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 Kemampuan 

Uang  Siswa 

n Kecamatan 

ahun Pelajaran 

an S1 PGSD, 

mu Pendidikan, 

ediri.  

kangi oleh hasil 

 peneliti, bahwa 

 didominasi oleh 

pada guru. Hal 

ampuan belajar 

menjadi rendah. 

ngatasi masalah 

del pembelajaran 

odel kooperatif 

ggunakan teknik 

an posttest-Only 

kan pendekatan 

litian siswa kelas 

oto Kota Kediri. 

Teknik pengumpulan d

menggunakan jenis p

Analisis data yang digu

t.   

Simpulan hasil pe

Penggunaan model k

didukung media bend

sangat signifikan t

menghargai mengidenti

ini terbukti dengan tingg

> ttabel (2,708). sert

mencapai 88,25% diatas

model kooperatif tipe 

media benda konkrit

signifikan terhad

mengidentifikasi sejarah

ttabel (2,708) namun dem

kurang dari 75% terhada

(3) Ada perbedaan p

signifikan antara pengg

tipe jigsaw didukung 

dibanding model koope

didukung media ben

kemampuan mengidenti

pe Jigsaw  didukung media Benda Konkrit, Kem

ng.  
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.Pd  

 data berupa tes, dengan 

penilaian tes tertulis. 

unakan adalah  rumus uji 

penelitian ini adalah (1) 

kooperatif tipe jigsaw 

da konkrit berpengaruh 

terhadap kemampuan 

tifikasi sejarah uang, hal 

gginya harga thitung (7,863) 

erta dengan ketuntasan  

tas KKM. (2) Penggunaan 

e jigsaw tanpa didukung 

rit berpengaruh sangat 

adap kemampuan 

rah uang, thitung (3,099) > 

emikian ketuntasan masih 

dap KKM (tepatnya 40%) 

 pengaruh yang sangat 

ggunaan model kooeratif 

g media benda konkrit 

peratif tipe jigsaw tanpa 

enda konkrit terhadap 

tifikasi sejarah uang. 

emampuan 



ARIF HARIADI | 11.1.01.10.0029

FKIP - PGSD 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Kualitas kehidupan 

sangat penting untuk menc

itu, pembaharuan pendidik

nasional serta dituntut ke

siswa, sarana dan prasarana

Dalam bidang pend

dalam Undang-Undang RI

mencerdaskan kehidupan 

manusia yang beriman mem

kepribadian yang mantap

kebangsaan.  

Dalam tujuan pendi

dan UUD 1945 sebagai lan

“(1) Tiap-tiap warga negar

menyelenggarakan satu sis

ini melibatkan guru sebag

adanya interaksi belajar  m

Salah satu masalah 

(Sekolah) adalah masih ren

peserta didik yang masih k

sehari- hari tentang daya se

dampak kondisi pembelaj

keseluruhan dimensi peser

pembelajaran hingga dewa

akses bagi anak didik un

berpikirnya. 

Menurut Suradisast

tentang hubungan antara ma

mendorong siswa menggal

manusia dan lingkungannya
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n bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidi

nciptakan kehidupan yang cerdas, damai, dan

ikan harus selalu dilakukan untuk meningkatka

kesiapan yang matang bagi tenaga guru, ins

na agar tercipta suatu proses belajar mengajar 

ndidikan. Untuk itu penyelenggaran pendidika

RI No. 2 Tahun 2003, yang berbunyi Pendidik

n bangsa dan mengembangkan manusia Indon

emiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehata

ap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

didikan  dirumuskan berdasarkan. Pancasila s

andasan konstitusional yang tertuang dalam p

ara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerint

sistem pengajaran nasional yang diatur dengan 

agai pendidik dan siswa sebagai peserta didik

 mengajar atau proses pembelajaran 

h pokok dalam pembelajaran di indonesia pa

endahnya daya serap peserta didik. Hal ini tam

 kurang memuaskan, hal itu di lihat dalam pr

serap siswa.  Proses belajar mengajar seperti it

lajaran yang masih bersifat konvensional d

erta didik itu sendiri artinya yang lebih subs

asa ini masih memberikan dominasi guru d

untuk berkembang secara mandiri melalui p

stra, (1991/1992: 5) menjelaskan bahwa “IP

manusia dan dunia sekelilingnya”. Yang bertuj

ali bahan, informasi dan kemampuan yang t

ya menjadi bermakna. 2) agar siswa dapat lebih
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dikan. Peran pendidikan 

an terbuka. Oleh karena 

tkan kualitas pendidikan 

instrumen, pengawasan, 

r yang efktif.  

ikan di Indonesia diatur 

ikan Nasional bertujuan 

onesia seutuhnya, yaitu 

atan jasmani dan rohani, 

b kemasyarakatan dan 

 sebagai landasan ideal 

 pasal 31 yang berbunyi 

ntah mengusahakan dan 

n Undang-Undang” Hal 

ik, diwujudkan dengan 

pada pendidikan formal 

ampak dari hasil belajar 

proses belajar mengajar 

 itu tentunya merupakan 

 dan tidak menyentuh 

bstansial, bahwa proses 

 dan tidak memberikan 

 penemuan dan proses 

“IPS merupakan kajian 

ujuan  

 telah dimiliki tentang 

bih peka dan tanggap  
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terhadap berbagai masalah 

mempertinggi rasa toleransi

Sesuai dengan tujua

memiliki kemampuan da

kemanusiaan serta terhadap

dalam pembelajaran dapat

pengetahuan, nilai dan si

menerapkan dalam kehidup

Selanjutnya pendidi

secara efektif, peserta didik

dirinya, bagi masyarakat d

dalam proses pembelajaran

manusia yang berkualitas. 

Dalam kenyataan y

hanya berpusat pada guru 

berminat untuk memperha

belajar siswa yang tidak m

UAS selama 3 tahun terkhir
 

Nilai rata-rata Mata Pelajara

No Tahun Pelajara

1 2011/2012 

2 2012/2013 

3 2013/2014 

.  

melihat kondisi ter

pembelajaran IPS perlu dik

itu perlu mengunakan  mo

tidak bosan saat mengikuti 

Salah satu upaya ya

Kooperatif tipe jigsaw. Kele
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h sosial secara rasional dan bertanggungjawab

nsi dan persaudaraan dilingkungan sendiri dan a

uan pembelajaran IPS diharapkan dapat menc

dalam pengetahuan, nilai dan sikap terhad

ap bangsa dan negara, sehingga diharapkan g

at memfasilitasi siswa untuk dapat memilik

sikap yang sosial terhadap masyarakat di 

upannya sehari-hari.  

idikan dikatakan bermutu apabila proses pem

ik (siswa) memperoleh pengalaman yang nya

 dan pembangunan bangsa. Untuk itu guru sa

an dan pengajaran yang bertujuan untuk menin

 

 yang terjadi saat pembelajaran selama ini, k

u dan hanya menggunakan metode ceramah s

hatikan materi yang disampaikan  banyak se

 memenuhi KKM. Berdasarkan hasil observas

hir disajikan nilai rata-rata sebagai berikut 

aran IPS Kelas 3 

aran Nilai Rata-rata 

6,65 

7,00 

7,30 

tersebut, upaya untuk  meningkatkan  peng

ikembangkan suatu pembelajaran yang berkual

odel pembelajaran yang bisa membuat siswa

ti pembelajaran.  

 yang dilakuakan menggunakan model adalah

elebihan model jigsaw adalah mampu membua
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ab. 3) agar siswa dapat 

n antar manusia . 

nciptakan manusia yang 

adap masyarakat dan 

 guru sebagai fasilitator 

liki kemampuan dalam 

i sekitarnya dan dapat 

mbelajaran berlangsung 

yata dan bermakna bagi 

sangat berperan penting 

ingkatkan sumber daya 

, kegiatan pembelajaran 

 sehingga siswa kurang 

sekali ditemukan hasil 

asi diperoleh data nilai 

ngetahuan siswa dalam 

alitas, Oleh karena guru 

wa menjadi tertarik dan 

ah model pembelajaran 

uat siswa dalam bekerja  
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sama memiliki tangung ja

proses pembelajaran. Den

kelompok,  sehingga didu

pembelajaran  pasif. Selai

adalah dengan menggunaka

efektif. Hal ini mengingat p

Untuk itu penelitian

Tipe Jigsaw Didukung M

Sejarah Uang Siswa Kela

Pelajaran 2014/2015 ” 

Berdasarkan uraian

perbedaan yang signifikan

menggunakan model pemb

dengan model pembelajara

siswa kelas III SDN Taman

Manfaat teoritis ya

diharapkan diharapkan dap

ilmiah  dan  perubahan re

dapat diambil melalui pen

pengetahuan sosial dan me

serta meningkatkan kemam

dapat 2) Memberikan infor

pembelajaran sehingga dapa

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini meng

terdapat perlakuan (treatm

kontrol, sehingga peneliti d

Sedangkan untuk d

Group Pretest-Posttest De

eksperimen tidak dipilih s

Kontrol Tidak Secara Rand

Universitas Nus
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jawab , bersama kelompok kecil  maupun k

engan siswa terlibat aktif dalam proses p

iduga hasil belajar siwa akan lebih baik d

lain model pembelajaran  upaya guru yang 

kan media benda konkrit untuk membantu pe

t peran media sangat penting bagi pencapaian tu

ian membuat judul  “Pengaruh Model Pem

Media Benda Konkrit Terhadap Kemampu

las III SDN Tamanan Kecamatan Mojoroto

ian tersebut, maka penelitian ini bertujua

an pada pemahaman konsep IPS antara k

mbelajaran Kooperatif tipe jigsaw didukung 

aran kooperatif tipe tigsaw tanpa didukung m

anan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun p

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

apat dijadikan salah satu sumbangan  serta m

referensi bagi peneliti- peneliti selanjutnya. 

enelitian ini adalah bagi siswa 1) Merasakan

membawa siswa untuk belajar dalam suasana

ampuan kerja sama antar siswa. Selanjutnya 

ormasi atau gambaran bagi guru dalam menen

pat memperbaiki dan meningkatkan  sistem pe

N 

nggunakan metode eksperimen karena dalam 

tment) yang akan diduga pengaruhnya dan ju

i dapat membandingkan dan melihat perbedaan

 desain penelitian ini menggunakan desain No

Design.  Pada desain tersebut kelompok ko

 secara random (R).  Adapaun desain dari P

ndom 
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 kelompok asal dalam 

pembelajaran bersama 

dari sebelumya ketika 

g juga dapat dilakukan 

pembelajaran agar lebih 

 tujuan pembelajaran,  

mbelajaran Kooperatif 

puan Mengidentifikasi 

oto Kota Kediri Tahun 

uan untuk mengetahui  

kelompok siswa yang 

g media benda konkrit 

 media benda konkrit. 

 pelajaran 2014/2015. 

lah Hasil penelitian ini 

 memperkaya khazanah 

 Manfaat praktis yang 

an variasi belajar Ilmu 

na yang menyenangkan 

a bagi guru diharapkan 

entukan alternatif model 

pembelajaran dikelas  

 penelitian eksperimen 

juga terdapat kelompok 

an antara keduanya. 

Nonrandomized Control 

kontrol dan kelompok 

i Pretest-Posttest Group 
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Desain penelitianny

GRUP 

Eksperimen 

Kontrol 

Nonrandomized Contro

Keterangan : 

Y1  =  Tes atau observasi y

X1   =    Perlakuan dengan m

konkrit 

X2   =    Perlakuan dengan 

benda konkrit 

Y2  =  Tes atau observasi 

 

Sehingga dari gam

kelompok yang masing-m

mengetahui keadaan awal

kontrol. Hasil pretest yan

signifikan. 

Pendekatan yang d

tujuan penelitian yang te

kuantitatif, karena data-da

menggunakan statistik. 

Dalam penelitian 

Kecamatan Mojoroto Kota

ditujukan pada siswa kelas 

Penelitian ini dila

Tamanan Kecamatan Mojo

Populasi yang digu

SDN Tamanan Kec. Mojor

 

Universitas Nus
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nya sebagai berikut : 

PRE 

TES 

VARIABEL 

Y1 X1 

Y1 X2 

Gambar 3.1  

trol Group Pretes – Postes Design (Hamid Dar

i yang dilakukan tanpa memberikan perlakuan 

n menggunakan model kooperatif tipe jigsaw d

n menggunakan model kooperatif tipe jigsaw t

si yang dilakukan  dengan memberikan perlaku

ambar 3.1 dapat diketahui bahwa pada des

masing dipilih tidak secara random, kemudia

al adakah perbedaan antara kelompok ekspe

ang baik jika nilai kelompok eksperimen 

 dilakukan dalam penelitian ini adalah kuan

telah ditetapkan, maka penelitian ini meng

data penelitian cenderung bersifat angka yang

n ini peneliti mengambil tempat penelitian

ta Kediri pada tahun ajaran 2014/2015. Sasar

as III. 

ilaksanakan pada semester 2 Tahun Ajaran

joroto, Kabupaten Kediri. 

gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh si

oroto Kota Kediri yang berjumlah keseluruan 8
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POS 

TES 

Y2 

Y2 

armadi, 2011: 184) 

 

 didukung media benda 

 tanpa didukung media 

kuan 

esain ini terdapat dua 

ian diberi pretest untuk 

perimen dan kelompok 

 tidak berbeda secara 

antitatif. Sesuai dengan 

nggunakan pendekatan 

ng kemudian dianalisis 

ian di SDN Tamanan 

aran pada penelitian ini 

an 2014/2015 di SDN 

siswa kelas III A dan B 

80 siswa. 
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Sampel penelitian 

Kecamatan Mojoroto Kot

penelitian ini adalah kelas 

dengan jumlah siswa kela

jumlah total keseluruhan 80

Dalam menentukan

langkah penyusunan yakn

kemudian merumuskan but

1).  Variabel bebas 

Untuk variabel beb

a. Model Koopera

b. Model Koopera

2)   Variabel Terikat 

Variabel terikat d

energi dan kegunaann

instrumen harus divalid

a) Uji Validitas 

Validitas butir

kevalidan masing-

gagal dan yang dit

Moment dengan ru

Keterangan :

Rxy =  koefis

    produ

N     = jumlah

∑Y  = jumlah

∑X  = jumlah

∑X
2 

= jumlah

   soal 
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29 

n ini adalah keseluruhan populasi yang ad

ota Kediri, yaitu kelas III-A dan III-B, seh

as III-A dan III-B SDN Tamanan Kecamatan 

las III-A sebanyak 40 siswa dan III-B sebany

80 siswa. 

an validasi intrumen, dapat  dilakukan dengan

kni memecahkan variabel menjadi sub variab

utir- butir pertanyaan. Maka berikut data masin

ebas dalam penelitian ini adalah sebagai beriku

ratif tipe jigsaw didukung media benda konkrit

ratif tipe jigsaw  tanpa didukung media benda 

 dalam penelitian ini adalah kemampuan me

nya dan isntrumen yang digunakan berupa t

lidasi terlebih dahulu dengan uji validitas item 

tir soal atau validitas item (tes) digunakan untu

-masing butir soal. Sehingga dapat ditentukan

diterima tingkat validitas ini dapat dihitung de

 rumus : 

��� � N∑XY 	 
∑X�
∑Y��N∑�� 	 
∑X���N∑�� 	 
∑Y�²
: 

fisiensi korelasi  

duk moment 

lah peserta tes 

lah skor total 

lah skor butir soal 

lah kuadrat skor butir 
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ada di SDN Tamanan 

ehingga sample dalam 

n Mojoroto Kota Kediri 

nyak 40 siswa, dengan 

an mengikuti langkah - 

iabel dan indikator dan 

sing – masing variabel: 

kut : 

rit 

a konkrit 

engidentifikasi sumber 

 tes. Sebelum diujikan 

m dan uji realibilitas. 

ntuk mengetahui tingkat 

an butir-butir soal yang 

dengan korelasi Product 

²� 
Arikunto (2010:213) 
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∑Y
2 

= jumlah

∑XY = jumlah

   Butir 

Nilai rxy (

tabel berdasarkan 

adalah jika rhitung

jika rhitung <  rtab

b) Uji Reliabilitas 

untuk uji r

rumusnya sebagai 

r11 =   
��	��/��/������/��/��  

Keterangan :

r11 :   reabilitas ins

r(1/21/2):   rxy yang d

Nilai r11 yang sud

cacah kasus penelitian. K

maka instrumen tersebut di

tersebut dinyatakan tidak re

Dalam penelitian in

dan Jenjang Presentil. 

Selanjutnya analisis

cara berikut : 

a. Untuk menguji hipotesis

rumus sebagai berikut : 

Keterangan : 

Md : Mean dari devias

   test dan pre test 

Universitas Nus
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lah kuadrat skor total 

lah hasil kali skor 

 soal dan skor total. 

 (rhitung) yang sudah dihitung kemudian di

n cacah kasus penelitian.  Kriteria pengam

ng ≥ rtabel 5%,  maka item tersebut dinyata

abel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid

i realibilitas instrumen menggunakan rumus 

ai berikut: 

�  dengan 	��/��/�= 
�∑���
∑��
∑����∑���
∑�����∑ ��
∑��²� 

: 

nstrumen 

 disebutkan sebagai indeks kolerasi antara dua 

udah dihitung kemudian dibandingkan denga

Kriteria pengambilan kesimpulannya adalah 

 dinyatakan reliabel. Sedangkan jika r11 < rtabe

 reliabel. 

 ini jenis analisis data yang digunakan untuk m

sis data digunakan untuk menjawab pengujian

sis 1 dan 2 digunakan t-tes 1 kelompok (Arikun

 

t = 
!"

# ∑$�%&	
&'��
 

(Arikunto, 2010:125) 

asi (d) antara post  
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dibandingkan dengan r 

ambilan kesimpulannya 

takan valid. Sedangkan 

lid. 

s Spearman-Brown dan 

a belahan instrumen 

gan rtabel berdasarkan 

h jika r11 ≥ rtabel 5%, 

bel 5% maka instrumen 

 menguji hipotesis t-test 

ian hipotesis digunakan 

unto, 2010:125) dengan 
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Xd : perbedaan devias

   deviasi 

N : Banyak subyek 

df : atau db adalah N-

 

Selanjutnya untuk

Keterangan : 

JP : Jenjang presen

X : Sesuatu nilai y

Bb : Batas bawah (

i  : Lebar interval

fd : Frekuensi dala

     fcb : Frekuensi kom

N : Jumlah frekue

 

b. Untuk menguji hipotesi

rumus sebagai beikut : 

 

Keterangan : 

t    : Nilai t yang dihitung

�   : Nilai rata-rata 

S   : Simpangan baku sam

n    : Jumlah anggota sam

 

Langkah-langkah analisi

1) Menghitung nilai rat

Universitas Nus

29 

asi dengan mean  

-1 

tuk uji ketuntasan digunakan rumus JP 

JP = ()��*+, - ./ 0 .123 �445  

entil yang dicari 

i yang diketahui 

 (nyata) dari interval yang mengandung X 

al 

alam interval yang mengandung X 

omulatif di bawah interval yang mengandung X

uensi/individu yang diamati 

esis 3 digunakan t-tes 2 kelompok (Sugiyon

6		 � 7�888 	 7�888
9:��;� 0 :��;�

 

(Sugiyono, 2013:273) 

ng 

ampel 

ampel 

isis 

rata-rata variabel (pretest dan posttest) 
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 X 

ono, 2013:273) dengan 
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2) Menghitung nilai sim

3) Menetapkan jumlah

4) Memasukkan nilai te

5) Menghitung korelas

6) Menghitung harga t.

7) Menghitung t hasi p

menentukan hasil ke

C. HASIL DAN PEMBAHA

Berdasarkan  hasil analisis 

berikut. 

1. Analisis dan Uji Hipo

a. Menentukan t-tes

1) (Mean deviasi) 

2) ∑x�d � ∑d�
� 7025
� 7025
� 2719

3) t � EF
# ∑G�HI
I'��

�
  ( Sumber l

 

b. Menentukan uji 

1) Analisis Jenjang Persen

Tabel 4.6

No. Interva

1 80-84 

2 75-79 

3 70-74 

4 65-69 

5 60-64 

6 55-59 

Sumber lampira

Universitas Nus
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simpangan baku variabel dan varians   (menghi

ah anggota sampel. 

i tersebut kedalam rumus. 

asi ® 

 t. 

i perhitungannya (th) dengan nilai t pada hasi

 kebebasannya dk = N-1 

ASAN 

is data terhadap hipotesis jika dihitung secara m

potesis 1  

tes 

 Md � ∑F� � K�LK4  = 10,38 

	 
∑F���  

7025 	 
415��40  

7025 	 17222540  

2719,37 

� �4,PQ
# �R�S,TRUV
UV'��

� �4,PQ
√�,XKP� � �4,PQ�,P�4=7,863 

r lampiran 10 ) 

ji ketuntasan dengan rumus JP 

entil Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

.6 Analisis Jenjang Persentil Pretest Eksper

val Frekuensi 	YZ 

Nilai Tengah 	[Z 

YZ[Z 

 3 82 246 

 11 77 847 

 12 72 864 

 10 67 670 

 2 62 124 

 2 57 114 

iran 10 
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hitung s) 

asil statistic (tt). dengan 

 manual sebagai 

erimen 

(fk) 

40 

37 

26 

14 

4 

2 
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Dari tabel diatas 

mengunakan model dan

 

  

Selanjutnya uji

JP (jenjang persentil) d

74. 

 \]XK � ()��*+, -
 � ()XK�^_,LL -
 � 
	0,9�	. 
12
 � 
10,8 0 14
 � 
24,8�2,5 

 � 62	%		 
Dengan demiki

di kelas eksperimen yai

 

2) Analisis Jenjang Persen

Tabel 4.7

No. Interva

1 90-95 

2 85-89 

3 80-84 

4 75-79 

5 70-74 

6 65-69 

Sumber lampira

Dari tabel diat

sesudah mengunakan 

sebagai berikut 

 
=

Σ
=

N

fixi
M

)(

40

327
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 , secara manual dapat dihitung nilai rata rata 

an media sebagai berikut. 

ji ketuntasan belajar dapat dianalisis dengan

) dibawah KKM 75. Sehingga digunakan ana

- ./ 0 1.23	�445  

- 12 0 143	�44K4  

12	� 0 14�. 2,5 

14�. 2,5 

  

kian jumlah siswa yang mendapat nilai dibaw

aitu 62% sehingga selebihnya 38% mendapat n

entil Hasil Postest Kelas Eksperimen 

4.7 Analisis Jenjang Persentil Postest eksper

val Frekuensi 	YZ 

Nilai Tengah 	[Z 

YZ[Z 

 3 92 276 

 11 87 957 

 15 82 1230 

 6 77 462 

 3 72 216 

 2 67 134 

iran 10 

iatas , secara manual dapat dihitung nilai r

n model Kooperatif tipe jigsaw didukung 

=
Σ

=
N

fixi
M

)(
62,71

40

2865
=

88,81
40

275
=
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ta hasil belajar sebelum 

 

an menggunakan rumus  

nalisis jenjang persentil 

wah KKM pada pretest 

t nilai diatas KKM. 

erimen 

(fk) 

40 

37 

26 

11 

5 

2 

 rata rata hasil belajar 

 media benda konkrit 
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Selanjutnya uji

JP (jenjang persentil) d

74 

\]XK � de� 	 f2g
� de74 	 69,55 h
� 
	0,9�	. 
3	� 0

                 � 
2,7 0 2�. 2,5 

� 
4,7�. 2,5		 
� 11,75	%	 

Dengan demiki

di kelas eksperimen y

KKM. 

 

2. Analisis dan Uji Hipo

a. Menentukan t-tes

1. (Mean deviasi) 

2. ∑x�d � ∑d�
� 2850
� 2850
� 2287

3. t � EF
# ∑G�HI
I'��

�
( Sumber lampira

b. Menentukan uji 

1) Analisis Jenja

Universitas Nus
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ji ketuntasan belajar dapat dianalisis dengan

) dibawah  KKM 75. Sehingga digunakan ana

f2h ./ 0 1.2i	100j  

h 3 0 2i	10040  

� 2�. 2,5 

  

kian jumlah siswa yang mendapat nilai dibaw

 yaitu 11,75% sehingga selebihnya 88,25% 

potesis 2 

tes 

 Md � ∑F� � �L4K4  = 3,70 

	 
∑F���  

2850 	 
150��40  

2850 	 2250040  

2287,5 

� P,XL
# ��kR,lUV
UV'��

� P,XL
√�,K^^ � P,XL�,��4 =3,099 

iran 11 ) 

ji ketuntasan dengan rumus JP 

njang Persentil Hasil Pretest Kelas Kontrol 
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an menggunakan rumus  

nalisis jenjang persentil 

wah KKM pada postest 

 mendapat nilai diatas 
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Tabel 

No. Interva

1 80 – 84

2 75 – 79

3 70 – 74

4 65 – 69

5 60 – 64

6 55 – 59

Sumber lampira

 

Dari tabel diata

menggunakan model da

    

 

Selanjutnya uji

JP (jenjang persentil) d

\]XK � de� 	 f2g
� de74 	 69,55
� 
	0,9�	. 
	8�
� 
	7,2 0 18	�
� 
	25,2	�	. 2,

                     � 63	%  

 

Dengan demiki

di kelas kontrol yaitu 6

 

2) Analisis Jenja

Tabel

No. Interva

1 90-95 

=
Σ

=
N

fixi
M

)(

Universitas Nus
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el 4.8 Analisis Jenjang Persentil Pretest cont

val Frekuensi 	YZ 

Nilai Tengah 	[Z 

YZ[Z 

84 2 82 164 

79 12 77 924 

74 8 72 576 

69 14 67 938 

64 0 62 0 

59 4 57 228 

iran 11 

tas, secara manual dapat dihitung nilai rata rata

 dan media sebagai berikut. 

 

ji ketuntasan belajar dapat dianalisis dengan

 dibawah KKM 75. Sehingga digunakan analis

f2h ./ 0 1.2i	100j  

5h8 0 18i	10040  

� 0 18	�	. 2,5 

�	. 2,5 

� 5 

kian jumlah siswa yang mendapat nilai dibaw

63% sehingga selebihnya 37% mendapat nilai

njang Persentil Hasil Postest Kelas Kontrol 

el 4.9 Analisis Jenjang Persentil Postest kon

val YZ 

Frekuensi 	 [Z 

Nilai Tengah 	 YZ[Z 

 1 92 92 

75,71
40

2830
=
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ntrol 

(fk) 

40 

38 

26 

18 

4 

4 

ata hasil belajar sebelum 

an menggunakan rumus  

lisis jenjang persentil 71 

wah KKM pada pretest 

ai diatas KKM 

ontrol 

(fk) 

40 
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Sumber lampira

Dari tabel diat

sesudah mengunakan m

sebagai berikut.  

 

Selanjutnya uji

JP (jenjang persentil) d

\]XK � de� 	g
� de74 	4
� 
	0,9�	.
� 
18 0 6

  � 
24�	. 2
� 60	%		 

Dengan demiki

di kelas kontrol yaitu 6

 

3. Analisis dan Uji Hipo

a. Kelas Eksperimen 

Ana

Kelas 

Interval 
YZ 

90 – 95 3 

85 – 89 11 

80 – 84 15 

75 – 79 6 

2 85-89 

3 80-84 

4 75-79 

5 70-74 

6 65-69 

=
Σ

=
N

fixi
M

)(

Universitas Nus
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iran 11 

iatas , secara manual dapat dihitung nilai r

 model Kooperatif tipe jigsaw tanpa didukung

    

ji ketuntasan belajar dapat dianalisis dengan

 dibawah KKM 75. Sehingga digunakan analis

e 	 f2g h ./ 0 1.2i	100j  

e 	 69,54 h20 0 6i	10040  

. 
20� 0 6	�	.2,5 

6�	. 2,5 

2,5  

  

kian jumlah siswa yang mendapat nilai dibaw

60% sehingga selebihnya 40% mendapat nilai

potesis 3 

 

Tabel 4.10 

nalisis Data Postest Kelas Eksperimen 

[Z YZ[Z [Z 	 [Z888 
[Z 	 [Z888�m n YZ
[Z
92 276 10,12 102,41 307

87 957 5,12 26,21 288

82 1230 0,12 0,01 0,

77 462 -4,88 23,81 142

 2 87 174 

 4 82 328 

 7 77 539 

 20 72 1440 

 6 67 402 

= 38,74
40

2975
=
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 rata rata hasil belajar 

ng media benda konkrit 

an menggunakan rumus  

lisis jenjang persentil 69 

wah KKM pada postest 

ai diatas KKM. 


 Z 	 [Z888�m n 
07,24 

88,36 

0,22 

42,89 

39 

37 

33 

26 

6 
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70 – 74 3 

65 – 69 2  

Jumlah 40 

Sumber lampiran 12

1) Rataan	kelas	eksper
2) Varians kelas e

 

b. Kelas Kontrol 

Kelas 

Interval 
Ym 

90 – 95 1 

85 – 89 2 

80 – 84 4 

75 – 79 7 

70 – 74 20 

65 – 69 6 

Jumlah 40 

Sumber lampiran 12

1) Rataan	kelas	Kon

2) Varians kela

Universitas Nus
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72 216 - 9,88 97,61 292

 67 134 -14,88 221,41 442

483 3275   147

 12 

eksperimen
		7�8888	� � ∑|���}� � P�XLK4 � 81,88 

 eksperimen  :�			� � ∑|�������8888�� n}���  

� 1474,3840 	 1  

� 1474,3839  

� 37,80 

Tabel 4.11 

Analisis Data Postest Kelas Kontrol 

[m Ym[m [m 	 [m888 
[Z 	 [m888�m n Ym
[m 	
92 92 17,63 310,64 310,

87 174 12,63 159,39 318,

82 328 7,63 58,14 232,

77 539 2,63 6,89 48,2

72 1440 -2,38 5,64 112,

67 402 -7,38 54,39 326.

483 2975   1349

12 

Kontrol	
		7�8888	� � ∑|���}� � �_XLK4 � 74,38 

 

las Kontrol       :�			� � ∑|�������8888�� n}���  

� 1349,3840 	 1  

� 1349,3839  

� 34,60 
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92,84 

42,83 

474,38 

	 [m888�m n 
0,64 

8,78 

2,56 

,23 

2,81 

6.34 

9,38 
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c. Menentukan t hitung

6		 � 7�888 	 7�888
9:��;� 0 :��;�

� 81,88 	 74,38
#37,8040 0 34,6040

 

� 7,5
#72,440

 

� 7,5√1,81 

� 7,51,35 

� 5,555  

D. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil an

yang telah ditentukan pada

No 
Varia

Bebas 

A B 

1 Model 

Kooperatif 

tipe jigsaw 

didukung 

media benda 

konkrit 

2 Model 

Kooperatif 

tipe jigsaw 

tanpa 

didukung 

media benda 

konkrit 

Universitas Nus
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ng 8
�
�
 

 

 

 analisis diatas, dengan berpedoman pada norm

da Bab III, maka dapat dibuat tabel uji hipotes

Tabel 4.10 Uji Hipotesis 

riabel 
Th 

t-tabel 
P 

Terikat 5% 1% 

C D F 
 

G 
H 

Kemampuan 

mengidentifi

kasi sejarah 

uang 

7,863 

 
2,023 
 

2,708 
 

< 0,01 

Kemampuan 

mengidentifi

kasi sejarah 

uang 

3,099 2,023 
 

2,708 
 

< 0,01 
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ma pengujian hipotesis 

esis sebagai berikut : 

Ket 

I 

Sangat 

Signifikan 

Sangat 

signifikan 
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3 Model 

Kooperatif 

tipe jigsaw 

didukung 

media benda 

konkrit 
dibanding 

Kooperatif 

tipe jigsaw 

tanpa 

didukung 

media benda 

konkrit 

        Sumber : Lampiran 1

No Hipotesis 

A B 

1 Model kooperatif tipe

jigsaw didukung 

media benda konkrit 

berpengaruh terhadap

kemampuan 

mengidentifikasi 

sejarah uang pada 

siswa kelas III SDN 

Tamanan Kec. 

Mojoroto Kota kediri

dengan ketuntasan 

klasikal ≥75%. 
 

2 Model kooperatif tipe

jigsaw tanpa didukun

media benda konkrit 

berpengaruh terhadap

kemampuan 

mengidentifikasi 

sejarah uang pada 

siswa kelas III SDN 

Tamanan Kec. 

Mojoroto Kota kediri

dengan ketuntasan 

klasikal  <  75%. 

3 Ada perbedaan 

pengaruh penggunaan

model kooperatif tipe

jigsaw didukung  

media benda konkrit 

dibanding dengan 

model kooperatif tipe

jigsaw didukung 

media benda konkrit 

terhadap  kemampuan

mengidentifikasi 

sejarah uang pada 

Universitas Nus
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Kemampuan 

mengidentifi

kasi sejarah 

uang 

5,555 1,991 
 

2,640 
 

<0,01 

10,11, 12 

Tabel 4.11 Uji Ketuntasan 

X  
Postest 

KKM 
JP 

Postest 
Ketuntasa

C D E F 
pe 

ap 

iri 

81,88 75 11,75% 88,25%

pe 

ng 

ap 

iri 

74,38 75 60% 40% 

an 

pe 

pe 

an 

 

  XE :  XK 

 

  81,88 : 74,38 

 

- 

 

- 

 

- 
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Sangat 

signifikan 

asan Ket 

G 

% ≥75% 

 <75% 

 

 XE >  XK 

 
81,88  >  74,38 



ARIF HARIADI | 11.1.01.10.0029

FKIP - PGSD 

 

siswa kelas III SDN 

Tamanan Kec. 

Mojoroto Kota Kediri

dengan keunggulan 

pada penggunaan 

model Kooperatif tipe

jigsaw didukung 

media benda konkrit. 

Sumber : Lampiran 10, 11

 

Setelah mempero

selanjutnya akan dikemuk

yang dipaparkan sebagai b

1. Ada pengaruh pengg

konkrit terhadap kem

SDN Tamanan Keca

75%.  

 Berdasarkan tabel

hasil dari thitung =7,863 

1% yaitu 2,708 (kolom

4.11 uji ketuntasan no.

diketahui dengan prose

Sebagaimana tela

hipotesis bahwa hipote

kerja (Ha) yang diajuka

 Sehingga hasil pe

kooperatif tipe jigsaw 

mengidentifikasi sejara

dengan ketuntasan klas

2. Ada pengaruh pengg

benda konkrit terh

ketuntasan klasikal <

Berdasarkan tabel 

dari thitung =3,099 (kolo

yaitu 2,708 (kolom G)

uji ketuntasan no.urut

diketahui dengan prose

Universitas Nus
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iri 

pe 

 

11, 12 

roleh gambaran pengujian sebagaimana d

ukakan pembahasan atas hasil-hasil analisis da

i berikut 

ggunaan model kooperatif tipe jigsaw did

emampuan mengidentifikasi sejarah uang 

camatan Mojoroto Kota Kediri dengan ke

el 4.10  rangkuman uji hipotesis no.urut 1, 

 (kolom D). Dengan demikian thitung  lebih bes

om G) sehingga sangat  signifikan. Selanjutn

o.urut 1, untuk hasil analisis ketuntasan belaj

sentase yang sangat tinggi yakni 88,25% (kolom

lah ditetapkan pada Bab III, dapat ditemu

tesis nol (Ho) ditolak pada taraf signifikan 1%

kan terbukti benar.  

penelitian tersebut telah membuktikan bahw

 didukung media benda konkrit berpengaruh 

rah uang siswa kelas III SDN Tamanan Kec. 

asikal ≥ 75%. 

ggunaan model kooperatif tipe jigsaw tan

rhadap kemampuan mengidentifikasi sej

 < 75%. 

el 4.10 rangkuman uji hipotesis no.urut 2, dapa

lom D). Dengan demikian thitung  lebih besar da

G) sehingga sangat  signifikan.. Selanjutnya b

ut 2, untuk hasil analisis ketuntasan belaja

sentase yang masih cenderung rendah yakni 40
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dideskripsikan diatas, 

 dan pengujian hipotesis 

idukung media benda 

 pada siswa kelas III 

ketuntasan klasikal ≥ 

, dapat ketahui bahwa 

esar daripada harga ttabel 

utnya berdasarkan tabel 

lajar klasikal juga dapat 

lom F).  

mukan hasil pengujian 

% yang berarti hipotesis 

wa penggunaan model 

h terhadap kemampuan 

. Mojoroto Kota Kediri 

anpa didukung media 

sejarah uang dengan 

pat ketahui bahwa hasil 

 daripada harga ttabel 1% 

berdasarkan tabel 4.11 

jar klasikal juga dapat 

40% (kolom F).  
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Sebagaimana tel

hipotesis bahwa hipote

kerja (Ha) yang diajuka

 Sehingga hasil pe

kooperatif tipe jigsaw 

mengidentifikasi sejara

dengan ketuntasan klas

3. Ada perbedaan peng

media benda konkrit 

benda konkrit terh

keunggulan pada pen

konkrit. 

 Berdasarkan tabel

dari thitung =5,555 (kolo

yaitu 2,640 (kolom G) 

ketuntasan no.urut 3, 

kontrol yaitu 81,88 : 7

unggul. 

Sebagaimana tel

hipotesis bahwa hipote

kerja (Ha) yang diajuka

Dengan demikia

pengaruh penggunaan 

unggul dibanding deng

terhadap kemampuan m

Kec Mojoroto Kediri d

didukung media benda 

Universitas Nus
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telah ditetapkan pada Bab III, dapat ditem

tesis nol (Ho) ditolak pada taraf signifikan 1%

kan terbukti benar.  

penelitian tersebut telah membuktikan bahw

 didukung media benda konkrit berpengaruh 

rah uang siswa kelas III SDN Tamanan Kec. 

asikal <75%.   

engaruh penggunaan model kooperatif tip

 dibanding model kooperatif tipe jigsaw ta

rhadap kemampuan mengidentifiksai sej

enggunaan model kooperatif tipe jigsaw did

el 4.10 rangkuman uji hipotesis no.urut 3, dapa

lom D). Dengan demikian thitung  lebih besar da

) sehingga sangat signifikan. Selanjutnya berd

, perbandingan rata-rata kelompok eksperim

74,38, (kolom C). Sehingga 81,88 > 74,38 

telah ditetapkan pada Bab III, dapat ditem

tesis nol (Ho) ditolak pada taraf signifikan 1%

kan terbukti benar. 

ian hasil penelitian tersebut terbuktikan b

n model kooperatif tipe jigsaw didukung medi

ngan kooperatif tipe jigsaw tanpa didukung 

mengidentifikasi sejarah uang  pada siswa ke

dengan keunggulan pada penggunaan model 

a konkrit 
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mukan hasil pengujian 

% yang berarti hipotesis 

wa penggunaan model 

h terhadap kemampuan 

. Mojoroto Kota Kediri 

tipe jigsaw didukung 

 tanpa didukung media 
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