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Abstrak— Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya hasil belajar yang didapat 

oleh siswa khususnya untuk siswa kelas XI dalam proses pembelajaran yang di 

laksanakan. Banyak siswa yang belum bisa mengerti dan paham dengan materi  yang 

disampaikan oleh guru bahkan sama sekali tidak tahu apa yang guru maksudkan. 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan prestasi belajar 

siswa menggunakan metode JIGSAW. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas dengan subyek siswa kelas XI IPA 3 yang berjumlah 27 siswa, sedangkan 

obyeknya adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Metode penelitian ini  

menggunakan observasi dan tes. Melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw itu nantinya bisa memicu dan memacu tumbuhnya semangat kebersamaan, 

saling membantu dan saling memotivasi di antara siswa, yang pada gilirannya juga 

bisa meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar mereka. Penelitian ini 

menggunakan metode JIGSAW yang dilaksanakan 3 tahap yaitu tahap  pra siklus, 

siklus I dan siklus II. Pada pra siklus  diperoleh  rata – rata siswa aktif masih 50%  

dengan ketuntasan hasil belajar 33,33 %, pada siklus 1 diperoleh rata-  rata keaktifan 

siswa sebesar 64,30% dan  prosentasi hasil  belajar  adalah 59,26 %. Sedangkan pada 

siklus II dari 27 diperoleh  rata- rata aktivitas belajar siswa meningkat menjadi  80,56 

% dengan prosentase hasil belajar siswa yang telah tuntas adalah 92,95 %. Dari tiga 

tahap tersebut jelas bahwa ada peningkatan setelah diterapkan pembelajaran model 

JIGSAW dengan sebelumnya. 

Kata kunci: Aktivitas, prestasi belajar , pembelajaran tipe jigsaw 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru tetapi siswa juga aktif didalamnya saat proses 

pembelajaran yang sedang terjadi dan siswa adalah penentu terjadinya proses belajar [1, 2]. Salah satu 

faktor utama peningkatan mutu dalam dunia pendidikan adalah peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) yang didalamnya terdapat guru dan peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan, 

keterampilan, filsafat hidup, karakteristik, kepribadian dan lain sebagainya. Ciri- ciri pembelajaran adalah 

merupakan upaya sadar dan disengaja, pembelajaran harus membuat siswa belajar, tujuan harus 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, dan pelaksanaannya terkendala baik isinya, 

waktu, proses, maupun hasilnya [3].  

Pembelajaran yang dilaksanakan selama ini kebanyakan bersifat konversional yaitu guru lebih 

mendominasi kegiatan pembelajaran dikelas guru lebih banyak menerapkan metode ceramah agar semua 

materi atau bahan ajar dapat disampaikan kepada siswa dalam waktu yang cukup singkat, akibatnya 

tujuan pendidikan yang diharapkan tidak sesuai dengan dengan apa yang ingin dicapai secara optimal, 

oleh karena itu guru diharapkan memilih model pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik materi [7]. 

Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik(learning style) dan 

gaya mengajar guru (teaching style) [4]. Model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat 

belajar di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu dan 
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bekerja sama dalam memahami pokok bahasan pelajaran atau tugasnya [9]. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang ditunjukkan siswa dari tahap pendahuluan sampai tahap 

penutup dalam proses pembelajaran yang di lakukan [1]. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, 

seperti intelegensi, minat, sikap, dan motivasi [8]. Para guru juga harus dibiasakan untuk melakukan 

pembelajaran dengan baik, harus siap menjadi fasilitator pembelajaran yang tidak hanya duduk, 

menyuruh peserta didik mencatat atau hanya mendiktekan bahan pelajaran. Hendaknya dibentuk 

kelompok belajar. Karena dengan belajar bersama, peserta didik yang kurang paham dapat diberitahu oleh 

yang telah paham, sehingga dapat meningkatkan pemahamannya kemudian menerangkan kepada 

temannya. Pembelajaran berkelompok merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok – kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 

orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen [5]. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya hasil belajar yang didapat oleh siswa khususnya 

untuk siswa kelas XI dalam proses belajar mengajar yang di laksanakan. Banyak siswa yang bisa 

mengerti dan paham dengan materi ajar yang disampaikan, tetapi tidak sedikit siswa yang tidak mengerti 

apa yang disampaikan oleh guru bahkan sama sekali tidak tahu apa yang guru maksudkan. Di dalam 

pembuatan rencana pembelajaran semua tujuan pembelajaran pada satu topik materi pembelajaran adalah 

membuat siswa yang sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang sebelumnya tidak tahu menjadi 

tahu dan pada akhirnya semua guru berkeinginan agar peserta didiknya bisa menyerap apa yang diberikan 

dalam pembelajaran tersebut dan mendapat hasil belajar yang memuaskan. Tetapi pada kenyataannya 

tidak semua peserta didiknya bisa mendapatkan apa yang diinginkan.  

Dan kenyataannya pun untuk siswa kelas XI banyak hasil belajarnya tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Berdasakan masalah yang ditemukan di sekolah peneliti bahwa nilai matematika yang 

diperoleh siswa kebanyakan dibawah nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Hasil belajar pada mata 

pelajaran Limit yang diperoleh yaitu dari 27 siswa hanya 10 siswa yang mendapat nilai di atas standar 

yang diharapkan yaitu 6 – 8, sedangkan 8 siswa mendapat nilai antara 5,6 – 5,9 dan sisanya 21 orang 

mendapatkan nilai antara 4,5 – 5,5. 

Mengingat arti pentingnya matematika dalam kehidupan maka pembelajaran matematika 

diharapkan mampu mewujudkan iklim yang menyenangkan dan penuh gairah, sehingga tercapainya 

tujuan yang diharapkan, yakni kemampuan berfikir sistematis, logis, kritis [6]. Melihat kenyataan seperti 

ini maka peneliti mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif learning dengan model Jigsaw. Model ini adalah model pembelajaran yang menggambarkan 

prosedur yang sistimatik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

yang banyak melibatkan peranan siswa. Metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

dikembangkan oleh  Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas John Hopkins. Tipe ini 

dipandang sebagai yang paling sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. 

Slavin (2002) mengemukakan beberapa aktivitas Jigsaw, meliputi sebagai berikut ini: (1) Membaca, 

Siswa memperoleh topik – topik permasalahan untuk dibaca sehingga mendapatkan informasi dari 

permasalahan tersebut. (2) Diskusi kelompok ahli, siswa yang telah mendapat topik permasalahan yang 

bertemu dalam satu kelompok (kelompok ahli) untuk mendiskusikan topik permasalahah tersebut. (3) 

Laporan kelompok. Ahli kembali kekelompok asalnya untuk menjelaskan hasil diskusinya pada anggota 

kelompoknya masing-masing. (4) Kuis, Siswa memperoleh kuis individu/perorangan yang mencakup 

semua topik permasalahan. 

Pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran yang menarik untuk digunakan jika materi 

yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan 

urutan penyampaian. Kelebihan model pembelajaran ini antara lain, model pembelajaran ini dapat 

melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain, materi pelajaran 

dapat dibagi menjadi beberapa sub materi, ada pembagian tugas dalam setiap kelompok, mengajarkan 

sikap kepemimpinan kepada siswa, masing-masing siswa mempunyai tanggung jawab yang sama 

besarnya, siswa dapat menguasai hampir semua materi pelajaran karena antar siswa saling mengajari [12].  

Langkah – langkah jigsaw adalah strategi sebagai berikut adalah : (1) Siswa dikelompokkan 

kedalam 5 anggota tim, (2)Tiap orang dalam kelompok dalam tim diberi tugas bagian materi tugas yang 

berbeda, (3) tiap anggota dalam tim diebri bagian materi yang ditugaskan, (4) anggota dari tim yang 

berbeda yang telah mempelajari bagian/subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) 

untuk mendiskusikan sub bab mereka, (4) setelah selesai diskusi sebagai tim ahli sebagai ahli, tiap 

anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang 

mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh- sungguh, (5) tiap tim ahli 

mempresentasikan hasil diskusi, (6) Guru memberi evaluasi [14]. 
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Guru mempunyai peranan penting dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang mendorong 

aktifitas siswa. Kondisi pembelajaran yang dapat melibatkan peran aktif siswa membutuhkan kemampuan 

guru dalam menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi  siswa sehingga siswa tidak merasa 

bosan [10]. Pembelajaran dilakukan dengan cara peserta didik sebagai anggota suatu kelompok diberi 

tugas yang berbeda- beda mengenai suatu pokok bahasan. Agar masing – masing peserta didik anggota 

dapat memahami keseluruhan pokok bahasan, tes diberikan dengan materi yang menyeluruh dan penelian 

didasari pada rata-rata skor tes kelompok. 

Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah 

pokok yang ingin dicarikan jawaban pemecahannya melalui penelitian tindakan ini, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini antara lain: (1)Bagaimana peningkatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran pada meteri turunan fungsi menggunakan model pembelajaran Jigsaw? (2) 

Bagaimana optimalisasi prestasi belajar siswa dalam pembelajaran pada meteri turunan fungsi setelah 

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw?  

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) ingin mengetahui 

peningkatan  aktivitas siswa dalam pembelajaran pada materi turunan fungsi dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe jigsaw, (2) ingin mengetahui peningkatan  prestasi belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran pada meteri turunan fungsi dengan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Melalui 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu nantinya bisa memicu dan memacu tumbuhnya 

semangat kebersamaan, saling membantu dan saling memotivasi di antara siswa, yang pada gilirannya juga 

bisa meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar mereka pada bidang studi Matematika, khususnya 

pada materi ” Fungsi Turunan”. 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, sekecil apapun, kepada: (1) siswa untuk 

memberikan pengalaman belajar yang berarti pada proses pembelajaran dan meningkatkan penguasan 
kompetensi siswa, (2) guru untuk meningkatkan kinerja guru dan membudayakan membuat penelitian 
tindakan kelas dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan proses 
pembelajaran, (3) sekolah untuk Meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran matematika di 
sekolah dan memberikan sumbangan yang positif di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 yaitu pada bulan 

Januari, Februari, dan Maret 2015. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Samarinda. Sebagai 

subyek penelitian ini adalah siswa Kelas XI IPA 3 SMA Negeri 9 Samarinda Kecamatan Samarinda Utara 

dengan jumlah siswa 27 orang yang terdiri dari 7 laki- laki dan 20 perempuan. 

Teknik Pengumpulan data berupa; (1) Test (2) observasi dan alat pengumpulan data berupa; (1) 

Butir soal yang digunakan sebagai umpan balik untuk memberikan perlakuan selanjutnya. (2) Lembar 

Observasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan instrumennya 

adalah interaksi dengan sesama siswa dalam proses pembelajaran, kerjasama dalam mengerjakan tugas 

kelompok, motivasi kegairahan dalam proses belajar, keberanian siswa dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapat, kreativitas belajar siswa.  

Sesuai dengan jenis rancangan penelitian yang dipakai di sini, yaitu penelitian tindakan kelas 

(classroom action research), maka teknik analisis data yang relevan dan yang diterapkan adalah teknik 

analisis deskriptif-kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil  penelitian akan disajikan dalam bentuk 

prosentase atau tabel distribusi untuk selanjutnya dilakukan penafsiran dan pemaknaan secara kualitatif 

dalam bentuk seperti, tinggi-rendah, tuntas-tidak tuntas, aktif-tidak aktif, dan lain sebagainya sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Adapun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut : (1) Peneliti membuat skenario, 

yakni menetapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe Jigsaw, (2) Peneliti memberi fasilitas dan 

sarana pendukung lembar kerja siswa sebagai bahan diskusi dan buku referensi sebagai bahan kajian 

pustaka, (3) Membuat alat evaluasi tes akhir yang akan dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Materi tes 

berupa soal-soal uraian sesuai dengan materi yang diteliti. (4) Membuat lembar pengamatan (observasi) 

untuk mengamati dan mencatat (mendokumentasikan) kegiatan pembelajaran di kelas Mendesain alat 

evaluasi. Pada setiap siklus ditentukan langkah- langkah tindakan sebagai berikut:(1) Planning yaitu 

membuat rencana tindakan, (2) Acting yaitu melakukan tindakan yang telah direncnakan, (3) Observing 

yaitu mengamati tindakan - tindakan yang dilakukan, dan (4) Reflecting yaitu melakukan refleksi 

terhadap hasil dari tindakan yang dilakukan [11]. 
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Indikator kinerja adalah target yang dicapai ada dua target yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika dan target hasil belajar pada siklus terakhir. Adapun indikator kinerja untuk aktivitas belajar 

matematika lebih dari 75% siswa aktif atau sebagian besar siswa sangat beraktifitas dalam pembelajaran 

matematika. Sedangkan indikator untuk prestasi belajar dikatakan tuntas jika hasil belajar siswa diatas 

nilai KKM dengan standar nilai 75. Hasil penelitian tindakan kelas ini tercapai sesuai dengan harapan bila 

dalam penelitian ini: (1) penguasaan materi Fungsi turunan kelas XI IPA SMA Negeri 9 Samarinda pada 

akhir penelitian ini meningkat hingga mencapai 85 % siswa telah mencapai nilai diatas batas ketuntasan 

minimal. (2) Penggunaan strategi pembelajaran aktif merupakan strategi yang  efektif untuk mengajarkan 

materi fungsi turunan, dalam hal ini ditandai dengan peningkatan hasil nilai yang didapatkan masing – 

masing siswa. 

Data mengenai aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW diperoleh dari 

hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa saat kegiatan berlangsung. Aktivitas belajar siswa 

ditentukan berdasarkan prosentase aktivitas belajar siswa berdasarkan indikator yang telah ditentukan 

oleh peneliti,  

Prosentase aktivitas belajar = %100x
luruhsiswamaksimalseskor

waseluruhsisskor




 [13] 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Awal 

Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan, maka peneliti mengadakan observasi dan 

pengumpulan data dari kondisi awal kelas yang akan diberi tindakan,  yaitu kelas XI IPA-3  SMA Negeri 

9 Samarinda Tahun Pelajaran 2014/2015. Pelaksanaan untuk mengukur kemampuan awal siswa 

dilaksanakan pada hari Selasa , tanggal  27 januari 2015 di awali pengajaran yang dilakukan oleh peneliti 

Pengajar Matematika  kelas XI IPA 3 di SMA Negri 9 Samarinda yang mengajarkan kompetensi dasar 

menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi dengan indikator  

menentukan turunan suatu fungsi yang berbentuk f(x) =ax
2
+bx+c dengan mengunakan rumus umum 

turunan fungsi dan menentukan turunan  turunan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar 

menggunakan metode ceramah.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa pada pengajaran yang 

dilakukan, guru masih menggunakan cara pengajaran yang  tradisional yaitu guru sebagai pusat 

pembelajaran dan  pengajaran materi rumus turunan fungsi aljabar tersebut diajarkan dengan 

menggunakan metode ceramah.  Pada pembelajaran berlangsung terlihat siswa asyik dengan kegiatannya 

sendiri yang tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan guru. Justru masih terlihat anak – anak 

yang bermain – main dengan temannya tanpa memperdulikan apa yang disampaikan oleh guru pengajar.  

Dan dari hasil pengerjaan siswa pada alat tes yang telah dirancang oleh guru setelah diadakan 

koreksi maka didapatkan hasil yang kurang memuaskan. Hasil observasi dan koreksi tes materi 

sebelumnya dari  27 siswa didik yang ada di kelas tersebut didapatkan hasil, 14 siswa mendapatkan nilai 

kurang dari 60 , 4 siswa mendapatkan nilai antara 60 hingga 74, sedangkan siswa yang telah tuntas atau 

mendapatkan nilai di atas batas ketuntasan minimal ada 9 siswa . Dari paparan hasil nilai yang didapatkan 

siswa maka tampak bahwa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 33,33% , dengan keaktifan 50%. 

 

B. Deskripsi hasil Siklus I 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 3, 5 dan 10 Februari 2015 peneliti 

melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dimulai dengan penjelasan pada siswa 

tentang  kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dalam mengikuti kegiatan. Berdasarkan informasi yang 

telah didapatkan peneliti pada saat observasi pengajaran yang dilakukan oleh peneliti maka perlu peneliti 

menyampaikan kelemahan dan kekurangan – kekurangan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan  

materi turunan fungsi yang diujikan dengan menggunakan metode ceramah. 

Peneliti membagi kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anggota tiap kelompoknya. Peneliti 

membagikan sub tema materi turunan fungsi trigonometri, fungsi komposisi, dan persamaan garis 

singgung pada kurva yang telah dirancang oleh peneliti untuk didiskusikan siswa secara keseluruhan pada 

tim ahli dan peneliti berkeliling untuk mengamati cara kerja siswa serta membantu siswa yang mengalami 

masalah dalam menyelesaikan lembar kerja yang dibagikan dan memberi pertanyaan pada peserta didik 

untuk merangsang agar peserta didik lebih termotivasi untuk mengembangkan sub materi . 
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Pada saat pelaksanaan menyelesaikan lembar kegiatan siswa tampak beberapa siswa saling 

komunikasi dengan teman terdekatnya tentang cara penyelesaian dari lembar kegiatan siswa yang 

dibagikan. Sambil berkeliling peneliti mencatat hambatan – hambatan yang terjadi pada saat siswa 

mengerjakan lembar kerja tersebut selain itu peneliti juga mencatat siswa – siswa yang aktif dan mampu 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh peneliti. Peneliti memerintahkan pada siswa yang 

telah mampu  memecahkan masalah yang masih menjadi masalah pada sebagian besar siswa , untuk 

dijelaskan pada temannya cara memecahkan masalah tersebut. 

Setelah peserta didik berdiskusi di kelompok ahli dan dipastikan semua peserta didik menguasai sub 

materi yang telah diberikan oleh peneliti maka semua peserta didik kembali kekelompok asal. Pada waktu 

peserta didik kembali ke kelompok asal mereka secara bergantian menjelaskan sub materi yang telah 

didiskusikan di kelompok ahli sampai anggota kelompok menguasai semua materi.  

Pada pelaksanaan diskusi lembar kegiatan siswa tersebut tampak adanya siswa yang mengalami 

hambatan dalam menyelesaikan bertanya pada teman terdekatnya , namun  ada pula siswa yang 

mengalami hambatan dalam menyampaikan sub materi ke teman karena masih merasa kurang percaya 

diri atas kemampuannya, dan adapula peserta didik  langsung bertanya kepada peneliti atau guru 

pengajar, agar lebih memahami sub materi yang diberikan. Pada waktu seluruh siswa kembali ke 

kelompok asal mereka sangat antusias menjelaskan apa yang didiskusikan di kelompok ahli sampai 

semua anggota kelompok asal lebih memahami materi yang disajikan. 

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan setelah dikoreksi didapatkan hasil yang sesuai dengan 

indikator pencapaian hasil yang diharapkan karena dari 27 siswa yang ada dalam kelas XI IPA 3 

didapatkan hasil 3 siswa mendapatkan nilai kurang dari 60 , 6 siswa mendapatkan nilai antara 60 hingga 

74, sedangkan siswa yang telah tuntas atau mendapatkan nilai di atas batas ketuntasan minimal ada 18 

siswa . Dari paparan hasil nilai yang didapatkan siswa maka tampak bahwa prosentasi siswa yang telah 

tuntas adalah 59,26 %, dengan aktivitas sebanyak 64,30%. 

 

C. Deskripsi Hasil Siklus 2 

Seperti yang telah direncanakan maka peneliti melaksanaan tindakan siklus II pada tanggal  17, 19 

februari 2015 untuk diskusi kelompok tim ahli dan tanggal 24 , 26 februari  untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok ahli di kelompok asal materi yang disajikan pada siklus ke 2 adalah fungsi turunan 

dengan sub bahasan fungsi naik dan turun, nilai dan titik stasioner, dan membuat sketsa grafik 

sederhana,pada tindakan di siklus II ini diawali penjelasan kepada siswa tentang prosedur yang akan 

dilaksanakan pada pembelajaran untuk kelompok ahli,  

Peneliti membagi kelompok yang terdiri dari 5 siswa dan menentukan ketua dari masing – masing 

kelompok tersebut, selanjutnya siswa berkumpul menurut kelompok masing – masing. Setelah siswa telah 

berkumpul dengan kelompoknya maka peneliti membagikan lembar kerja siswa untuk didiskusikan 

bersama dari masing – masing kelompok  ahli, pada saat siswa mulai berdiskusi peneliti berkeliling untuk 

mencatat kesalahan – kesalahan yang dilakukan kelompok untuk dibimbing serta mencatat siswa – siswa 

yang pasif agar bisa diajak aktif oleh kelompoknya. 

Pada hari Selasa  tanggal 03 Maret 2015  pada siswa diberikan evaluasi tentang penguasaan materi 

fungsi naik dan turun, nilai dan titik stasioner, dan membuat sketsa grafik sederhana dalam waktu 1 jam 

pelajaran atau 45 menit 

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan setelah dikoreksi didapatkan hasil yang sesuai dengan 

indikator pencapaian hasil yang diharapkan karena dari 27 siswa yang ada dalam kelas XI IPA 3 

didapatkan hasil 2 siswa mendapatkan nilai di bawah kreteria ketuntasan minimum dengan nilai 70 

sedangkan siswa yang telah tuntas atau mendapatkan nilai di atas batas ketuntasan minimal ada 25 siswa  

dengan nilai 75 - 100. Dari paparan hasil nilai yang didapatkan siswa maka tampak bahwa prosentasi 

siswa yang telah tuntas adalah 92,95 %, dengan aktivitas belajar siswa sebanyak 80,56%. 

 

c. Pembahasan Tiap dan Antar Siklus 

Hasil pelaksanaan penelitian tentang aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA 3 

SMA Negeri 9 Samarinda tahun pelajaran 2014/2015 siklus 1 dan 2 yang telah dilaksanakan dapat 

dituangkan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 
TABEL 1. TABEL PEMBAHASAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA 
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Berdasarkan tabel 1, tersebut dapat dikatakan bahwa melalui penerapan metode pembelajaran model 

JIGSAW dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 9 Samarinda Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 
TABEL 2. TABEL PEMBAHASAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Sajian dari tabel 2 tersebut bahwa melallui penerapan model pembelaaran tipe Jigsaw mengalami 

peningkatan hasil belajar matematika kelas XI IPA 3 SMA Negeri 9 Samarinda tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

Dari kedua tabel berikut dapat dituangkan dalam grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator 

Aktivitas Siswa 

Kondisi Awal (%) Siklus 1 

(%) 

Siklus 2 

(%) 

Refleksi dari kondisi 

awal ke akhir 

1. Keberanian 
 

50,02 64,34  80,28 Melalui penerapan 
model pembelajaran 

tipe jigsaw aktivitas 
siswa dari kondisi awal 

ke siklus 2 meningkat 

dari aktifitas hanya 50% 
menjadi 80,56% 

2. Motivasi 
 

50,03 64,51 81,06 

3. Kerjasama 
 

50,11 63,44 81,04 
 

4. Kreativitas 
 

50,03 65, 44 80,18 

5. Interaksi 50,02 63,78 80,25 

 Rata- rata 50,04 64,30 80,56%  

No Hasil belajar kondisi 

awal 

Hasil belajar Siklus 1 Hasil belajar Siklus 2 Refleksi dari kondisi 

awal ke akhir 

1. Hasil belajar siswa 

yang diatas KKM ada 

9 Siswa (33,33%), 

yang dibawah KKM 

ada18 siswa 

(66,66%) 

 

Hasil belajar siswa 

yang diatas KKM 

ada 16 Siswa 

(59,26%), yang 

dibawah KKM ada 

11 siswa (40,74%) 

 

Hasil belajar siswa 

yang diatas KKM ada 

25 Siswa (92,95% ), 

yang dibawah KKM 

ada 2 siswa (7,05%) 

 

Melalui penerapan 

model pembelajaran 

tipe jigsaw hasil siswa 

dari kondisi awal ke 

siklus 2 meningkat dari 

hasil belajar  hanya 

33,33% menjadi 

92,95% 
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GAMBAR 1. GRAFIK AKTIFITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPA -3 

 
Berdasarkan gambar grafik 1, tersebut dapat dilihat bahwa melalui penerapan metode pembelajaran 

model JIGSAW dapat meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 9 
Samarinda Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian didasarkan pada analisis data dan hasil observasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa (1) dengan membawa siswa aktif dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan 

penguasaan materi turunan fungsi dari siswa yang bersangkutan, (2) pembelajaran aktif merupakan 

strategi yang efektif untuk menyampaikan materi turunan fungsi bagi siswa program IPA, (3) 

pembelajaran dalam kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan penguasaan  materi matematika 

dari siswa , selain itu dengan kelompok kecil ini  kerjasama diantara siswa dapat tercipta dengan lebih 

baik, (4)penggunaan lembar aktivitas siswa  untuk membawa siswa agar aktif dalam belajar merupakan 

langkah yang efektif  bagi siswa yang mengambil program IPA karena siswa dapat bersosialisai dan 

saling tukar informasi dan ide atau langkah – langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah dengan 

teman sebayanya, hal ini sesuai dengan pendapat dari Vygotsky , aktivitas kalaboratif (perpaduan) di 

antara anak-anak akan mendukung dan membantu dalam pertumbuhan mereka, karena anak-anak yang 

seusia lebih senang bekerja dengan orang yang satu zone (zone of proximal development, zpd) dengan 

yang lain, artinya proses muncul ketika ada ketertarikan antar sesama anggota kelompok yang seusia. 

Setelah mengadakan penelitian tindakan kelas pada siswa kelas XI IPA -3 ini maka disarankan pada : 

(1) Guru dalam mengajar perlu memperhatikan paradigma- paradigma baru sehingga dalam mengajar 

tidak monoton, (2) Guru perlu merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya dengan menggunkan 

strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi siswa yang akan diberi pelajaran. (3) Guru dalam 

mengajar perlu menjadikan siswa sebagai jiwa dengan  potensi yang lebih , sehingga guru cukup sebagai 

fasilitator agar siswa dapat mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya, (4) Guru perlu 

mencari strategi yang efektif untuk mengajarkan materi tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi dari 

siswa dan materi yang akan diajarkan. 
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