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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW
TERHADAP HASIL BELAJAR IPA FISIKA PADA SISWA

SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG

Oleh

Bernadeta Swahyuning Kasih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA Fisika. Sampel penelitian ini

adalah siswa kelas IX B dan IX C di SMP N 28 Bandarlampung. Desain

penelitian yang digunakan adalah Quasi Experiment Pretest-Posttest Control

Group Design. Data dianalisis menggunakan uji Independent Sample T-Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut

dapat dilihat dari nilai Sig. (2-Tailed) kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw mampu meningkatkan hasil belajar

siswa dengan nilai rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,79 dengan

kategori tinggi, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,61 dengan kategori

sedang.

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Hasil Belajar, Pengaruh
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk menentukan maju atau

mundurnya suatu bangsa. Sesungguhnya berhasil tidaknya pendidikan yang

dilaksanakan akan menentukan sekaligus menjadi kunci maju mundurnya

suatu negara. Dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat keterkaitan erat

antara guru, siswa, kurikulum, sarana, dan prasarana. Guru mempunyai tugas

sebagai pengajar dan guru memilih metode serta pendekatan pembelajaran

yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan demi tercapainya

tujuan pendidikan.

Pendidikan membantu manusia dalam mengembangkan potensi diri sehingga

mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi. Hal tersebut juga terdapat

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional yang mengembangkan kemampuan membentuk watak

serta peradaban bangsa.

Keberhasilan pendidikan suatu negara erat dikaitkan dengan kemampuan

guru dalam menyampaikan materi. Asumsi yang terdapat di masyarakat yaitu

ketidakmampuan guru dalam menyampaikan materi yang menyebabkan siswa
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tidak memahami materi yang disampaikan. Kebanyakan guru menyampaikan

materi dengan menggunakan model pembelajaran yang membosankan

sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan.

Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment) pada tahun

2015 menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia untuk sains menduduki

peringkat ke 62 dari 72 negara dengan rata-rata skor 403. Peringkat tersebut

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kelompok penguasaan materi

yang rendah. Skor literasi sains yang rendah tersebut mencerminkan

fenomena umum prestasi belajar IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) siswa

Indonesia yang jelek.

Rendahnya prestasi belajar siswa dikarenakan sebagian besar guru di

Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran IPA masih menggunakan model

pembelajaran konvensional. Sulastri dan Rochintaniawati (2009: 16) dalam

penelitiannya mengatakan proses belajar mengajar menggunakan model

konvensional lebih banyak didominasi oleh guru, siswa pada umumnya

cenderung pasif hanya menerima informasi-informasi yang diberikan guru,

siswa lebih banyak mendengar, menulis apa yang diinformasikan guru dan

latihan mengerjakan soal. Sebagai akibatnya siswa merasa bosan, kurang

bersemangat dan tidak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran.

Dampaknya minat belajar siswa menjadi rendah dan pada akhirnya hasil

belajar siswa pun masih jauh dari harapan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri

28 Bandar Lampung menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA Fisika
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yang berlangsung masih menggunakan model pembelajaran konvensional

(ekspositori). Model pembelajaran ini yang menekankan pada proses

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa, yang

bersifat teacher centered. Musthofa (2013: 55) mengatakan bahwa

pembelajaran menggunakan metode ekspositori disampaikan oleh guru

dengan cara menjelaskan, memberi contoh, mengajukan pertanyaan, dan

memberi tugas secara klasikal dan kegiatan siswa hanya mencatat penjelasan

dari guru. Meskipun ada kegiatan diskusi terkesan kurang hidup. Proses

pembelajaran tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang dapat dilihat

pada Tabel 1.1.

Tabel 1. Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA Fisika Siswa Kelas IX
SMP Negeri 28 Bandar Lampung Tahun 2016/2017

No. Kelas Ketuntasan Belajar Jumlah
Siswa≥

(Tuntas)
% <

(Tidak
Tuntas)

%

1. IX A 11 34,37 21 65,62 32
2. IX B 18 56,25 14 43,75 32

Jumlah 29 45,31 35 54,68 64
Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran IPA Fisika Kelas IX

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa di SMP Negeri 28 Bandar

Lampung memiliki Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mata

pelajaran IPA adalah 70. Siswa dinyatakan tuntas bila mendapatkan nilai 70

atau lebih. Dari keseluruhan jumlah siswa kelas IX di SMP Negeri 28 Bandar

Lampung, sebagian besar siswa masih tidak mencapai nilai KKM yang

ditetapkan sekolah. Hal tersebut terjadi karena model pembelajaran yang

digunakan guru kurang tepat. Supaya hasil belajar yang diperoleh dapat
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menjadi lebih baik, seharusnya siswa dilibatkan secara langsung dalam proses

pembelajaran atau dengan kata lain pembelajaran berpusat pada siswa

(student centered).

Model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa akan lebih memahami materi

karena ketika pembelajaran berlangsung, mereka akan belajar, mencari

informasi, dan bertukar pendapat di dalam kelompok. Hertiavi (2010: 54)

menyatakan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini

siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas kelompok

ahli dan kelompok asal. Didukung oleh Jamaluddin (2015: 9) dalam

penelitiannya mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

menjadikan siswa lebih aktif dalam diskusi kelas maupun kelompok dan

siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam

pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran ini akan mengarahkan siswa

untuk aktif, baik dalam berdiskusi, bertukar informasi, mengemukakan

pendapat, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh

teman.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian untuk

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap

hasil belajar yang dilakukan pada siswa kelas IX SMP Negeri 28 Bandar

Lampung dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe



5

Jigsaw terhadap Hasil Belajar IPA Fisika pada Siswa SMP Negeri 28 Bandar

Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah “Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA Fisika siswa kelas IX di

SMP Negeri 28 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

terhadap hasil belajar IPA Fisika siswa kelas IX di SMP Negeri 28 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

terhadap hasil belajar IPA Fisika siswa SMP.

2. Dapat menjadi masukan bagi guru sebagai alternatif model pembelajaran

supaya dapat meningkatkan hasil belajar IPA Fisika siswa SMP.

3. Dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi peneliti lain.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, mencakup hal-hal berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu model

pembelajaran dengan cara siswa belajar di dalam kelompok kecil yang

yang terdiri dari empat sampai enam orang dengan topik yang berbeda

setiap siswanya sehingga menuntut masing-masing siswa untuk

bertanggung jawab dengan topiknya masing-masing dan menuntut siswa

untuk aktif dan saling bekerjasama. Tahapan pada model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw yaitu orientasi, diskusi kelompok ahli, diskusi

kelompok asal, evaluasi.

2. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IX B dan IX C SMP Negeri 28

Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2017/2018.

3. Materi pokok yang digunakan pada penelitian ini adalah materi mengenai

Tata Surya.

4. Hasil belajar yang diteliti dibatasi pada aspek kognitif siswa. Aspek

kognitif diambil dari tingkat keberhasilan siswa yang diperoleh dari hasil

pretest dan posttest.

5. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

terhadap hasil belajar siswa yaitu pada kelas IX SMP Negeri 28 Bandar

Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Model Pembelajaran Kooperatif

Belajar kooperatif bukanlah suatu hal yang baru. Sebagai guru dan siswa,

mungkin kita pernah menggunakannya, misalnya saat praktikum di dalam

laboratorium. Al-Tabany (2014: 108) mengemukakan bahwa dalam belajar

kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari

empat atau lima orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang

diberikan guru.

Menurut Lie dalam Suryani dan Agung (2012: 80) mengemukakan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan. Model

pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan aspek keterampilan

sosial, aspek kognitif, dan aspek sikap siswa.

Jumarni, dkk. (2013: 35) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif

adalah metode mengajar yang mengelompokkan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling bekerjasama dalam memahami pelajaran.
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Pada dasarnya pembelajaran kooperatif sama dengan kerja kelompok.

Oleh karena itu, banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang

aneh dalam pembelajaran kooperatif karena mereka beranggapan telah

biasa melakukan pembelajaran kooperatif dalam bentuk belajar kelompok.

Walaupun sebenarnya tidak semua belajar kelompok dikatakan

pembelajaran kooperatif, seperti yang dijelaskan Abdulhak dalam Rusman

(2016:203) bahwa:

Pembelajaran cooperative dilaksanakan melalui sharing proses
antara peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman
bersama di antara peserta belajar itu sendiri.

Johnson and Johnson dalam Mehta dan Kulshrestha (2014: 2) menyatakan

bahwa:

Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai pembagian kerja
dilakukan untuk memecahkan masalah. Siswa membagi tugas dan
bersama-sama mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

menempatkan siswa pada suatu kegiatan belajar mengajar dalam bentuk

kelompok kecil dengan masing-masing siswa memiliki tanggung jawab

untuk mengeluarkan pendapat.

Menurut al-Tabany (2014: 108) di dalam kelas kooperatif siswa belajar

dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat

tetapi heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain

saling membantu. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk

memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara
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aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Rusman (2016: 203)

menyatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif akan tercipta sebuah

interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi yang dilakukan antara guru

dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru (multy way traffic

communication).

Ibrahim dalam Safri, dkk. (2013: 4) mengatakan bahwa model

pembelajaran kooperatif selain membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit, juga berguna untuk membantu siswa, menumbuhkan

keterampilan kerjasama, berpikir kritis, dan kemampuan membantu teman.

Didukung oleh pendapat Jumarni, dkk. (2013: 35) bahwa pembelajaran

kooperatif disini tidak hanya sampai pada penguasaan materi, tetapi lebih

jauh dari hal tersebut siswa harus dapat berpikir dengan tingkat yang lebih

tinggi selama dan setelah diskusi dan yang paling penting siswa

diharuskan menjelaskan materi yang dipelajarinya pada siswa lain.

Pembelajaran kooperatif dapat mengubah norma-norma dalam budaya

peserta didik menjadi orang-orang berprestasi tinggi dalam tugas-tugas

belajar akademis, juga memiliki muatan lain, seperti menghargai teman

dalam berbagai ras, budaya, kelas sosial, ataupun kemampuan. Dengan

demikian, pembelajaran kooperatif diharapkan mampu meningkatkan

kualitas pembelajaran dan meningkatkan solidaritas yang kuat antar siswa.

Maryani, dkk. (2014: 2) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif

menghadirkan suasana baru dalam proses pembelajaran mulai dari

penyampaian materi yang biasanya terfokus pada guru diubah dengan
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melibatkan siswa dalam prosesnya. Didukung oleh pendapat Basuki (2015:

81) yang menyatakan bahwa cooperative learning menekankan kerja sama

antara siswa di dalam kelompok. Kegiatan siswa dalam belajar cooperative

learning antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif, menyelesaikan

tugas-tugas dalam kelompok, memberi penjelasan kepada teman

sekelompoknya, mendorong teman kelompoknya untuk berpartisipasi

secara aktif, dan berdiskusi.

Koutsides (2001: 55) mengungkapkan bahwa model pembelajaran

kooperatif memiliki lima karakteristik, yaitu:

1. Siswa bekerja sama dalam tugas-tugas atau kegiatan belajar
melalui kerja kelompok merupakan cara yang paling baik.

2. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang beranggotakan
2-5 orang.

3. Dalam menggunakan pembelajaran kooperatif, dapat
meningkatkan perilaku sosial siswa.

4. Siswa saling ketergantungan positif. Kegiatannya terstruktur
sehingga siswa saling membutuhkan untuk mencapai tujuan
pembelajaran.

5. Siswa bertanggung jawab secara individual atau bertanggung
jawab atas pekerjaan atau pembelajaran mereka.

Arends dalam al-Tabany (2014: 116) menyatakan bahwa pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai kompetensi
yang telah ditentukan.

2. Kelompok dibentuk dari peserta didik dengan kemampuan
tinggi, sedang, dan rendah.

3. Bila memungkinkan, anggota kelompok itu terdiri atas
campuran ras, budaya, dan jenis kelamin yang beragam.

4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada
individu.
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Jadi, model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

banyak digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli

pendidikan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Slavin dalam Nurhadi, dkk. (2014: 115) menyatakan

bahwa:

1. Penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan
hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan
menghargai pendapat orang lain.

2. Pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa
dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan
mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif memiliki manfaat yaitu:

1. Dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi.

2. Dapat melatih kepekaan diri dan empati melalui perbedaan perilaku

dan sikap antar siswa.

3. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri.

4. Dapat meningkatkan motivasi belajar

5. Dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain.

6. Dapat meningkatkan prestasi belajar.

7. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Al-Tabany (2014: 122) mengatakan bahwa Jigsaw pertama kali

dikembangkan pada awal tahun 1970 oleh Elliot Aronson dan teman-

teman dari Universitas Texas, dan diadopsi oleh Slavin dan teman-teman

di Univesitas John Hopkins. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
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adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja

kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil.

Seperti diungkapkan oleh Lie dalam Rusman (2016: 217) bahwa:

Pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini merupakan model
belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil
yang terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen dan
siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung
jawab secara mandiri.

Menurut Fitriani, dkk. (2014: 3) Jigsaw adalah suatu pembelajaran

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan

mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain di dalam kelompoknya.

Menurut Hertiavi, dkk. (2010: 56) menyatakan bahwa model pembelajaran

tipe Jigsaw ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggungjawab siswa

terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa

tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus

siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya,

sehingga baik kemampuan secara kognitif maupun sosial siswa sangat

diperlukan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran tipe Jigsaw merupakan model belajar kooperatif

dengan cara siswa bekerja di dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6

orang dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan, dan bertanggung

jawab pada tugasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Nova, dkk. (2013: 5) mengungkapkan bahwa metode Jigsaw adalah teknik

pembelajaran kooperatif di mana siswa yang memiliki tanggung jawab

lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw ini

adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan

menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh

apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian.

Ruwanti, dkk. (2014: 2) menyatakan bahwa model pembelajaran tipe

Jigsaw lebih menuntut kemandirian dan tanggung jawab setiap siswa

terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.

Menurut Vanalita, dkk. (2014: 3) model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw dapat mengaktifkan seluruh siswa dan saling membantu dalam

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal.

Jhonson dan Jhonson (dalam Rusman, 2016: 219) melakukan penelitian

tentang pembelajaran kooperatif model Jigsaw yang hasilnya

menunjukkan bahwa interaksi kooperatif memiliki berbagai pengaruh

positif terhadap perkembangan anak. Pengaruh positif tersebut adalah:

a. meningkatkan hasil belajar;
b. meningkatkan daya ingat;
c. dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi;
d. mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik (kesadaran individu);
e. meningkatkan hubungan antarmanusia yang heterogen;
f. meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah;
g. meningkatkan sikap positif terhadap guru;
h. meningkatkan harga diri anak;
i. meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif; dan
j. meningkatkan keterampilan hidup bergotong-royong.
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Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, setiap siswa akan

berperan sebagai anggota tim asal dan tim ahli. Dengan adanya tim asal

dan tim ahli dalam Jigsaw akan merangsang kerja sama diantara siswa

sehingga efektif untuk memberikan pemahaman terhadap isi/materi

pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang lebih baik disamping

memiliki efek positif terhadap prestasi akademik. Menurut Setyaningsih,

dkk. (2014: 2) faktor yang diduga menentukan keefektivan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar

siswa adalah adanya kontribusi dari anggota tim ahli. Dalam pembelajaran

Jigsaw setiap siswa adalah seorang ahli yang mempunyai tanggung jawab

individual dan kesempatan sukses yang sama dalam pembelajaran.

Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli digambarkan sebagai

berikut (Al-Tabany, 2014: 123):

Gambar 1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik yang

sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang
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ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu

sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan

selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan

mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan

pada saat pertemuan di kelompok ahli. Selanjutnya di akhir pembelajaran,

siswa diberi kuis secara individu yang mencakup topik materi yang telah

dibahas.

Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw menurut Trianto dalam Jumitri,

dkk. (2014: 3) adalah sebagai berikut:

1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok
anggotanya 5-6 orang).

2. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks
yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab.

3. Setiap anggota kelompok 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.

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menurut

Rusman (2016: 218):

1. siswa dikelompokkan dengan anggota ± 4 orang;
2. tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda;
3. anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama

membentuk kelompok baru (kelompok ahli);
4. setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke

kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok
tentang subbab yang mereka kuasai;

5. tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi;
6. pembahasan;
7. penutup.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, adalah:

1. Materi pelajaran dibagi menjadi 4-6 bagian.
2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-6

orang per kelompok. Kelompok ini disebut kelompok asal.
Tiap anggota dalam satu kelompok diberikan satu bagian
materi.

3. Anggota dari setiap kelompok yang mendapatkan materi yang
sama membentuk kelompok. Kelompok ini disebut kelompok
ahli. Pada kelompok ahli inilah siswa melakukan diskusi
membahas materi yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Setelah mendiskusikan dan membahas materi pada kelompok
ahli, masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke
kelompok asal untuk mengajarkan kepada anggota kawan-
kawannya. Karena ada lima bagian materi maka ada lima
orang yang mengajar secara bergantian.

5. Guru melakukan evaluasi secara individual.
6. Penutup.

Menurut Aronson dalam Jumitri, dkk. (2014: 3) kelebihan pembelajaran

Jigsaw adalah:

1. Kelompok memiliki sumber informasi maupun buah pikiran
yang lebih kaya daripada yang dimiliki individu.

2. Dapat meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri maupun
orang lain dan meningkatkan kemampuan individu untuk
berinteraksi.

3. Melatih siswa menghadapi masalah secara kelompok.
4. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkat.
5. Siswa mempunyai banyak kesempatan untuk menghargai

perbedaan.
6. Mengurangi rasa kurang percaya diri dalam diri siswa.
7. Meningkatkan motivasi, harga diri, dan sikap positif siswa.
8. Meningkatkan prestasi belajar siswa.

Menurut Trisianawati, dkk. (2016: 54) kelebihan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw diantaranya:

1. Siswa lebih aktif, saling memberikan pendapat serta saling
berkompetisi untuk mencapai prestasi yang baik;

2. Siswa lebih memiliki kesempatan berinteraksi sosial dengan
temannya;
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3. Siswa lebih kreatif dan memiliki tanggung jawab secara
individual.

8. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil yang dapat kita ketahui setelah

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dimana hasilnya telah memenuhi

tujuan dari proses pembelajaran. Hasil belajar pada dasarnya terjadinya

proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, sikap yang

kurang baik menjadi lebih baik, dari tidak terampil menjadi terampil

(Supardi, 2016: 2). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dimyati

dan Mudjiono (2009: 3-4) hasil belajar merupakan:

Hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari
sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil
belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya
penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian
adalah berkat tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran.
Pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental.

Menurut pendapat Dimyati dan Mudjiono dapat dikatakan bahwa hasil

belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan

siswa dan guru. Dari sisi guru, hasil belajar merupakan akhir dari kegiatan

pembelajaran dan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan hasil yang

diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Hasil belajar

merupakan alat ukur keberhasilan belajar siswa dalam kegiatan

pembelajaran dan sebagai bukti bahwa telah terjadi kegiatan belajar

mengajar antara siswa dan guru.
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Sudjana (2005: 3) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil

belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan

psikomotoris. Mengacu kepada pendapat Bloom dalam Supardi (2016:2-3)

ranah kognitif meliputi:

1. Hasil belajar pengetahuan terlihat dari kemampuan:
(mengetahui tentang hal-hal khusus, peristilahan, fakta-fakta
khusu, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah).

2. Hasil belajar pemahaman terlihat dari kemampuan: (mampu
menerjemahkan, menafsirkan, menentukan, memperkirakan,
mengartikan).

3. Hasil belajar penerapan terlihat dari kemampuan: (mampu
memecahkan masalah, membuat bagan/grafik, menggunakan
istilah atau konsep-konsep).

4. Hasil belajar analisis terlihat pada siswa dalam bentuk
kemampuan: (mampu mengenali kesalahan, membedakan,
menganalisis unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan prinsip-
prinsip organisasi).

5. Hasil belajar sintesis terlihat pada diri siswa berupa
kemampuan-kemampuan: (mampu menghasilkan, menyusun
kembali, merumuskan).

6. Hasil belajar evaluasi dapat dilihat pada diri siswa sejumlah
kemampuan: (mampu menilai berdasarkan norma tertentu,
mempertimbangkan, memilih alternatif).

Berdasarkan pendapat di atas mengenai perilaku-perilaku dalam ranah

kognitif dapat diambil kesimpulan bahwa ranah kognitif terdiri dari

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Ranah kognitif berhubungan dengan hasil belajar siswa. Hasil belajar akan

tercapai jika ranah kognitif siswa baik.
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B. Kerangka Pemikiran

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran yang

berpusat pada siswa dan tidak menjadikan siswa menjadi obyek pembelajaran

serta guru sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran. Pada model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, guru berperan sebagai fasilitator yang

bertugas mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari dan menggali

informasi dari berbagai sumber. Pada pembelajaran ini siswa dituntut aktif

dan dapat saling bekerjasama untuk mencapai hasil belajar yang baik. Model

pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan aspek keterampilan sosial

sekaligus aspek kognitif dan aspek sikap siswa.

Dalam proses pembelajarannya dilakukan secara berkelompok. Siswa dibagi

dalam kelompok asal. Masing-masing siswa dalam kelompok asal memiliki

tanggung jawab pada materi yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa

yang mendapatkan materi yang sama berkumpul membentuk kelompok ahli

untuk dapat saling bekerjasama dan mencari informasi sebanyak-banyaknya

mengenai materi yang ditugaskan dan siswa dapat saling bertukar pikiran

dalam kelompok ahli. Kemudian hasil belajar yang didapat dalam kelompok

ahli dapat dipertanggungjawabkan dengan cara masing-masing siswa kembali

ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang telah dipelajari dalam

kelompok ahli.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung. Pada penelitian

ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel

bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
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(X1) dan model pembelajaran konvensional (X2). Variabel terikat pada

penelitian ini adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (Y1) dan hasil belajar siswa dengan

menggunakan model pembelajaran konvensional (Y2). Gambaran yang jelas

mengenai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat

dilihat pada Gambar 2.2.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa yang

dilihat dari nilai N-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka peneliti

memberikan perlakuan yang berbeda pada kelas IX B dan IX C. Kelas IX C

merupakan kelas eksperimen dan kelas IX B merupakan kelas kontrol. Kelas

eksperimen pada penelitian ini akan diberikan perlakuan dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sedangkan kelas

kontrol akan diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran

konvensional (ekspositori). Dengan alur pembelajaran yaitu sebelum guru

menyampaikan materi mengenai Tata Surya, guru memberikan pretest untuk

mengetahui kemampuan awal siswa pada kedua kelas tersebut. Setelah itu,

guru memberikan perlakuan yang berbeda pada kedua kelas tersebut. Setelah

pembelajaran mengenai Tata Surya selesai, guru memberikan posttest pada

kedua kelas tersebut. Gambaran yang jelas mengenai alur pembelajaran dapat

dilihat pada Gambar 2.3.
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X1 Y1

Dibandingkan

X2 Y2

Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 = Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
X2 = Model pembelajaran konvensional (ekspositori)
Y1 = Hasil belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
Y2 = Hasil belajar dengan model pembelajaran konvensional

Alur pembelajaran dapat ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Pembelajaran Fisika (Tata Surya)

Pretest

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw Pembelajaran Konvensional
(Kelas Eksperimen) (Kelas Kontrol)

Posttest

Hasil Belajar Hasil Belajar

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan
Model Pembelajaran Konvensional Terhadap Hasil Belajar

Gambar 3. Alur Penelitian
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C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Rata-rata kemampuan siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen

sama.

2. Setiap sampel penelitian memperoleh materi yang sama.

3. Berbagai faktor lain di luar penelitian selain model pembelajaran yang

digunakan pada kedua kelas tidak diperhitungkan.

D. Hipotesis Penelitian

Untuk melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Jigsaw diidentifikasi berdasarkan adanya perbedaan hasil belajar siswa kelas

eksperimen dan kelas kontrol sesudah pembelajaran, dengan demikian

dirumuskan hipotesis, yaitu “Terdapat pengaruh penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA Fisika pada

siswa kelas IX di SMP Negeri 28 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan populasi penelitian yaitu

seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 28 Bandarlampung pada semester genap

tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri atas 7 kelas (IX A, IX B, IX C, IX D,

IX E, IX F, dan IX G) dengan jumlah siswa 224 orang.

B. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple

random sampling. Sampel penelitian terdiri dari kelas IX B dan IX C. Kelas

IX C berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas IX B berjumlah

32 siswa sebagai kelas kontrol.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen)

yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada siswa kelas IX

SMP Negeri 28 Bandar Lampung. Penelitian ini melibatkan dua kelas dengan
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perlakuan yang berbeda. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Pretest-Posttest Control Design. Pada desain ini, siswa diberikan

tes sebanyak dua kali yaitu tes kemampuan awal (pretest) dan tes hasil belajar

(posttest). Sebelum diberi perlakuan, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

dilakukan pretest terlebih dahulu, selanjutnya pada kelas eksperimen diberi

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

sedangkan pada kelas kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan model

pembelajaran konvensional. Setelah itu, untuk melihat tingkat perubahan

yang muncul setelah mengikuti pembelajaran dilakukan posttest. Berikut

desain penelitiannya:

Tabel 2. Desain Eksperimen Pretest-Posttest Control Group Design

Eksperimen : O1 X O2

Kontrol : O3 O4

Keterangan:

X : Perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
O1 dan O3 : Pretest
O2 dan O4 : Posttest

Sugiyono (2015: 110)

D. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu variabel bebas

(independent variables) dan variabel terikat (dependent variables). Variabel

bebas (independent variables) dalam penelitian ini adalah model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (X). Variabel terikat (dependent
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variables) dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang diterapkan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (Y).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP adalah suatu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan

untuk mengukur nilai sikap siswa.

2. Lembar tes untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif

tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Tes ini digunakan pada saat

pretest dan posttest yang berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 40 buah.

F. Analisis Instrumen

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih

dahulu uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS

23.0.

1. Uji Validitas

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan

kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan

kriteria. Menurut Sugiyono (2015: 171), instrumen yang valid berarti alat

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur.
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Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Product Moment

yang dikemukakan oleh Talcot Pearson dalam Arikunto (2013: 87)

sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:

rxy = koefisien korelasi yang menyatakan validitas
X = skor butir soal
Y = skor total
N = jumlah sampel

Pada penelitian ini, uji validitas menggunakan SPSS 23.0 dengan kriteria

pengujian sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Validitas Instrumen

Koefisien Korelasi Kualifikasi
0,810 – 1,000 Sangat Tinggi
0,610 – 0,800 Tinggi
0,410 – 0,600 Cukup
0,210 – 0,400 Rendah
0,000 – 0,200 Sangat Rendah
Sumber: Arikunto (2013: 89)

Jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 maka instrumen

tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir dengan

skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak

valid. Dan jika > dengan = 0,05 maka koefisien korelasi

tersebut signifikan.
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2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui suatu alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015:

173) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data

yang sama. Reliabilitas instrumen dikatakan baik jika dapat memberikan

hasil pengukuran yang relatif tetap maksudnya meskipun diujikan pada

waktu dan tempat berbeda cenderung memberikan hasil yang tidak jauh

berbeda. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen

didasarkan pada pendapat Arikunto (2013: 109) bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha yang dikemukakan

Alpha Cronbach’s yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

= reliabilitas yang dicari∑ = jumlah varians skor tiap-tiap item
= varians total
= banyaknya butir soal

Selanjutnya untuk mencari jumlah varians tiap butir soal dapat dicari

dengan menggunakan rumus menurut Arikunto (2013: 109):

= ∑ − (∑ )
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Keterangan:

= varians
= jumlah nilai kuadrat butir soal
= jumlah nilai butir soal
= jumlah banyak responden

Harga yang diperoleh diimplementasikan dengan indeks reliabilitas,

dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Reliabilitas Instrumen

Koefisien Korelasi Kualifikasi
0,810 – 1,000 Sangat Tinggi
0,610 – 0,800 Tinggi
0,410 – 0,600 Cukup
0,210 – 0,400 Rendah
0,000 – 0,200 Sangat Rendah
Sumber: Arikunto (2013: 110)

Pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan SPSS 23.0 dengan

metode Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala Alpha

Cronbach’s 0 sampai 1.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  dilakukan dengan

menggunakan tes, yaitu tes pertama dengan memberikan pretest sebelum

pembelajaran dan posttest kepada seluruh siswa setelah pembelajaran,

kemudian dilakukan penilaian untuk memperoleh data hasil penelitian.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan rumus:

= × 100



29

Keterangan:

N = nilai yang diharapkan
R = jumlah skor dari item soal yang dijawab benar
S = jumlah skor maksimum dari test tersebut

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil belajar siswa yang

ditunjukkan pada proses pembelajaran. Data yang diperoleh kemudian

dianalisis dengan melakukan (1) menghitung skor N-Gain, (2) uji normalitas,

(3) uji homogenitas, dan (4) Independent Sample T Test menggunakan SPSS

23.0.

1. N-Gain

Skor gain yang ternormalisasi (N-Gain) dilakukan untuk mengetahui

tingkat atau besarnya pengaruh penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw dengan menghitung selisih skor pada saat posttest

dan pretest. Secara matematis untuk memperoleh skor gain yang

ternormalisasi (N-Gain) adalah sebagai berikut:

= −−
Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian hasil nilai ke dalam kriteria

Gain skor sebagai berikut:
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Tabel 5. Kriteria Gain Skor

Kriteria Nilai
Tinggi g ≥ 0,7
Sedang 0,7 > g ≥ 0,3
Rendah g ≤ 0,3

Sumber: Meltzer dalam Herlanti (2006: 71)

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu Shapiro-Wilk

menggunakan bantuan program SPSS 23.0 dengan cara yaitu

menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya.

H0 = data terdistribusi normal

H1 = data tidak terdistribusi normal

Pedoman pengambilan keputusan:

 Nilai sig. atau nilai probabilitas < 0,05, maka distribusinya tidak

normal.

 Nilai sig. atau nilai probabilitas ≥ 0,05, nilai distribusinya normal.

3. Uji Homogenitas

Uji ini berguna untuk mengetahui tingkat homogenitas suatu data, yaitu

kelas dalam populasi mempunyai varian yang sama atau tidak. Ketentuan

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

 Jika nilai signifikansi < 0,05, maka sampel tidak homogen.

 Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka sampel homogen.
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4. Pengujian Hipotesis

a. Uji T untuk Dua Sampel Bebas (Independent Sample T-Test)

Independent Sample T Test digunakan untuk mengetahui ada atau

tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak

berhubungan. Rumus Independent Sample T-Test menurut Sugiyono

(2015: 273), yaitu:

= −1 + 1
dengan

= ( ) + ( )+ − 2
Keterangan:

= rata-rata skor kemampuan awal
= rata-rata skor kemampuan akhir
= varians sebelum menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw
= varians setelah menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw
= jumlah siswa yang mengikuti tes kemampuan awal
= jumlah siswa yang mengikuti tes kemampuan akhir
= varians gabungan

Untuk mempermudah menganalisis hubungan antar variabel

menggunakan bantuan program SPSS 23.0 dengan uji Independent

Sample T-Test dengan tingkat signifikansi = 5% (signifikansi 5%

atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam
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penelitian). Kemudian dicari pada tabel distribusi t dengan =

5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) N2. Setelah diperoleh

dan , maka dapat dilakukan pengujian dengan kriteria

sebagai berikut:

H0 diterima jika − ≤ ≤
H0 ditolak jika − < − atau >
Berdasarkan nilai sig. atau nilai signifikansi:

 Jika nilai sig. atau signifikansi ≥ 0,05, maka H0 diterima.

 Jika nilai sig. atau signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak.

Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H0 = Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol

H1 = Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol

Hastono (2001: 143) menyebutkan ketentuan dalam menggunakan

uji T antara lain:

 Jika nilai probabilitas ≥ 0,05, maka hipotesis nol diterima. Jadi,

kesimpulan yang dibuat ialah tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara kedua variabel yang diuji.

 Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Jadi,

kesimpulan yang dibuat ialah terdapat perbedaan yang

signifikan antara kedua variabel yang diuji.



51

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw

terhadap hasil belajar siswa, yang dapat ditunjukkan dari rata-rata nilai N-

Gain pada kelas eksperimen yaitu 0,79 dengan kategori tinggi sedangkan

kelas kontrol yaitu 0,61 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran materi Tata

Surya mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan

agar:

1. Guru dalam menyajikan materi fisika menggunakan model-model

pembelajaran yang inovatif, salah satunya yaitu model pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw yang dapat dijadikan alternatif bagi guru di

sekolah dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa.
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2. Guru dapat mengkondisikan siswa supaya pembelajaran dapat berjalan

dengan baik dan alokasi waktu sesuai dengan rencana pembelajaran

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

3. Guru mengupayakan kondisi pembelajaran yang aktif dalam penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan menjaga komunikasi

dua arah terhadap siswa dimulai dari penyampaian tujuan, indikator, dan

manfaat di awal pembelajaran hingga penyimpulan di akhir

pembelajaran, agar siswa menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
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