabel 

distribusi t student. Hasil dari perhitungan diatas, ternyata dk tidak 

ditemukan dalam tabel distribusi t student, untuk itu harus dilakukan 

pencarian dengan menggunakan rumus  



 
 

 
 

  c = co + 
(𝐶₁−𝐶₀)

(𝐵₁−𝐵₂)
. (B – Bo) 

  = 2,042 +
(2,021−2,042)

(40−30)
. (34 − 30) 

  = 2,042 +
−0,021

10
. 4 = 2, 042 + 0,008 = 2,050   

Setelah dilakukan pencarian dengan  penghitungan  di atas 

dapat diketahui bahwa untuk nilai t tabel untuk dk = 34 yaitu 2,050, 

sehingga dapat disimpulakn bahwa t hitung ≥ t tabel yaitu 11,659 ≥ 2,050. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.Dengan 

penghitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas XI SMK 

Negeri 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon 

memiliki pengaruh yang signifikan. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dari sebuah penelitian yang telah 

dilaksanakan di SMK Negeri 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati 

Kabupaten Cirebon, yaitu untuk variabel X jika dilihat dari nilai rata-rata 

analisis persentase yang mencapai 86,13 nilai tersebut jika dikonversikan 

dengan tabel skala persentase adalah sangat baik. Hal ini menunjukkan 

seluruh responden menyatakan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw pada mata pelajaran PAI tergolong sangat baik. 



 
 

 
 

Untuk variabel Y tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI, jika dilihat dari perhitungan analisis skor ideal untuk kategori baik 

rentang skornya yaitu X ≥ 60,16. Apabila dilihat dari mean (rata-rata) data 

variabel Y sebesar 86,11, maka berdasarkan hasil kategori analisis skor ideal 

di atas adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden 

merasakan hasil belajarnya adalah baik. 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson Product 

Moment (PPM), akan tetapi sebelum menggunakan analasis korelasi PPM 

data yang sudah didapatkan pada masing-masing variabel harus dilakukan 

uji normalitas data. Uji normalitas data untuk variabel X yaitu dengan 

menggunakan uji Chi Kuadrat hitung nilai χ² hitung = 8,908 dan nilai χ² tabel = 

11,076 dapat disimpulkan Chi Kuadrat hitung (χ² hitung)< Chi Kuadrat tabel 

(χ² tabel) artinya data untuk variabel X berdistribusi normal. Untuk uji 

normalitas data variabel Y langkah perhitungannya sama halnya dengan 

yang diatas, akan tetapi untuk data variabel Y nilai Chi Kuadrat hitung  (χ² 

hitung) = 6,300 dan nilaiChi Kuadrat tabel (χ² tabel) sebesar  7,815. Jika 

dibandingkan antara keduanya maka Chi Kuadrat hitung (χ² hitung)< Chi 

Kuadrat tabel (χ² tabel) artinya data untuk variabel Y berdistribusi normal. 

Uji linearitas data ini bertujuan untuk mengetahui apakah datanya 

linear atau tidak. Uji linearitas data dilakukan dengan cara mencari nilai F 

hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung< F tabel maka data tersebut berpola linear 

akan tetapi sebaliknya jika nilai F hitung> F tabel maka data tersebut tidak 

berpola linear. Setelah dilakukan penghitungan didapatkan nilai F hitung 



 
 

 
 

sebesar 1,83 dan F tabelsebesar 2,23 jadi dapat disimpulkan bahwa data 

antara keduanya berpola linear. 

Untuk melakukan analisis korelasi PPM data yang diolah harus 

bersifat interval, mengingat data variabel X masih bersifat ordinal maka 

harus dilakukan perubahan data dari ordinal menjadi interval dengan cara 

mengubah skor mentah menjadi skor baku. Setelah dilakukan perubahan 

data dari ordinal ke interval untuk selanjutnya dapat dilakukan pengolahan 

data menggunakan analisis PPM. 

Analisis korelasi PPM dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang 

ketiga yaitu untuk menyatakan ada dan tidaknya suatu pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas XI 

SMK Negeri 1 Gunung Jati Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

Langkah-langkah untuk melakukan analisis korelasi PPM antara lain dengan 

membuat hipotesis dalam bentuk kalimat dan membuat hipotesis dalam 

bentuk statistic, yaitu Ha : r ≠ 0 dan Ho : r = 0. 

Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai r (koefisien korelasi) 

dengan melakukan perhitungan dan hasilnya dikonversikan dengan tabel 

interpretasi nilai r untuk mengetahui tinggi rendah, kuat lemah atau besar 

kecilnya suatu korelasi.Setelah dilakukan penghitungan dan didapatkan 

hasil untuk nilai r sebesar 0,890 kemudian dikonversikan dengan tabel 

interpretasi nilai r dan hasilnya sangat kuat.Hal ini berarti kekuatan korelasi 

diantara variabel yang diselidiki adalah sangat kuat. Untuk mengetahui 



 
 

 
 

seberapa besar sumbangan (koefisien penentu) variabel X terhadap variabel 

Y, dan hasilnya 79% ini berarti bahwa 79% hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas XI SMK Negeri 1 Gunung Jati 

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sisanya yaitu sebesar 21% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Untuk mengetahui ada dan tidak adanya signifikansi pada 

pertanyaan penelitian yang ketiga dilakukan dengan mencari t hitung dan t 

tabelserta membandingkan keduanya.Setelah dilakukan penghitungan maka 

didapatkan nilai untuk t hitung sebesar 11,659 dan t tabel sebesar 2,050.Dan jika 

dibandingkan nilai antara keduanya maka t hitung> t tabel artinya data tersebut 

jatuh pada wilayah penolakan Ho dan Ha diterima. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini pasti terjadi banyak 

kendala dan hambatan.Hal tersebut bukan karena faktor kesengajaan, 

melainkan terjadi karena keterbatasan dalam melakukan penelitian. 

Sejumlah keterbatasan yan dialami peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian tidak terlepas dari ilmu teori. Oleh karena itu peneliti 

menyadari keterbatasan kemampuan, khususnya pengetahhuan ilmiah. 

Terlepas dari masalah tersebut, peneliti sudah berusaha sebaik mungkin 

untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta 

bimbingan dari dosen pembimbing. 



 
 

 
 

2. Penelitian hanya dilakukan di SMK Negeri 1 Gunung  Jati  Kecamatan 

Gunung Jati Kabupaten Cirebon . sehingga apabila dilakukan di sekolah 

lain, hasil penelitian dimungkinkan berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkanhasilpenelitian yang 

telahdilakukanmengenaipengaruhpenerapan model 

pembelajarankooperatiftipejigsaw 

terhadappeningkatanhasilbelajarsiswapadamatapelajaranPendidikan Agama 

Islam di kelas XI SMK Negeri 1 GunungJatiKecamatanGunungJatiKabupaten 

Cirebon, penelitidapatmengambilsimpulandarihasilpenelitian yang 

telahdilakukanyaitu: 

1. Nilai rata-rata hasilanalisispersentaseuntukvariabel X tentangpenerapan 

model pembelajarankooperatiftipejigsawmencapai 86,13% 

nilaitersebutmempunyaiartibahwavariabel X adalahsangatbaik. 

2. Nilai rata-rata hasilbelajarsiswapadamatapelajaran PAI di kelas XI SMK 

Negeri 1 GunungJatiKecamatanGunungJatiKabupaten Cirebon yaitu 

86,11. Nilaitersebutjikadikonversikandalamhasilanalisisskor ideal yang 

memilikirentangskor X > 60,16, 

makadapatdisimpulkanhasilbelajarsiswapadamatapelajaran PAI 

adalahbaik. 

3. Berdasarkanhasilpengujianhipotesis yang telahdilakukan, 

jikadilihatdarinilai r hitungsebesar 0,890 

kemudiandikonversikandengantabelinterpretasinilai r 



 
 

 
 

danhasilnyasangatkuat. Hal iniberartikekuatankorelasidiantaravariabel 

yang diselidikiadalahsangatkuat. Untukmengetahuiseberapabesarnilai KP 

(KoefisienPenentu) variabel X 



 
 

 
 

terhadapvariabel Y, yaitusebesar 79%. Hal iniberartibahwa 79% 

hasilbelajarsiswapadamatapelajaran PAI dipengaruhiolehpenerapan model 

pembelajarankooperatiftipejigsaw.Sisanyayaitusebesar 21% 

dipengaruhiolehfaktorlain yang tidakditelitidalampenelitianini. 

Sedangkanuntukmengetahuiadadantidaknyasignifikansidalampenelitianini, 

setelahdilakukanpenghitunganmakadidapatkannilaiuntuk t hitungsebesar 

11,659 dan t tabelsebesar 2,050. Hal inimenunjukkanbahwa Ho ditolakdan Ha 

diterimasehinggadinyatakanadanyapengaruh yang 

positifdansignifikanantarapenerapan model 

pembelajarankooperatiftipejigsawterhadappeningkatanhasilbelajarsiswapada

matapelajaranPendidikan Agama Islam di kelas XI SMK Negeri 1 

GunungJatiKecamatanGunungJatiKabupaten Cirebon. 

B. Saran-saran  

Dari hasilpenelitian yang telahdikemukakan, 

dengansegalakerendahanhatipenulismemberikansumbangsih saran 

sebagaiberikut: 

1. Penerapan model pembelajaran yang 

tepatdapatmeningkatkankeaktifandanketrampilansiswadalamsuatu proses 

pembelajarn. 

2. Penerapan model 

pembelajaranlebihditingkatkandikarenakandapatmembantusiswadalammema

hamimateri yang 

disampaikansehinggaberdampakpadapencapaianhasilbelajarsiswa. 


