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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembelajaran IPA adalah untuk menguasai konsep dan manfaat 

sains dalam kehidupan sehari-hari (Puskur, 2003). Agar dapat memperoleh 

manfaat dari kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan, pembelajaran IPA 

perlu disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Pembelajaran seperti ini akan 

memberikan makna yang dalam bagi siswa. Belajar bermakna yang merupakan 

inti dari teori Ausubel merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Jadi , 

proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, 

namun berusaha menghubungkan konsep tersebut untuk menghasilkan 

pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara 

baik dan tidak mudah dilupakan. 

Studi pendahuluan tentang penyampaian pembelajaran kepadasiswadapat 

menggunakan metode yang berubah agar penguasaan konsep Kelarutan dan Hasil 

Kali Kelarutan lebih bermakna dalam penguasaan konsep dan penyelesaian soal-

soal.Disamping itu pembelajaran materi tersebut yang dilakukan selama ini lebih 

banyak menggunakan metode ceramah dimana dengan materi yang cukup abstrak, 

umumnya menjadi beban bagi siswa.  Oleh karena itu, perlu dicari alternatif 

model pembelajaran yang dapat meminimalkan beban hafalan dan lebih 

meningkatkan minat belajar padasiswa, yaitu dengan cara penerapan model 

pembelajaran,sehingga dengan melakukan penerapan model pembelajaran ini, 

siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami materi Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan.  

Peserta didik dengan kemampuan yang bervariasi, umum dijumpai pada 

suatu proses pembelajaran.  Kemampuan yang bervariasi dapat berupa perbedaan 

kesanggupan, keterampilan, intelegensi, potensi dan pengetahuan awal dalam 

mengikuti proses belajar.  Kemampuan peserta yang bervariasi pada suatu 



 

pembelajaran ditunjukkan oleh hasil belajar yang bervariasi. Salah satu penyebab 

kegagalan siswa dalam proses pembelajaran adalah karena siswa tidak pernah 

dirangsang untuk mencari, menemukan, dan mengeksplorasi sehingga siswa dapat 

belajar tidak hanya di sekolah namun juga dapat menggunakan alam semesta, 

lingkungan dan teknologi yang ada di sekitarnya.Kurikulum secara berkelanjutan 

disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan berorientasi pada 

kemajuan sistem pendidikan nasional, tampaknya belum dapat direalisasikan 

secara maksimal. Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di 

Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, proses pembelajaran di sekolah dewasa ini kurang meningkatkan 

kreativitas siswa. Masih banyak tenaga pendidik yang menggunakan metode 

konvensional secara monoton dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga 

suasana belajar terkesan kaku dan didominasi oleh guru.  

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini 

cenderung pada pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan pada 

penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Pada saat 

penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah, dimana siswa 

hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikannya dan sedikit 

peluang bagi siswa untuk bertanya, dengan demikian suasana pembelajaran 

menjadi kurang kondusif sehingga siswa menjadi pasif.Proses pembelajaran 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut adanya partisipasi 

aktif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan belajar berpusat pada siswa, guru sebagai 

motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup.Pembelajaran 

kooperatif terutama tipe Jigsaw dianggap cocok diterapkan dalam pendidikan di 

Indonesia karena sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi 

nilai kerja sama dan gotong royong.  

 Berdasarkan hasil pengamatan awal di kelas XI IPA – 4 SMASanta 

Angela diperoleh siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran Kimia. Jenis kesulitan yang terdeteksi diantaranya kesulitan 

memahami materi, siswa juga segan untuk mengajukan pertanyaan pada guru 

tentang materi yang tidak dimengertinya, aktifitas belajar siswa yang rendah, 



 

siswa pasif dalam mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, sehingga 

menyebabkan mereka kurang memahami materi yang diajarkan. Demikian pula 

halnya, guru mengalami kesulitan dengan penyampaian materi pembelajaran yang 

diberikan, dilihat dari hasil nilai Kimia masih banyak siswa dibawah KKM dan 

kurangnya waktu untuk menyampaikan atau menyelesaikan materi pelajaran pada 

siswa karena banyaknya materi yang perlu disampaikan. 

 Hal-hal yang terkait dari permasalahan di atas, sebenarnya guru telah 

melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, misalnya dengan mengulas kembali 

materi dan konsep dasar, melaksanakan tes perbaikan dari hasil ulangan, namun 

demikian upaya ini tidak mencapai harapan yang diinginkan, sehingga efektifitas 

atau efisiensi dirasakan menurun, sehingga menyebabkan pembelajaran kembali 

seperti semula, yaitu dengan cara lama seperti ceramah. Penggunaan metode 

dengan teachercentered ini menyebabkan tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi belajar Kimia kurang optimal. 

 Mengembangkan proses belajar mengajar, hendaknya seorang guru dapat 

lebih dinamis, kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif, kooperatif, dan kolaboratif untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, agar siswa termotivasi untuk belajar dengan baik dan sungguh-

sungguh. Guru tidak terpaku dengan satu model pembelajaran saja, tetapi dapat 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Pada saat ini perlu dikaji 

model pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, mulai dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik 

pembelajaran yang efektif, efisien, dan fungsional untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar. Belajar kooperatif menuntut siswa terlibat aktif dalam berbagai 

aktivitas dalam proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif 

terhadap kualitas interaksi dan komunikasi diantara siswa. Interaksi dan 

komunikasi yang berkualitas ini dapat memotivasi belajar siswa, yang diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan atau penguasaan terhadap materi ajar yang 

disampaikan, karena dalam pembelajaran kooperatif setiap kelompok dituntut 

untuk bertanggung jawab atas keberhasilan belajarnya baik secara individu 

maupun kelompok. 



 

 Kesimpulan dari permasalahan di atas adalah kurangnya aktivitas 

keaktifan komunikasi siswa dalam mengemukakan pendapat terutama 

menanyakan permasalahan materi yang kurang dimengerti kepada guru, sehingga 

perlu dikaji alternatif pemecahan masalah pada proses kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif (kerja sama) atau yang lebih 

popular dengan model CooperativeLearning dalam menciptakan suasana belajar 

yang kondusif, kooperatif, dan kolaboratif sebagai salah satu solusi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksuduntuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Tipe Jigsaw untuk meningkatkan Aktivitas Belajar pada Materi Kelarutan”  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Rumusan Masalah 

Kemampuan aktivitas siswa dalam penguasaan materi dapat ditingkatkan 

dengan menerapkan model Cooperative Learning Tipe Jigsaw. Kegiatan 

ini akan dilakukan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Apakah model pembelajaranCooperative Learning Tipe Jigsaw 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi kelarutan dan 

Hasil Kali Kelarutan? 

b. Bagaimanapenerapan model pembelajaran Cooperative Learning 

Tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi 

Kelarutan dan Hasil  Kali  Kelarutan? 

 

2.  PembatasanMasalah 

 a.  Penelitian tindakan kelas ini digunakan Strategi Pembelajaran Kognitif

 Aktif : 

Proses pembelajaran kimia yang dilakukan akan digunakan penerapan 

model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw.  Selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam 

membangun pemikirannya sendiri tentang materi yang disampaikan 

melalui diskusi dalam kelompok 



 

 

 

b.  Pembatasan masalah di atas terdiri atas beberapa tahap, yaitu : 

 Siswa diajak terlibat aktif pada saat diskusi dalam kelompok dan

 presentasi materi 

 Siswa akan membangun pemikiran pada dirinya sendiri tentang konsep 

materi yang disampaikan melalui diskusi dan menyimpulkan 

c. Indikator Keberhasilan dari tindakan yang dilakukan adalah : 

 Siswa mampu belajar aktif dan memposisikan dirinya dengan baik dimana 

Siswa telah mempunyai bekal pengetahuan sendiri dan penguasaan tertentu 

Terhadap konsep 

 Kemampuan siswa untuk mendefinisikan, mendeskripsikan dan 

Menggambarkan ilustrasi dari konsep materi yang didiskusikan. 

 Kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam mendiskripsikan dan 

Memecahkan soal-soal Kelarutan. 

 

C. TUJUAN  PENELITIAN  TINDAKAN 

Penelitian  tindakan kelas ini bertujuan  untuk: 

1. Mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model Cooperative Learning tipe Jigsaw.  Aktivitas belajar di kelas dalam 

kelompok, yaitu membaca, mencatat, bertanya, menjawab, perhatian, 

partisipasi dan presentasi. 

2. Mengetahui aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran Kelarutan 

dan Hasil  Kali  Kelarutan dengan model Cooperative Learning tipe 

Jigsaw. 

 

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN  

 Penelitian terhadap penerapan  model  Cooperative  Learning tipe  Jigsaw 

ini, diharapkan memberikan  manfaat antara  lain sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi 

motivasi guru dalam memecahkan masalah aktivitas belajar siswa. 



 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk menerapkan model Cooperative Learning tipe Jigsaw pada materi 

lain sebagai alternatif  strategi  pembelajaran. 

 

3. Bagisiswa, 

penelitianinimemberikankesempatansiswauntuklebihaktifdankolaboratifda

lamkegiatanpembelajarandengan model pembelajaran yang baru. 

4. Bagi peneliti lain, sebagailatihanberpikirilmiahdalammemecahkanmasalah 

proses pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

 

E. DEFINISI  OPERASIONAL 

Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Aktivitas belajar merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dalam pembelajaran seperti kegiatan audiovisual, menulis, gambar, 

kegiatan mental dan emosional, Sardiman (2007:100) 

2.Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa belajar dalam kelompok kecil 

yang terdiri atas 4-6 orang secara heterogen dan bekerjasama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggungjawab atas ketuntasan 

bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi 

tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Lie (2007: 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Pembelajaran Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw  

     1.  Konsep  

Menurut Trianto (2007: 56) “Jigsaw pertama kali dikembangkan dan 

diuji cobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan 

kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas John 

Hopkins.” 

Arends (Trianto, 2007: 56) mengungkapkan bahwa, „Pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri 

atas beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas 

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut 

kepada anggota lain dalam kelompoknya.‟ 

Pada teknik ini, guru memperhatikan latar belakang pengalaman siswa 

dan membantu siswa mengaktifkannya agar bahan pelajaran menjadi lebih 

bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa dalam suasana 

gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi 

dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

 

2.  Karakteristik 

Setiap kelompok terdiri atas empat sampai enam siswa, setiap anggota 

kelompok memiliki materi tertentu yang harus dikuasai dan dia harus 

mengajarkannya kepada seluruh anggota kelompok. Setiap siswa yang 

memiliki materi yang sama dengan kelompok lain berkumpul dan membahas 

konsep yang penting, setelah selesai mereka kembali ke kelompoknya masing-

masing sebagai “ahli” dan mengajarkannya pada semua anggota di 

kelompoknya. 

 

 



 

 

3.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Sedangkan menurut Stepen, Sikes and Snapp (1978 ) yang dikutip 

Rusman (2008), mengungkapkan bahwa langkah-langkah pembelajaran model 

Cooperative Learning tipe Jigsaw, diantaranya yaitu: 

a.  Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 5-

6  orang) terdapat 6 kelompok. 

b. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang 

telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab. 

c. Setiap anggota membaca sub bab yang ditugaskan dan bertanggung 

jawab untuk mempelajarinya. 

d. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang 

sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 

mendiskusikannya. 

e. Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya 

bertugas mengajarkan ke teman-temannya. 

f. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai 

tagihan berupa evaluasi  individu.  

g. Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama 

bertemu untuk diskusi (tim ahli) saling membantu satu sama lain 

tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. 

Kemudian siswa-siswa itu kembali pada tim atau kelompok asal 

untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain tentang apa 

yang telah mereka pelajari sebelumnya pada pertemuan tim ahli. 

Pada model Cooperative Learning tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal 

dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang 

beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, dan latar belakang keluarga 

yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. 

Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri atas anggota kelompok asal 

yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik 

tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya 

untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. 



 

Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Jigsaw secara umum yang diungkapkan oleh Zainurie (2007) 

(http://zainurie.wordpress.com/2007/11/01/teori-pembelajaran-dan-model 

pembelajaran/) adalah sebagai berikut: 

1. Misalkan  suatu kelas dengan jumlah siswa 36, dan materi pembelajaran 

yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya terdiri atas 6 

bagian materi pembelajaran, maka dari 36 siswa akan terdapat 6 kelompok 

ahli yang beranggotakan 6 orang siswa dan 6 kelompok asal yang terdiri 

atas 6 orang siswa juga. Setiap anggota kelompok ahli akan kembali ke 

kelompok asal memberikan informasi yang telah diperoleh dalam diskusi 

di kelompok ahli serta setiap siswa menyampaikan apa yang telah 

diperoleh atau dipelajari dalam kelompok ahli. Guru memfasilitasi diskusi 

kelompok baik yang ada pada kelompok ahli maupun kelompok asal. 

2. Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, 

selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan 

pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok 
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Gambar 2.1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw 

 

Sumber: Trianto (2007:58) 

 

http://zainurie.wordpress.com/2007/11/01/teori-pembelajaran-dan-model%20pembelajaran/
http://zainurie.wordpress.com/2007/11/01/teori-pembelajaran-dan-model%20pembelajaran/


 

yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi 

pembelajaran yang telah didiskusikan. 

3. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. 

4. Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). 

5. Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

materi pembelajaran. 

6. Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan Jigsaw untuk belajar materi 

baru maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut 

serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

B.  Aktivitas Belajar 

     1.  Konsep 

Sanjaya (2006: 133) mengungkapkan bahwa, “Keaktifan siswa itu ada 

yang secara langsung dapat diamati seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, 

mengumpulkan data dan sebagainya, akan tetapi ada juga yang tidak bisa 

diamati, seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak”. Belajar yang berhasil 

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Sebetulnya aktif tidak aktifnya siswa dalam belajar hanya siswa yang 

mengetahuinya secara pasti. Kita tidak dapat memastikan bahwa siswa yang 

diam mendengarkan penjelasan dari guru tidak berarti tidak aktif, demikian 

sebaliknya belum tentu siswa yang secara fisik aktif, memiliki kadar aktivitas 

mental yang tinggi pula.  

Sanjaya (2006) mengatakan bahwa, “Salah satu hal yang dapat kita 

      lakukan untuk mengetahui apakah keaktifan siswa dalam proses      

      pembelajaran tergolong tinggi, sedang atau rendah dapat kita lihat dari  

      kriteria penerapan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, kriteria  

      tersebut menggambarkan sejauh mana keterlibatan siswa dalam 

      pembelajaran”.  

 

 



 

      2.  Indikator 

Peningkatan aktivitas siswa diantaranya meningkatkan jumlah siswa 

yang terlibat aktif belajar, meningkatkan jumlah siswa yang bertanya dan 

menjawab, meningkatkan jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas 

materi pembelajaran. Siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan sedangkan 

guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. Metode belajar yang 

bersifat partisipatoris yang dilakukan guru akan mampu membawa siswa 

dalam situasi yang lebih kondusif, karena siswa lebih berperan dan lebih 

terbuka serta sensitif dalam kegiatan belajar mengajar.  

 Indikator aktivitas siswa yang diungkapkan oleh Kunandar ( 2008: 277), 

dapat dilihat dari: “Pertama, mayoritas siswa beraktivitas dalam pembelajaran; 

kedua, aktivitas pembelajaran didominasi oleh siswa; ketiga, mayoritas siswa 

mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran 

kooperatif.”  

 Tujuan pembelajaran Kelarutan tidak mungkin tercapai tanpa adanya 

aktivitas siswa. Membentuk manusia yang kreatif dan bertanggung jawab, 

dalam rangka ini peneliti berusaha melatih dengan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe Jigsaw, sebab dalam model pembelajaran ini siswa 

dituntut untuk aktif dan bertanggung jawab. 

Keberadaan aktivitas belajar tidak terlepas dari adanya motivasi dalam 

diri seseorang, sehingga motivasi dan aktivitas tidak dapat dipisahkan. Oleh 

karena adanya motivasi itulah aktivitas dapat muncul. Jika kita menginginkan 

aktivitas dilakukan siswa adalah belajar, maka yang harus ditumbuhkan adalah 

motivasi belajar, karena aktivitas yang akan muncul dari diri seseorang akan 

sesuai jenisnya dengan motivasi yang ditumbuhkan.  

Menurut Sardiman (2007:75), “Motivasi belajar merupakan faktor psikis 

      yang berperan non intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal   

      penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang   

      memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan  

      kegiatan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar akan  

      muncul karena peranan motivasi yang membutuhkan gairah dan semangat  

      untuk belajar.”  



 

 Menurut Sardiman (2007:77), “...seseorang melakukan aktivitas karena 

didorong oleh adanya faktor-faktor kebutuhan biologi, insting, dan mungkin 

unsur-unsur kejiwaan yang lain serta adanya pengaruh perkembangan budaya 

manusia.” Faktor-faktor yang dimaksud di atas adalah bahan-bahan yang 

dijadikan untuk memotivasi seseorang. Sebagai contoh adalah faktor 

kebutuhan, tidak ada satu orangpun di dunia ini yang tidak memiliki 

kebutuhan. Biasanya karena latar belakang kebutuhan inilah motivasi timbul 

dan menggerakkan manusia untuk beraktivitas. Sardiman (2007:100) 

mengatakan bahwa “Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik dan 

mental seperti seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran audiovisual, menulis, dan gambar.” 

Selanjutnya Sardiman (2007: 22) menyatakan bahwa, Belajar sebagai 

suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin 

berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Dalam proses interaksi ini  

     terkandung dua maksud yaitu: 

a. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar. 

b. Proses ini dilakukan secara aktif dengan segenap panca indera ikut berperan. 

Berdasarkan uraian tentang belajar di atas peneliti berpendapat bahwa 

dalam belajar terjadi dua proses yaitu (1) perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang sedang belajar, (2) interaksi dengan lingkungannya, baik 

berupa pribadi, fakta,dsb. Jadi peneliti berkesimpulan bahwa aktivitas belajar 

adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) 

dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini 

penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, dengan demikian dalam 

pembelajaran siswalah yang harus aktif, adapun guru lebih bertindak sebagai 

fasilitator. 

 Aktivitas siswa merupakan prinsip yang penting dalam pembelajaran, 

karena pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi siswanya. 

Keterlibatan siswa secara aktif akan memberikan ingatan yang lama bagi 

siswa dan menciptakan suasanan pembelajaran yang menarik. Sardiman 



 

(2007: 101) mengungkapkan bahwa ada beberapa nilai aktivitas dalam 

pembelajaran, yaitu: 

a. Para siswa menemukan sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan segala aspek pribadi siswa 

secara integral. 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan siswa. 

d. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, serta hubungan orang 

tua dan guru. 

e. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

f. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

g. Pengajaran dilakukan secara realistis dan kongkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari 

verbalistis. 

h. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan masyarakat. 

      Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran, seperti dalam tanya jawab, hanya beberapa siswa yang memiliki 

keberanian untuk melakukannya, oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa seperti 

dikemukakan berikut: 

1.   Mengenali siswa dan membantu siswa yang kurang aktif, dalam hal ini     

      guru perlu menyelidiki penyebab siswa kurang terlibat dan  mengupayakan   

      solusi untuk menanganinya. 

2. Siapkan siswa secara tepat, persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan 

siswa untuk mempelajari tugas belajar yang baru. 

3. Sesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individual masing-masing siswa 

untuk meningkatkan usaha dan keinginan siswa untuk berperan. 

C. Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

1. Kelarutan 

Zat elektrolit yang sukar larut dalam air, pada keadaan jenuh akan 

membentuk kesetimbangan dinamis antara ion-ion yang terlarut dan zat 



 

padat yang mengendap. Kesetimbangan ini disebut kesetimbangan 

larutan. Kemampuan melarut suatu zat di dalam sejumlah pelarut pada 

suhu dan tekanan tertentu disebut  kelarutan (solubility). 

a. Satuan Kelarutan 

Untuk zat yang tergolong mudah larut, kelarutannya dinyatakan dalam 

gram per 100 gram air. Namun, untuk zat yang tergolong sukar larut, 

kelarutannya dinyatakan dalam mol L
-1

, sama dengan kemolaran. Contoh: 

Kelarutan AgCl dalam air sebesar 1 x 10
-5

 

b.   PengertianHasil Kali Kelarutan 

Apabila kamu melarutkan kapur ke dalam air sedikit demi sedikit, awalnya 

kapur larut dalam air. Tetapi lama kelamaan kapur yang ditambahkan tidak 

bisa larut lagi. Keadaan pada saat zat pelarut sudah tidak mampu lagi 

melarutkan zat yang ditambahkan disebut keadaan jenuh. Seluruh zat 

terlarut elektrolit akan terionisasi membentuk ion-ionnya. Pada keadaan 

jenuh terjadi kesetimbangan heterogen antara padatan dan ion-ion yang 

terlarut. Hal tersebut dapat dilihat pada reaksi berikut: 

  Ca(OH)2(s)                          Ca
2+

 (aq)  +  2OH
-
(aq)   

c. Tetapan Hasil Kali Kelarutan 

Perak Kromat (Ag2CrO4) merupakan contoh garam yang sukar larut dalam 

air. Jika kita memasukkan saja Kristal garam itu ke dalam segelas air 

kemudian diaduk, kita akan melihat bahwa sebagian besar dari garam itu 

tidak larut (mengendap di dasar gelas), larutan Perak Kromat mudah sekali 

jenuh. Apakah setelah mencapai keadaan jenuh proses melarut berhenti? 

Ternyata tidak. Melalui percobaan telah diketahui bahwa dalam larutan 

jenuh tetap terjadi proses melarut, tetapi pada saat yang sama terjadi pula 

proses pengkristalan dengan laju yang sama. Dengan kata lain, dalam 

keadaan jenuh terdapat kesetimbangan antara zat padat tak larut dengan 

ion-ionnya. Kesetimbangan itu terjadi antara zat padat tak larut dengan 

ion-ionnya. Kesetimmbangan dalam larutan jenuh perak kromat adalah 

Ag2CrO4(s)  ↔ 2Ag
+

(aq)+CrO4
2-

(aq) 

Gambar : dalam larutan jenuh garam atau basa, terdapat kesetimbangan 

antara zat   padat tak larut dengan ion-ionnya. Tetapan kesetimbangan dari 

 



 

kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut disebut tetapan 

hasil kali kelarutan (solubility product constant) dan dinyatakan dengan 

lambang Ksp. Persamaan tetapan hasil kali kelarutan  untuk Ag2CrO4, 

sesuai dengan persamaan adalah:   Ksp = [Ag
+
]

2
 [CrO4

2-
] 

Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam AxBy (s) sebagai  

berikut 

                                    AxBy (s)     ↔        xA
y+

(aq)   + yB
x-

(aq)    

Kelarutan                      s M                        x.s           y.s  

Maka :  Ksp. AxBy     = [A
+y 

]
x
 [B

-x 
]

y
  

                     = (  s)  (y s)
y
  =  . y

y
  s

(x+y)
  

 

    S    =  

  

 x dan y adalah koefisien dari ion-ion. 

Perumusan Ksp lebih diperuntukkan bagi zat elektrolit berupa garam dan 

basa sukar larut.  

d. Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 

Perhatikan kembali kesetimbangan yang terjadi dalam larutan jenuh 

Ag2CrO4 :  Ag2CrO4(s) ↔ 2Ag
+

(aq) + CrO4
2-

(aq) 

Konsentrasi kesetimbangan ion Ag
+
 dan ion CrO4

2-
 

Dalam larutan jenuh dapat dikaitkan dengan kelarutan Ag2CrO4 yaitu 

sesuai dengan stoikiometri reaksi (perbandingan koefisien reaksinya). Jika 

kelarutan Ag2CrO4 dinyatakan dengan s, maka konsentrasi ion Ag
+
 dalam 

larutan itu sama dengan 2s dan konsentrasi ion CrO4
2-

 sama dengan s. 

Ag2CrO4(s) ↔ 2Ag
+

(aq) + CrO4
2-

(aq) 

         s                  2s                s 

dengan demikian, nilai tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) Ag2CrO4 dapat 

dikaitkan dengan nilai kelarutannya (s) sebagai berikut 

Ksp = [Ag
+
]

2
 [CrO4

2-
] = (2s)

2
 (s) = 4s

3
 

Secara umum, hubungan antara kelarutan (s) dengan tetapan hasil kali 

kelarutan (Ksp) untuk elektrolit AxBy dapat dinyatakan 

AxBy (s) ↔ xA
y+

(aq) + yB
x-

(aq) 

yx
yx yx

Ksp

)()(



 

    s                xs             ys 

Ada 3 cara untuk menentukan hubungan antara kelarutan ( s ) dengan 

tetapan hasil kali kelarutan ( Ksp ) yaitu : 

a)  Menuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya 

b)  Menentukan hubungan antara konsentrasi ion-ion dengan kelarutan  

     berdasarkan koefisien reaksinya. 

c)  Menentukan hubungan antara Ksp dengan kelarutan ( s ) berdasarkan  

      persamaan   tetapan hasil kali kelarutan. 

Ket: “ Besarnya nilai Ksp suatu zat bersifat tetap pada suhu yang tetap. “ 

     e.   Pengaruh Ion Senama Terhadap Kelarutan 

Sebelumnya, kita telah membahas tentang kelarutan suatu senyawa di 

dalam air murni. Lalu bagaimana kelarutan suatu senyawa tersebut di 

dalam senyawa lain yang memiliki ion yang sejenis? Dalam larutan 

Na2CrO4 yang ditambahkan dengan kritalAg2CrO4, terdapat pelarut perak 

kromat (Ag2CrO4) dalam air dan dalam larutan Na2CrO4. Jika Ag2CrO4 

maka satu-satunya  sumber ion Ag
+
dan ion CrO4

2-
 berasal dari padatan 

Ag2CrO4. Sementara jika Ag2CrO4 dilarutkan dalam larutan Na2CrO4, 

maka ion CrO4
2-

 berasal dari Ag2CrO4 dan Na2CrO4. Dalam hal ini 

Ag2CrO4 dengan Na2CrO4 memiliki ion senama yaitu CrO4
2-

. 

Lalu, bagaimanakah pengaruh ion senama tersebut terhadap kelarutan 

suatu elektrolit? Marilah kita perhatikan larutan jenuh Ag2CrO4. Apakah 

yang bakan terjadi apabila ke dalam larutan jenuh itu kita tambahkan 

Na2CrO4 atau AgNO3? Seperti yang telah kita ketahui, dalam larutan jenuh 

Ag2CrO4 terdapat kesetibangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion-ion Ag
+
 

dan CrO4
2-

. 

Ag2CrO4(s) ↔ 2Ag
+

(aq) + CrO4
2-

(aq) 

Penambahan Na2CrO4 atau AgNO3 akan memperbesar konsentrasi ion 

CrO4
2-

 atau ion Ag
+
 dalam larutan. Sesuai dengan azas kelarutan Le 

Chatelier tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion 

CrO4
2-

 atau ion Ag
+
 akan menggeser kesetimbangan persamaan diatas ke 

kiri. Akibat dari pergeseran itu, jumlah Ag2CrO4 yang larut berkurang. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ion senama akan memperkecil kelarutan. 



 

Akan tetapi, ion senama tidak mempengaruhi nilai tetapan hasl kali 

kelarutan, asal suhu tidak berubah 

f. Pengaruh pH terhadap Kelarutan 

Tingkat keasaman larutan (pH) dapat mempengaruhi kelarutan berbagai 

jenis zat. Suatu basa umumnya lebih larut dalam larutan yang bersifat 

asam, dan sebaliknya lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa. 

Garam-garam yang berasal dari asam lemah akan lebih mudah larut dalam 

larutan yang bersifat asam kuat. 

g. pH dan Kelarutan Basa 

sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih sukar larut dalam 

larutan yang bersifat basa daripada larutan netral. 

h. pH dan Kelarutan Garam 

Kalsium karbonat (CaCO3) sukar larut dalam air, tetapi larut dalam larutan 

HCl. Fakta ini dapat diterangkan sebagai berikut. Dalam larutan jenuh 

 CaCO3  terdapat kesetimbangan sebagai berikut. 

CaCO3 (s) ↔ Ca
2+

 (aq) + CO3
2-

(aq)  

Dalam larutan asam, ion CO3
2-

 akan diikat oleh ion H
+
membentuk HCO3

-
 

atau H2CO3. H2CO3 selanjutnya akan terurai membentuk CO2 dan H2O. 

hal ini akan menggeser kesetimbangan di atas ke kanan atau dengan kata 

lain‟ menyebabkan CaCO3 melarut. Reaksi kesetimbangan kalsium 

karbonat sebagai berikut: 

CaCO3(s)                        Ca
2+

(aq)  +   CO3
2-

(aq)    

    Saat asam kuat ditambahkan ke kalsium karbonat, ion hidrogen (H
+
) 

    bereaksi dengan ion karbonat. 

CO3
2-

(aq)+ H3O
+
(aq)                    HCO3

-
(aq)+   H2O (l) 

HCO3
-
(aq)+H3O

+
(aq)            H2CO3 (aq) + H2O(l)        CO2(g) 

+2H2O(l) 

Gelembung-gelembung gas karbon dioksida akan timbul saat kalsium 

Karbonat larut. Senyawa Cu(OH)2 larut jika ditambahkan HCl. 

Cu(OH)2 (s)                  Cu
2+

(aq)  +   2OH
-
(aq)    

   H3O
+
(aq) +  OH

-
 (aq)                  2H2O(l) 

       Garam-garam berikut lebih kuat dalam larutan asam daripada dalam air. 

 

 

 



 

CaF2(s)                  Ca
2+

(aq)  +   2F
-
(aq)    

F
-
(aq) + H3O

+
(aq)                  HF (aq)  +   H2O (l) 

 

Kelarutan garam CaF2 dapat dipengaruhi oleh pH. Jika pH diturunkan maka 

konsentrasi ion OH
-
 akan berkurang sehingga kelarutan akan meningkat 

karena kesetimbangan bergeser ke kanan. Jika pH dinaikkan maka 

konsentrasi ion OH
-
 akan bertambah sehingga kelarutan akan menurun 

karena kesetimbangan bergeser ke kiri. Oleh karena itu, garam CaF2 akan 

lebih larut dalam larutan asam (pH rendah) daripada dalam air. 

 

i. Reaksi Pengendapan 

Kita dapat mengeluarkan suatu kelarutan ion dari larutannya melalui reaksi 

pengendapan. Misalnya, ion kalsium (Ca
2+

) dapat dikeluarkan dengan 

menambahkan larutan Na2CO3. Dalam hal ini, ion Ca
2+

 akan bergabung 

dengan ion karbonat (CO3
2-

) membentuk CaCO3, suatu garam yang sukar 

larut, sehingga mengendap. 

Ca
2+

 (aq) + CO3
2-

 (aq) → CaCO3 (s) 

Contoh lainnya yaitu mengendapkan ion Cl
-
 dari air laut dengan 

menambahkan larutan perak nitrat (AgNO3). Ion Cl
-
 akan bergabung 

dengan ion Ag
+
 membentuk AgCl yang sukar larut. 

Cl
-
 (aq) + Ag

+
 (aq) → AgCl (s) 

Lalu, apakah endapan AgCl terbentuk begitu ada ion Ag
+
 memasuki 

larutan? Kita ingat kembali bahwa AgCl dapat larut dalam air, meskipun 

dalam jumlah yang sangat sedikit. Artinya, ion Ag
+
 dan ion Cl

-
 dapat 

berada bersama-sama dalam larutan hingga larutan jenuh, yaitu sampai 

hasil kali [Ag
+
][Cl

-
] sama dengan nilai Ksp AgCl. Apabila penambahan ion 

Ag
+
 dilanjutkan hingga hasil kali [Ag

+
] [Cl

-
] > Ksp AgCl, maka kelebihan 

ion Ag
+
 dan ion Cl

-
 akan bergabung membentuk endapan AgCl. Jadi, pada 

penambahan larutan Ag
+
 ke dalam larutan Cl

-
 dapat terjadi: 

[Ag
+
][Cl

-
] < Ksp AgCl = larutan belum jenuh 

[Ag
+
][Cl

-
] = Ksp AgCl = larutan tepat jenuh 

[Ag
+
][Cl

-
] > Ksp AgCl = terjadi pengendapan 

 



 

Hasil kali konsentrasi seperti dirumuskan dalam  rumus tetapan 

kesetimbangan (bukan konsentrasi setimbang) disebut Q. jadi secara 

umum, apakah keadaan suatu larutan belum jenuh, jenuh, atau terjadi 

pengendapan, dapat ditentukan dengan memeriksa nilai Qc-nya dengan 

ketentuan: 

Qc  <  Ksp, larutan belum jenuh 

Qc  =  Ksp,  larutan tepat jenuh 

Qc  >  Ksp, terjadi pengendapan 

 

j. Manfaat dan Fungsi Tetapan Hasil Kali Kelarutan ( Ksp ) 

Ksp suatu senyawa ion yang sukar larut dapat digunakan untuk 

memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. 

Semakin besar harga Ksp suatu zat, maka zat tersebut akan semakin 

mudah larut. Harga Ksp suatu zat juga dapat digunakan untuk 

meramalkan terjadi tidaknya endapan suatu zat tersebut jika 2 larutan yang 

mengandung ion-ion dari senyawa yang sukar larut, dicampurkan.Untuk 

meramalkan terjadi tidaknya endapan suatu senyawa AmBn, jika larutan 

yang mengandung ion A
n+

 dan ion B
m-

 dicampurkan maka digunakan 

konsep hasil kali ion ( Qsp ). 

Qsp AmBn = [ A
n+

 ]
m

 . [ B
m-

 ]
n
 

 Jika Qsp < Ksp maka belum terbentuk larutan jenuh maupun endapan 

AmBn 

 Jika Qsp = Ksp maka terbentuk larutan jenuh AmBn 

 Jika Qsp > Ksp maka terbentuk endapan AmBn 

 

k. KEGUNAAN  KELARUTAN DALAM KEHIDUPAN 

  Dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, polisi sering kali 

menggunakan sidik jari yang diperoleh dari tempat kejadian. Proses untuk 

mendapatkan sidik jari tersebut menggunakan prinsip kelarutan zat. Sewaktu 

tersangka tindak kejahatan memegang suatu benda, salah satu zat yang 

ditinggalkan pada benda tersebut adalah NaCl yang berasal dari 

keringat.Polisi yang datang ke tempat kejadian menyapu benda yang 



 

dipegang tadi dengan larutan AgNO3.  AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl 

membentuk endapan AgCl berwarna putih. Di bawah sinar endapan AgCl 

putih ini akan berubah menjadi endapan Ag yang berwarna hitam.Endapan 

inilah yang akan menampilkan sidik jari.  

 NaCl(aq) +AgNO3(aq)   AgCl(s) + NaNO3(aq) 

            Putih 

Terbentuknya endapan AgCl terkait dengan kelarutan zat AgCl dalam 

pelarut air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian dalam memecahkan masalah pada proses aktivitas 

pembelajaran dengan model Cooperative Learning tipe Jigsaw pada materi 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan sebagai salah satu solusi seperti yang telah 

dirumuskan dalam bab pendahuluan yang bertujuan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Maka, metode penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan tersebut adalah metode Penelitian Tindakan Kelas atau Classroom 

Action Research (CAR). 

Penelitian ini dimulai dengan adanya masalah yang dirasakan sendiri 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Masalah tersebut berhubungan 

dengan proses belajar siswa yang tidak sesuai dengan harapan guru atau hal-

hal lain yang berkaitan dengan perilaku mengajar guru dan perilaku belajar 

siswa. Langkah menemukan masalah dilanjutkan dengan menganalisis dan 

merumuskan masalah, kemudian merencanakan penelitian dalam bentuk 

tindakan perbaikan, mengamati, dan melakukan refleksi. Masalah pada 

pembelajaran kimia adalah pada saat proses pembelajaran, terlihat bahwa 

siswa cenderung kurang aktif mengikuti pembelajaran. Jenis kesulitan siswa 

dalam pembelajaran yang terdeteksi diantaranya kesulitan memahami materi. 

Siswa juga segan untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang materi 

yang tidak dimengertinya, sehingga menyebabkan mereka kurang memahami 

materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Kimia tersebut, demikian pula 

halnya guru mengalami kesulitan dengan model pembelajaran yang 

digunakannya juga karena kurangnya waktu untuk menyampaikan atau 

menyelesaikan materi pelajaran pada siswa karena banyaknya materi yang 

perlu disampaikan. Terdapat tiga prinsip mengapa menggunakan PTK, yakni: 

1. Adanya partisipasi dari  guru sendiri sebagai peneliti dalam suatu program 

atau kegiatan. 

2. Adanya tujuan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran kimia melalui 

penelitian tindakan tersebut. 



 

3. Adanya tindakan untuk meningkatkan aktivitas siswa tersebut untuk lebih 

aktif dengan fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran.  

 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian yang bersifat 

reflektif, dengan beberapa kali tindakan perbaikan sehingga masalah dapat 

terselesaikan. Penelitian ini dibatasi dalam dua kali siklus. Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

1.  Tahap Perencanaan (Planning) 

Keberhasilan suatu tindakan akan ditentukan dengan perencanaan yang 

matang, oleh karena itu pada tahap ini dilakukan beberapa perencanaan yaitu: 

a. Menetapkan jumlah siklus, yaitu dua siklus. Materi pada  siklus pertama 

adalah Kelarutan garam dan basa yang mudah dan sukar larut,  yang akan 

dilakukan satu kali tatap muka kegiatan pembelajaran selama 2 x 45 menit. 

b. Menetapkan sumber data penelitian yang akan digunakan sebagai kelas 

penelitian, yaitu di kelas XI IPA – 4 dengan jumlah siswa sebanyak 32 

orang, terdiri atas 18 orang siswa laki-laki dan 14 orang siswa perempuan. 

c. Menetapkan strategi yang akan dipakai dalam pembelajaran materi 

Kelarutan, yaitu pembelajaran model cooperative learning tipe Jigsaw 

untuk setiap siklus. Pada penelitian ini siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok awal dan kelompok ahli secara heterogen, dengan setiap 

kelompok terdiri atas 5 – 6 orang anggota (terdapat 6 kelompok).  

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), meliputi: skenario 

pembelajaran dengan alokasi waktu, prosedur pembelajaran, dan 

penyiapan tes evaluasi dalam bentuk uraian. 

e. Menetapkan cara observasi, yaitu dengan menggunakan format observasi 

yang telah disiapkan sebelumnya dimana observasi dilaksanakan secara 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Format observasi yang 

digunakan berupa: 

1) Lembar observasi aktivitas guru, digunakan untuk melihat kegiatan 

guru selama proses belajar mengajar. 



 

2) Lembar observasi aktivitas siswa, digunakan sebagai alat observasi 

untuk melihat kegiatan siswa pada proses belajar mengajar. 

33))  Lembar observasi catatan lapangan, digunakan untuk mendeskripsikan 

dan mencatat temuan penting aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung..  

f. Menetapkan cara pengumpulan data, yaitu jenis data kualitatif yang 

dikumpulkan melalui wawancara lisan, observasi, dan catatan lapangan. 

g. Menetapkan cara pelaksanaan refleksi, dengan cara mendiskusikan hasil 

pelaksanaan tindakan dengan 2 guru sebagai obsever setelah selesai 

pelaksanaan tindakan dan observasi untuk setiap siklusnya. 

 

2. Tahap Pelaksanaan (Action) 

Pada tahap ini disajikan tindakan untuk dua siklus, secara rinci 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Siklus Pertama  

Pelaksanaan proses pembelajaran, meliputi: 

1. Mengulang materi sebelumnya, menyajikan informasi dan penyampaian 

materi pembelajaran sebagai pengantar ke dalam pembelajaran dengan 

model cooperative learning tipe Jigsaw. 

2. Membagi siswa ke dalam kelompok awal dan kelompok ahli yang 

beranggotakan lima – enam orang siswa untuk setiap kelompok dengan 

komposisi tingkat kemampuan yang berbeda-beda (heterogen). Pembagian 

kelompok sebelumnya telah diinformasikan terlebih dahulu sehingga 

setelah penyajian materi, siswa langsung membentuk kelompok yang 

sudah dibentuk sebelumnya. 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari secara 

garis besar. 

4. Melakukan kegiatan inti proses pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran model cooperative learning tipe Jigsaw. Pada kegiatan ini 

guru memerintahkan agar siswa membentuk kelompok ahli membahas 

suatu konsep tertentu. Anggota dari kelompok ahli tersebut dituntut untuk 

menguasai materinya dan berkewajiban menyampaikan materi atau konsep 



 

tersebut kepada rekan-rekannya di kelompok awal. Posisi guru dalam 

kegiatan kelompok hanya sebagai fasilitator dan tidak turut campur terlalu 

jauh dalam kegiatan kelompok.  

5. Setelah siswa selesai diskusi di kelompok ahli dan siswa telah menguasai 

materi Kelarutan atau konsep tersebut, siswa berkewajiban untuk 

menjelaskan materi kepada rekan-rekannya di kelompok awal, kemudian 

guru memerintahkan siswa untuk mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas dihadapan rekan-rekannya. Guru menunjuk kelompok awal secara 

acak untuk mempresentasikannya. Guru berperan sebagai moderator 

dalam kegiatan diskusi. Observer memantau selama kegiatan diskusi 

kelompok dan mencatat kegiatan yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran pada catatan lapangan.  

6. Memberikan evaluasi yang berupa soal uraian untuk mengetahui 

kemampuan belajar siswa. 

7. Pelaksanaan observasi, dilakukan oleh dua orang observer (guru Kimia 

dan guru Bimbingan Konseling) dengan pelaksanaan tindakan guna 

mengumpulkan data dari siklus pertama sampai siklus kedua. 

8. Pelaksanaan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dan observasi 

selesai, guna mengkaji atau menganalisis data yang diperoleh dari proses 

tindakan dan sebagai bahan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus 

berikutnya. 

 

b. Siklus Kedua 

Pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus kedua ini berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus pertama dan rencana perbaikan pembelajaran yang 

telah disusun untuk siklus kedua. Tahapan proses pembelajaran pada siklus 

kedua sama seperti pembelajaran siklus pertama. 

Pada tiap akhir siklus diberikan soal tes dalam bentuk soal uraian 

untuk mengukur tingkat kemampuan penguasaan materi. Berikut adalah 

rincian materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan yang disampaikan dalam 

setiap siklusnya, yaitu: 



 

1. Siklus pertama, dengan materi yaitu Garam dan Basa yang Sukar dan 

mudah larut, pengertian Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan, Hubungan 

Kelarutan (s) dan Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp), latihan soal, 

evaluasi 

2. Siklus kedua, dengan materi yaitu Pengaruh Ion Senama Terhadap 

Kelarutan, Pengaruh pH terhadap Kelarutan, pH dan Kelarutan Basa, pH 

dan Kelarutan Garam, Reaksi Pengendapan, Manfaat dan Fungsi Tetapan 

Hasil Kali Kelarutan ( Ksp ), Kegunaan Kelarutan dalam Kehidupan, 

latihan soal, evaluasi  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus dimana masing-masing 

siklus tingkat keberhasilannya disesuaikan dengan kompetensi yang 

diharapkan dapat dikuasai siswa setelah proses pembelajaran. 

 

 

Gambar 3.1. Alur PTK  

Sumber: Suhardjono (2008: 74) 



 

Secara menyeluruh penelitian ini mengikuti alur penelitian yang digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Alur PTK dengan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw  

 

Sumber:  Herdian (2008:79) 
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C. Kerangka Pemecahan Masalah pada PTK 

Kerangka pemecahan masalah pada PTK dan gambaran pola 

pemecahannya melalui tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Data dan Sumber Data  

Data yang diperoleh berupa RPP, kemampuan aktivitas belajar siswa, 

data gambaran aktivitas guru, serta catatan lapangan. Mengumpulkan data 

penelitian dilakukan dengan cara menentukan sumber data terlebih dahulu, 

kemudian jenis data, teknik pengumpulan data, dan instrumen yang 

digunakan. Guru Kimia  dan siswa sebagai sumber data utama untuk 

mengetahui proses belajar mengajar dengan model Cooperative Learning tipe 

Jigsaw, dalam penelitian ini disebut data kualitatif yang dikumpulkan melalui 

wawancara, skenario pembelajaran atau RPP, gambaran aktivitas guru dan 

siswa, serta catatan lapangan. Sumber data dokumentasi terdiri atas lembar 

Keadaan Sekarang Perlakuan Hasil  
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3. Metode pembelajaran 

konvensional 

4. Aktivitas belajar siswa 

pasif 

1. Penjelasan 

pembelajaran 

2. Pembelajaran 

tipe Jigsaw 

3. Simulasi 

pembelajaran 

sistem jigsaw 

1. Guru mampu 

menerapkan 

pembelajaran dengan 

tipe Jigsaw 

2. Kualitas pembelajaran 

meningkat 

3. Aktivitas belajar siswa 

menjadi aktif 

Evaluasi Awal Evaluasi Akhir 

Diskusi Pemecahan 

 Masalah 

Penerapan Metode  

Jigsaw 

Evaluasi Efek 

Gambar 3.3. Kerangka Pemecahan Masalah pada PTK 

Sumber: Kunandar (2008: 276) 



 

observasi aktivitas guru dan siswa, serta hasil tes yang dikumpulkan melalui 

tes evaluasi dalam penelitian ini. 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data diperlukan dalam beberapa teknik tertentu. 

Mengingat informasi yang diperlukan sifatnya beragam, maka beragam pula 

teknik-teknik yang digunakan. Data atau informasi yang dibutuhkan dapat 

diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan tes. 

 

a. Wawancara  

Kunandar (2008: 157) mengatakan bahwa wawancara digunakan untuk 

mengungkapkan data yang berkaitan dengan sikap, pendapat, atau 

wawasan. Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukkan 

secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 

informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu dan memiliki 

relevansi dengan permasalahan penelitian tindakan kelas. 

Sementara itu menurut Hopkins (1993) (Kunandar 2008:157), 

mengungkapkan bahwa „Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui 

situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.‟ 

Dengan wawancara responden diharapkan dapat mengungkapkan perilaku 

yang terselubung yang tidak mungkin diperoleh dari observasi. 

Wawancara dilakukan terhadap pendapat siswa terhadap strategi 

pembelajaran dengan cooperative learning tipe Jigsaw. Melalui 

wawancara ini diharapkan dapat memperoleh masukkan untuk melengkapi 

dan memperkuat analisis data yang diperoleh melalui strategi 

pembelajaran model Cooperative Learning tipe Jigsaw.  

 

b. Observasi 

Sukardi (2008:127) mengungkapkan bahwa “Pengamatan atau 

observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran.” Observasi 

biasanya digunakan sebagai penyelidikan tingkah laku individu atau 



 

proses terjadinya sesuatu peristiwa yang dapat diamati baik dalam sesuatu 

yang sesungguhnya maupun situasi buatan. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjaring data berupa aktivitas 

guru dan siswa selama proses belajar mengajar dengan menggunakan 

strategi cooperative learning tipe Jigsaw. Kegiatan observasi pada proses 

pembelajaran ini dilakukan oleh dua orang observer.  

 

c. Tes 

(Rasyid, 2007: 11) mengatakan bahwa „Tes diartikan sebagai sejumlah 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau sejumlah pertanyaan yang 

harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan 

seseorang atau mengungkap aspek tertentu. Tes merupakan sejumlah 

pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah.   

Tes yang digunakan berbentuk tes subyektif. Tes subyektif adalah tes 

yang berbentuk uraian yang menuntut siswa untuk mendeskripsikan 

perkembangan individu dan kelompok mengenai penguasaan materi. Tes 

yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur perkembangan atau 

kemajuan siswa sebelum dan sesudah menempuh pembelajaran dengan 

strategi cooperative learning tipe Jigsaw, dengan kata lain untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan strategi cooperative learning tipe 

Jigsaw dalam meningkatkan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran.  

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dirancang sebagai alat pengumpul data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Skenario pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

ini disusun sebagai pedoman bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan strategi cooperative learning tipe Jigsaw, berdasarakan hasil 

tindakan kelas.  



 

2. Lembar Observasi 

Observasi ini dilakukan untuk mencatat aktivitas siswa, aktivitas guru,  

dan mencatat kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Keuntungan 

yang dapat diperoleh melalui teknik observasi adalah dapat memperoleh 

data mengenai pengalaman belajar pada saat itu secara otentik dan 

mendalam.  

3. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu dialog atau percakapan yang dilakukan 

peneliti kepada siswa yang dilakukan pada saat tindakan, serta wawancara 

terhadap siswa pada akhir pembelajaran. Wawancara yang digunakan 

adalah berupa wawancara terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 

yang dilakukan guru selama pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

4. Lembar Tes  

Tes evaluasi yang digunakan berbentuk uraian yang diberikan pada 

masing-masing siswa di akhir pembelajaran setiap siklus. Tes ini bertujuan 

untuk melihat kemampuan penguasaan siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan.  

 

3. Teknik Analisis Data 

Menganalisa data berarti memilah, mengelompokkan atau 

menggolongkan data menurut jenis, sifat atau bentuknya sehingga hasilnya 

dapat dibaca, dimengerti, dan dimaknai. Tegasnya analisis dapat membantu 

peneliti dalam menarik kesimpulan sehingga jawaban masalah penelitian 

dapat ditemukan. Prosesnya meliputi pengelompokkan hasil pengamatan 

dengan menghitung tanda cek, skor dan seterusnya. Data hasil observasi 

penelitian ini untuk kepentingan analisis digunakan teknik statistik deskriptif 

(prosentase, perhitungan rata-rata). 

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif. 

     1.   Analisis hasil pengamatan kegiatan pembelajaran 

Analisis hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dilakukan observasi mengenai aktivitas guru dan siswa. 



 

      2.   Analisis tes hasil belajar 

Data hasil tes belajar berisi soal uraian untuk menghindari pengundian 

pilihan jika berupa soal pilihan ganda. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan deskripsi 

proses pembelajaran dan analisis data kuantitatif dengan mencari rata-rata 

hasil belajar siswa tiap siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Pra Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini di awali dengan observasi awal, yaitu 

pembelajaran yang berlangsung secara alamiah, kemudian dilakukan analisis 

reflektif untuk menentukan tindakan yang mengarah pada perbaikan dan 

peningkatan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

penguasaan materi belajar siswa. Setelah refleksi dilakukan dan seluruh 

instrumen disusun kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan kelas, 

sehingga hasil awal dari penelitian ini adalah hasil observasi, data hasil 

wawancara dengan wali kelas dan evaluasi sebelumnya. Kemudian setelah 

analisis tersebut, maka dilakukan penelitian melalui dua siklus pembelajaran 

yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, analisis data, 

dan refleksi untuk perbaikan tindakan siklus selanjutnya.  

    Pada pertemuan dengan guru Kimia lain dibicarakan mengenai teknik 

penelitian yang akan digunakan dan materi yang akan digunakan saat 

pembelajaran. Pada kesempatan ini pula, penulis menginformasikan masalah 

waktu dan jam pelajaran yang digunakan. Penelitian disepakati dilakukan pada 

materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan selama empat jam pelajaran, yaitu 

hari Senin 13 Mei dan Kamis 16 Mei 2013.  

Wawancara dengan wali kelas dan guru Kimia lain dilakukan secara 

informal seperti layaknya berbincang-bincang untuk mencari solusi tentang 

hasil pembelajaran Kimia di kelas XI IPA – 4, Pertanyaan yang diajukan 

adalah seputar kebiasaan yang dilakukan pada saat pembelajaran, metode 

pembelajaran yang digunakan, perhatian siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, serta masalah-masalah yang timbul pada saat 

pembelajaran, hasil nilai Kimia yang rendah dibandingkan dengan kelas lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal terhadap pembelajaran 

ditemukan hal-hal sebagai berikut: 



 

1. Guru kurang mempertimbangkan pengalaman belajar siswa yang dimiliki 

sebelumnya. 

2. Guru kurang memperhatikan siswa dalam keadaan siap untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran 

3. Guru cenderung menyampaikan materi dengan metode ceramah sehingga 

siswa kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, seharusnya 

materi Kimia menarik minat siswa untuk mempelajarinya 

4. Guru kurang berupaya agar siswa termotivasi untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran dan melakukan proses belajar secara aktif 

5. Kurangnya peran guru dalam membimbing, memfasilitasi dan 

memperhatikan perbedaan individual yang dimiliki masing-masing siswa 

selama proses pembelajaran. 

6. Guru kurang mengulas materi sebelumnya sehingga ketika menghadapi 

pembelajaran selanjutnya siswa terkadang kurang paham, karena materi 

yang akan diajarkan biasanya berhubungan dengan materi sebelumnya. 

7. Sumber belajar di kelas kurang lengkap, seperti materi yang didapatkan 

oleh siswa hanya mengandalkan materi yang disampaikan guru dan  

kumpulan soal-soal Mandiri Kimia. 

8. Suasana belajar yang kooperatif diantara siswa dalam menyelesaikan 

persoalan terutama saat menyelesaikan soal Kimia belum tercipta. 

Hasil observasi awal di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran cenderung berjalan pasif dengan guru yang hanya menggunakan 

pembelajaran searah. Sumber belajar yang dimiliki siswa sangat kurang 

dengan hanya mengandalkan catatan materi dari guru, hand out materi, buku 

latihan soal Mandiri, sehingga wawasan siswa kurang berkembang. 

Kurangnya penanaman konsep yang kuat pada siswa membuat siswa 

mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks, dan 

banyak siswa yang tidak dapat memperdalam konsep materi dan 

menyelesaikan latihan soal. 

Berdasarkan observasi pada proses pembelajaran pra tindakan, 

selanjutnya peneliti bersama guru kimia lain mengadakan refleksi awal dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran di kelas. Peneliti mencoba 



 

mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran model cooperative learning tipe Jigsaw. Model pembelajaran ini 

dipilih karena model pembelajaran ini dapat menuntut siswa untuk lebih aktif 

dan komunikatif dalam proses pembelajaran dengan membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok untuk saling berbagi dan bertukar pikiran sesama siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Setelah dilakukan refleksi pra tindakan, maka dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan dua kali siklus pembelajaran sesuai muatan materi yang 

akan disampaikan dalam dua kali pertemuan. Uraian hasil penelitian berikut 

ini disajikan secara bertahap mulai dari siklus pertama sampai siklus kedua 

yang dilaksanakan dengan berpedoman pada RPP yang telah disusun 

sebelumnya.  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

Hasil aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada siklus I di 

kelas,  berdasarkan pengamatan mulai dari siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran model Cooperative Learning tipe Jigsaw dengan materi 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan, kegiatan diskusi di kelompok awal dan 

kelompok ahli sampai pada kegiatan presentasi. Hasil observasi siklus I pada 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran masih tergolong cukup dengan 

perolehan dua observer = 76,50. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini dari hasil 

pengamatan dua observer selama kegiatan siklus I. 

Tabel 1. Hasil rata-rata Aktivitas Siswa pada siklus I 

No Observer I Kategori Observer II Kategori 

1 77,53 Cukup 76,47 Cukup 

 

     Hal ini dikarenakan siswa masih belum siap memperhatikan (masih 

membahas mata pelajaran sebelumnya) penjelasan guru sebagai awal metode 

pembelajaran yang belum pernah dilakukan di kelas, siswa masih kurang aktif 

belajar dalam kelompok, aktifitas diskusi masih rendah, siswa tidak mampu 

melaksanakan evaluasi dalam diskusi. Berikut data pengamatan siklus I.



 

Tabel 2. Aktivitas Siswa selama Kegiatan Pembelajaran pada Siklus I (Observer I & II) 

No Kegiatan Siswa Catatan Pengamatan Observer I Catatan Pengamatan Observer II Skor I Skor II 

1. Kesiapan siswa menerima 

pembelajaran 

Siswa sudah tenang, tetapi masih  

ada buku pelajaran lain di atas meja 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai proses pembelajaran 

70 79 

2. Siswa tertarik dalam 

pembagian kelompok 

Siswa tidak terlihat antusias, hanya  

mengikuti perintah guru 

Siswa tidak  ada yang protes dengan 

pembagian kelompok 

75 80 

3. Siswa termotivasi belajar 

dalam kelompok 

Siswa masih ada yang membahas  

materi lain, dalam diskusi masih  

terdapat beberapa siswa yang 

mendominasi 

Siswa saling berdiskusi, tidak ada yang 

diam 

70 80 

4. Penguasaan materi bahan 

ajar sebelumnya (materi pra 

syarat) 

Materi bahan ajar sebelumnya 

(kepolaran,kesetimbangan,molaritas) 

Masih dikuasai siswa 

Tidak dilakukan ssehingga tidak terlihat 

penguasaan materi sebelumnya 

88 50 

5. Penguasaan materi bahan 

ajar Kelarutan secara 

proporsional 

Materi yg disampaikan sudah cukup 

baik, masih ada sedikit kesalahan 

Siswa sudah mampu menjelaskan & 

menguasai materi yang menjadi 

bagiannya 

70 79 

6. Aktifitasmenemukan 

langkah-langkah dalam 

mencari penyelesaian suatu 

materi yang harus 

dikuasainya 

Dalam presentasi, siswa berusaha 

memberi contoh & menyelesaikan 

dengan baik 

Siswa mau bertanya kepada teman & 

guru apabila tidak mengerti 

85 80 

7. Berani tampil dalam 

mengemukakan pendapat 

Siswa berani mempresentasikan hasil 

diskusi 

Siswa kurang aktif mengmukakan 

pendapat 

90 60 

8. Berani untuk bertanya 

kepada guru  

Dalam diskusi hanya sebagian yang 

bertanya, ketika presentasi tidak ada 

yang bertanya 

Siswa inisiatif bertanya walaupun 

hanya beberapa 

65 75 

9. Berani untuk bertanya 

kepada teman 

presentasi tidak ada yang bertanya Saling diskusi dan aktif bertanya 60 80 

10. Berani bertanggung jawab Siswa dengan serius Siswa mampu menjelaskn materi yang 85 85 



 

atas materi tersebut untuk 

disampaikan kepada teman-

teman di kelompok 

menyampaikan/menjelaskan  materi 

yang diterima kepada anggota 

kelompok lain 

menjadi bagiannya untuk dijelaskan 

11. Belajar bekerja sama dan 

tidak saling mengandalkan 

atau ketergantungan yang 

negatif dalam kelompok 

Sebagian siswa sudah berusaha 

memahami materi yang diperoleh 

tetapi masih ada siswa yang pasif 

Siswa mau bekerjasama dengan 

kelompok 

80 80 

12. lebih menyenangkan dan 

mudah untuk memahami 

materi kelarutan & hasil 

kelarutan 

Siswa merasa lebih mengerti bahasa 

temannya, lebih mudah memahami 

Siswa melakukan evaluasi tentang 

materi & metode, respon positif 

sehingga mereka dianggap mengerti 

85 80 

13. Aktif meningkatkan kerja 

sama di dalam kelompok 

selama kegiatan 

pembelajaran  

Hanya beberapa siswa yang dominan 

menyampaikan pendapat dalam diskusi 

Beberapa siswa hanya diam 70 70 

14. Partisipasi siswa dalam 

kegiatan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan 

Siswa lain masih pasif Siswa aktif dalam diskusi 70 80 

15. Keberanian 

mempresentasikan materi 

tersebut kepada teman-

teman baik secara individu 

dan kelompok 

 

Secara individu siswa berusaha 

menyampaikan materi, secara 

kelompok siswa masih takut untuk 

tampil ke depan kelas 

Lebih baik satu kelompok tiap anggota 

presentasi 

80 70 

16. Kemauan menjawab 

pertanyaan tes yang 

diberikan 

Siswa mengerjakan soal tes yang 

diberi dengan suka rela 

Siswa mengerjakan tes dengan baik 85 85 

17. Kemampuan melakukan 

evaluasi dalam diskusi 

- Tidak terlihat - 60 

18. Kemampuan - Tidak terlihat apakah semua siswa - 90 



 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

mengerti atau tidak 

19.  Respon siswa dengan 

model pembelajaran Jigsaw 

Siswa merasa lebih mudah memahami 

bahasa teman, lebih berani bertanya & 

sharing 

Respon siswa positif & mereka mudah 

memahami materi 

90 90 

 Jumlah 1318 1453 

 Rata – rata  77,53 76,47 

 
Catatan Lapangan siklus I 

Observer I 

1. Beberapa kelompok membahas materi pelajaran lain,  sesudah diskusi kelompok selesai/setelah bertanya kepada guru 

mengenai materi 

2. Lebih baik guru menjelaskan materi sebelumnya, agar siswa lebih mengerti dan mengetahui kaitan antara materi yang 

sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan 

3. Lebih baik yang presentasi adalah semua anggota dari kelompok yang dipilih untuk presentasi sehingga apabila siswa yang 

presentasi kesulitan dapat dibantu oleh anggota kelompok 

4. Siswa mampu mengevaluasi metode pembelajaran yang dilakukan dan mengevaluasi secara positif 

5. Lebih baik saat mengerjakan tes, posisi duduk kembali ke posisi awal, masih terdapat siswa yang berdiskusi dengan teman 

lain 

6. Pada saat review oleh guru, banyak siswa yang tidak memperhatikan di awal 

 

Observer II 

1. Siswa membagi materi dalam kelompok dengan cara diundi 

2. Setelah mendapat materi masing-masing, siswa dengan serius membaca 

3. Siswa berkumpul ke dalam kelompok ahli untuk membahas materi yang sama, pada kelompok materi B; hanya sebagian 

siswa yang mendominasi diskusi, yang lainnya diam dan tidak fokus pada topik diskusi, kelompok C; membahas materi lain, 

ketika guru berada di kelompok lain 



 

4. Ketika kembali ke kelompok awal, masing-masing siswa menjelaskan materi dengan serius dan siswa lain dalam 

kelompoknya juga mendengarkan 

5. Tahap Presentasi; hanya satu siswa yang melakukan presentasi 

6. Respon Siswa; bahasa lebih gampang dimengerti, lebih berani bertanya teman, lebih terbuka/sharing dalam kelompok kecil 

7. Pada saat Evaluasi; siswa berusaha mengerjakan soal dengan serius secara individu, masih terdapat siswa yang bekerjasama



 

Sedangkan hasil observasi pada aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran 

pada siklus I, masih tergolong cukup baik dengan perolehan rata-rata dari dua 

observer = 81,29. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini dari hasil pengamatan dua 

observer selama kegiatan siklus I. 

 

Tabel 3. Hasil rata-rata Aktivitas Guru pada siklus I 

No Observer I Kategori Observer II Kategori 

1 78,16 Cukup 84,41 Baik 

 

Hal ini dikarenakan waktu yang dipergunakan oleh guru untuk kegiatan 

pembelajaran ada kekhawatiran jika materi tidak dapat terselesaikan sesuai 

dengan RPP, guru/peneliti kurang memberikan penjelasan konkrit kepada 

siswa bagaimana melakukan pembelajaran metode kooperatif tipe Jigsaw, 

terlihat jelas berdasarkan tabel 4. bahwa ketika guru mengelola pembagian 

kelompok dan memberi bimbingan kegiatan diskusi, aktivitas guru masih 

terlihat rendah karena guru masih kurang bisa melihat dan meningkatkan 

aktivitas siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran pada siklus I berlangsung dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Aktivitas Guru selama Kegiatan Pembelajaran pada Siklus I (Observer I & II) 

No Kegiatan Catatan Pengamatan Observer I Catatan Pengamatan Observer II Skor I Skor II 

1. Membuka pembelajaran Guru memberi salam & menjelaskan 

mengenai Metode pembelajaan  yang 

berbeda 

Guru memberi salam kepada siswa 85 75 

2. Mengecek kehadiran siswa Baik, sudah dilakukan di awal sehingga 

mengetahui jumlah siswa untuk anggota 

kelompok 

Guru mengecek kehadiran & 

menanyakan siswa yang tidak hadir 

90 90 

3. Memotivasi siswa Memberi kesempatan kelompok untuk 

bertanya 

Guru kurang memberi motivasi  80 60 

4. Membuka kaitan materi 

bahan ajar sebelumnya 

dengan materi yang akan 

diajarkan 

Belum dijelaskan dengan kaitan materi 

sebelumnya dengan yang akan diajarkan 

Belum disampaikan kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

diajarkan 

50 60 

5. Kejelasan suara dalam 

komunikasi dengan siswa  

Baik, sudah jelas Suara jelas ke seluruh ruangan 80 90 

6. Mobilitas posisi tempat 

dalam kelas 

Cukup nyaman untuk mobilitasi guru Guru berkeliling dengan mendatangi 

tiap kelompok 

80 90 

7. Kejelasan menerangkan 

berdasarkan aspek 

kompetensi 

Tidak dijelaskan aspek kompetensi yang 

akan dicapai 

Guru menjelaskan materi dalam 

kelompok 

50 80 

8. Kejelasan memberikan 

contoh  

Jelas tapi kurang contoh yang diberikan  65 - 

9. Penguasaan materi bahan 

ajar secara proporsional 

Guru mampu menjelaskan kepada tiap 

kelompok mengenai materi 

Materi yang dipresentasikan kembali 

dikuatkan oleh guru 

90 90 

10. Penggunaan media Baik, sudah dipersiapkan di awal  90 - 

11. Penjelasan metode Metode dijelaskan di awal pembelajaran Guru menjelaskan metode tapi masih 85 77 



 

pembelajaran dengan cukup jelas banyak anak yang terlihat bingung, 

sehingga mengikuti perintah guru 

12. Teknik pembagian 

kelompok 

Baik, kelompok sudah dipersiapkan 

sebelumnya 

Pembagian kelompok heterogen, 

merata 

85 90 

13. Bimbingan kepada 

kelompok 

Baik, guru menghampiri setiap kelompok Guru berkeliling memantau siswa, 

memberikan penjelasan kepada 

kelompok yang bertanya 

95 95 

14. Pengelolaan kegiatan 

diskusi 

Baik, sudah sesuai dan teratur Diskusi berlangsung kondusif 80 90 

15. Pemberian pertanyaan / 

kuis 

Lebih baik dilakukan pre tes Guru memberikan tes tertulis 65 90 

16. Kemampuan melakukan 

evaluasi 

Guru menjelaskan kembali yang sudah 

dijelaskan siswa dan mengevaluasi metode 

pembelajaran dan kuis 

Evaluasi dilakukan dengan tes 80 88 

17. Memberikan penghargaan 

kepada individu / 

kelompok 

Memberikan reward dengan ucapan 

trimakasih dan tepuk tangan 

Guru memuji siswa yang berani tampil 

& memberi semangat/applaus bagi 

presenter 

75 90 

18. Menentukan nilai individu / 

kelompok  

Baik, dilakukan review/kuis  70 - 

19. Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 Guru merangkum hasil pembelajaran - 90 

20. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

Dengan menjelaskan kuis sehingga siswa 

lebih mengerti untuk penguatan 

Menutup pembelajaran dan memberi 

salam 

90 90 

 Jumlah 1485 1435 

 Rata - rata 78,16 84,41 

Catatan: Baik; 80 – 95   Cukup; 65 – 79  Kurang; 50 – 64 

 

 



 

1. Refleksi 

Kegiatan refleksi  dilakukan setelah kegiatan siklus I di kelas. Pada 

kegiatan ini guru melihat lembar observasi dan dianalisis. Hasil refleksi ini 

peneiti peroleh dari perbincangan dengan observer mengenai kegiatan yang 

terjadi saat proses pembelajaran.  

Setelah melakukan penelitian dan mengobservasi, guru melakukan 

refleksi untuk menilai seberapa jauh keberhasilan penelitian. Hal yang dapat 

disimpulkan dari pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut: 

1. Adanya sebagian siswa maupun kelompok yang belum terbiasa dalam 

kondisi belajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak aktif untuk mempersentasikan materi 

yang dibahasnya dalam kelompok 

3. Kondisi diskusi masih kurang atraktif, hal ini terjadi karena pengaturan 

waktu yang masih kurang dan siswa belum nyaman dengan kelompoknya 

4. Siswa masih banyak ragu-ragu dalam berpendapat tentang konsep 

kelarutan dan hasil kali kelarutan yang dipelajari lewat teks 

5. Guru kurang memperhatikan kelompok yang pasif. 

6. Guru kurang mengefisiensikan waktu pembelajaran di kelas, sehingga 

mengejar materi harus selesai diskusi. 

7. Berdasarkan data observasi, guru belum terbiasa menciptakan suasana 

pembelajaran yang mengarah kepada pendekatan pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw.  

8. Keaktifan kelompok cukup bagus, meskipun baru ada satu kelompok yang 

presentasi. 

Berdasarkan data di atas, untuk memperbaiki kelemahan dan 

mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai pada siklus pertama, maka 

pada pelaksanaan siklus kedua dibuat perencanaan sebagai berikut: 

1. Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran dan diskusi. 

2. Guru lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

3. Semua kelompok diberikan kesempatan presentasi untuk tiap sub materi. 



 

4. Memberikan penghargan kepada kelompok yang presentasi. 

 

2. Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses 

pembelajaran pada siklus II berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5. Aktivitas Siswa selama Kegiatan Pembelajaran pada Siklus II 

No Kegiatan Siswa Catatan Pengamatan Observer I Catatan Pengamatan Observer II Skor I Skor II 

1. Kesiapan siswa menerima 

pembelajaran 

Siswa tenang ketika guru memberikan 

arahan/penjelasan mengenai materi 

yang akan dicapai 

Masih terdapat siswa yang membahas 

materi pelajaran jam sebelumnya 

85 79 

2. Siswa tertarik dalam 

pembagian kelompok 

Siswa sudah lebih paham & langsung 

membentuk kelompok yang dimaksud 

guru 

Siswa antusias dalam kelompok & 

saling berdiskusi 

90 85 

3. Siswa termotivasi belajar 

dalam kelompok 

Sebagian besar siswa muali 

serius/aktif dalam kelompok 

Siswa yang mengerti materi 

memberikan penjelasan kepada yang 

kurang mengerti 

87 90 

4. Penguasaan materi bahan 

ajar sebelumnya (materi pra 

syarat) 

Materi Kesetimbangan kimia sudah 

dipahami dengan baik 

Dalam kelompok hanya ada beberapa 

siswa yang menguasai materi 

80 81 

5. Penguasaan materi bahan 

ajar Kelarutan secara 

proporsional 

Siswa berusaha memahami materi S 

& Ksp 

Siswa sudah cukup menguasai 75 85 

6. Aktifitasmenemukan 

langkah-langkah dalam 

mencari penyelesaian suatu 

materi yang harus 

dikuasainya 

Langkah-langkah yang ditempuh 

untuk memecahkan suatu masalah 

lebih terstruktur 

Dilakukan dengan diskusi bersama-

sama & melihat buku panduan 

88 85 

7. Berani tampil dalam 

mengemukakan pendapat 

Siswa mau tampil presentasi dengan 

sukarela, tanpa ditunjuk guru 

Siswa berani bertanya & memberikan 

tambahan dari penjelasan teman 

90 87 

8. Berani untuk bertanya 

kepada guru  

Siswa selalu menanyakan kepada 

guru, jika ada masalah 

Banyak siswa bertanya pada guru saat 

berdiskusi 

92 90 

9. Berani untuk bertanya 

kepada teman 

Dalam kelompok siswa lebih aktif 

Tanya jawab,dalam presentasi siswa 

berani bertanya kepada teman 

Terdapat 1 kelompok yang pasif 

diskusi 

85 65 



 

10. Berani bertanggung jawab 

atas materi tersebut untuk 

disampaikan kepada teman-

teman di kelompok 

Siswa menjelaskan kepada teman-

teman dalam kelompok dengan serius 

& berusaha agar temannya dapat 

memahami materi 

Tidak semua siswa mengemukakan 

pendapat dalam kelompok 

88 78 

11. Belajar bekerja sama dan 

tidak saling mengandalkan 

atau ketergantungan yang 

negatif dalam kelompok 

Siswa mendengarkan dengan baik & 

berusaha memahami sendiri secara 

pribadi lalu mendiskusikannya 

dengan teman 

Siswa lain membantu siswa yang 

presentasi apabila kebingungan 

88 85 

12. lebih menyenangkan dan 

mudah untuk memahami 

materi kelarutan & hasil 

kelarutan 

Lebih mudah dipahami karena siswa 

menggunakan bahasa sehari-hari & 

siswa lain lebih berani 

mengemukakan pendapat 

Lebih mengerti karena dijelaskan oleh 

teman dan dari hasil diskusi bersama 

90 90 

13. Aktif meningkatkan kerja 

sama di dalam kelompok 

selama kegiatan 

pembelajaran  

Siswa lebih aktif , kompak 7 saling 

menghargai 

Baik, sudah saling diskusi dan siswa 

yang pendiam diminta teman 

kelompok untuk menjelaskan 

90 95 

14. Partisipasi siswa dalam 

kegiatan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan 

Siswa lain ikut 

berpartisipasi/membantu 

temannya/presenter ketika presenter 

kesulitan menjelaskan materi 

Apabila ada soal/contoh yang tidak 

dimengerti, siswa lain dalam kelompok 

menjelaskan 

90 93 

15. Keberanian 

mempresentasikan materi 

tersebut kepada teman-

teman baik secara individu 

dan kelompok 

Siswa secara serius menjelaskan di 

dalam kelompok & berani maju ke 

depan kelas untukpresentasi 

Hampir semua siswa saling 

memberikan penjelasan kepada teman 

satu kelompok berdasarkan materi 

yang menjadi bagiannya 

95 90 

16. Kemauan menjawab 

pertanyaan tes yang 

diberikan 

Siswa menjawab tes dengan serius Semua siswa mau langsung 

mengerjakan 

90 90 

17. Kemampuan melakukan 

evaluasi dalam diskusi 

Siswa aktif Tanya jawab dalam 

diskusi 

Tidak terlihat dalam diskusi 90 65 



 

18. Kemampuan 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

Menyimpulkan materi dari hasil 

presentasi & diskusi dengan 

bimbingan guru 

Dapat menjelaskan & menyimpulkan 

dari bahan yang dipresentasikan di 

depan kelas 

85 91 

19.  Respon siswa dengan 

model pembelajaran Jigsaw 

Baik & menyenangkan Siswa lebih paham dengan mudah 90 92 

 Jumlah 1668 1616 

 Rata – rata  87,79 85,05 

 

Tabel 6. Aktivitas Guru selama Kegiatan Pembelajaran pada Siklus II (Observer I & II) 

 

No Kegiatan Catatan Pengamatan Observer I Catatan Pengamatan Observer II Skor I Skor II 

1. Membuka pembelajaran Menyapa siswa & mengkondisikan 

supaya tenang & kondusif 

Mengkondisikan kelas secara kondusif 

& meminta siswa untuk mengakhiri 

kegiatan dari pelajaran sebelumnya 

95 93 

2. Mengecek kehadiran 

siswa 

Mengecek siswa yang tidak hadir Menanyakan & mengecek siswa yang 

tidak hadir 

95 95 

3. Memotivasi siswa Memotivasi siswa agar siap 

menerima materi, mengkondisikan 

siswa,memotivasi agar aktif dalam 

kelompok 

Guru sudah baik memberikan & 

mengajak siswa untuk bergabung 

dengan kelompok 

85 90 

4. Membuka kaitan materi 

bahan ajar sebelumnya 

dengan materi yang 

akan diajarkan 

Menghubungkan materi kelarutan 

dengan  

Dilakukan di awal & sudah dijelaskan 

dengan cukup baik  

95 90 

5. Kejelasan suara dalam 

komunikasi dengan 

siswa  

Suara jelas ke seluruh ruangan Suara sudah jelas & volume besar 95 93 

6. Mobilitas posisi tempat Guru berkeliling memantau siswa & Guru berkeliling ke kelompok- 95 95 



 

dalam kelas memberi penjelasan kelompok 

7. Kejelasan menerangkan 

berdasarkan aspek 

kompetensi 

Di awal,guru menyampaikan 

kompetensi yang akan dicapai & 

menjelaskannya di masing-masing 

kelompok 

Sudah jelas & dimengerti siswa 90 90 

8. Kejelasan memberikan 

contoh  

Guru memberi contoh yang berkaitan 

dengan materi di tiap kelompok 

Siswa mengerti contoh penjelasan dari 

guru 

90 93 

9. Penguasaan materi 

bahan ajar secara 

proporsional 

Materi yang diajarkan dikuasai 

dengan baik & proposional 

Mampu menjelaskan materi pada saat 

siswa bertanya & kebingungan 

95 91 

10. Penggunaan media Menggunakan lembar kerja siswa Baik, semua materi dibagikan kepada 

siswa 

90 92 

11. Penjelasan metode 

pembelajaran 

Guru menjelaskan kembali metode 

yang akan digunakan & siswa lebih 

paham 

Dilakukan di awal dengan menjelaskan 

metode pembelajaran  

90 87 

12. Teknik pembagian 

kelompok 

Pembagian kelompok dilakukan 

dengan heterogen & merata 

Baik,tanpa mengganti kelompok 95 85 

13. Bimbingan kepada 

kelompok 

Guru benar-benar membimbing tiap 

kelompok sehingga siswa memahami 

materi yang dipelajari 

Aktif , menghampiri ke kelompok 

siswa untuk menjelaskan 

95 90 

14. Pengelolaan kegiatan 

diskusi 

Diskusi berlangsung kondusif & 

siswa lebih terarah 

Sudah baik 95 90 

15. Pemberian pertanyaan / 

kuis 

Dilaksanakan tes tertulis Dilakukan lewat tes tertulis 95 92 

16. Kemampuan melakukan 

evaluasi 

Tes tertulis untuk evaluasi KBM Selalu menanyakan apakah penjelasan 

dari teman yang presentasi sudah 

jelas,jika belum dijelaskan kembali 

95 95 

17. Memberikan 

penghargaan kepada 

individu / kelompok 

Guru memberi pujian bagi siswa yang 

berani tampil presentasi 

Sudah baik dengan memberikan reward 

kepada siswa yang presentasi 

90 92 



 

18. Menentukan nilai 

individu / kelompok  

Nilai ditentukan dari hasil tes tertulis Dilakukan lewat tes tertulis di akhir 

kegiatan 

90 95 

19. Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

Guru menyimpulkan sebagai 

penguatan dari hasil presentasi siswa 

Dijelaskan ulang oleh guru dari materi 

yang dipresentasikan oleh siswa 

90 93 

20. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

Memberi motivasi & salam Dengan memberi salam & penguatan 

materi 

90 92 

 Jumlah 1850 1833 

 Rata - rata 92,50 91,65 

Catatan: Baik; 80 – 95   Cukup; 65 – 79  Kurang; 50 – 64 

Catatan Lapangan : 

Observer I; 1. Ketika kelompok ahli diskusi, masing-masing anggota kelompok terlihat lebih serius dan tidak terdengar siswa  

      mendiskusikan materi lain, sebagian besar siswa lebih aktif dalam kelompok dan berusaha memahami materi yang  

      menjadi tanggung jawab mereka 

2.   Ketika kembali ke kelompok awal, siswa dengan serius menjelaskan memahami dan mendengarkan 

3.   Tanya jawab dalam kelompok terjadi ketika ada materi yang tidak dipahami siswa  (anggota kelompok lain) dan apabila    

      tidak dipecahkan dalam kelompok,siswa menanyakan guru 

4.   Ketika presentasi, siswa dengan sukarela maju tanpa harus ditunjuk guru 

5.   Dalam presentasi, siswa dengan serius menyimak dan bertanya ketika ada hal yang tidak dipahami serta ikut berpartisipasi  

       ketika siswa yang presentasi mengalami masalah dalam menyampaikan materi 

 

 



 

Observer II; 

1. Di awal pembagian kelompok untuk membaca materi dengan kelompoknya, masih ada siswa yang membaca/melihat buku 

pelajaran pada jam pelajaran sebelumnya 

2. Waktu untuk mempelajari materi dengan kelompoknya di awal terlalu sedikit waktunya sehingga saat pembagian kelompok 

sesuai materi. Semua siswa tidak langsung diskusi tetapi masih membaca materi 

3. Siswa tampak kesulitan dengan materi tetapi guru sudah baik menjelaskan dan menanyakan apa yang terlintas di pikiran lalu 

guru menjelaskan 

4. Ada siswa yang diam saja seperti tidak dihiraukandalam kelompok tetapi guru bersikap baik dengan memotivasi siswa 

tersebut untuk diskusi dengan kelompok 

5. Guru sangat sigap terhadap siswa yang bertanya 

6. Materi lebih sulit sehingga banyak siswa yang aktif bertanya 

7. Siswa aktif bertanya kepada siswa yang presentasi dan saling mengevaluasi dan membantu apabila kebingungan 

8. Guru sudah baik, langsung menjelaskan materi/membahas materi yang sudah dijelaskan/dipresentasikan oleh siswa sehingga 

siswa tambah mengerti 

 

 

 

 



 

 

Hasil Observasi siklus II pada aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

tergolong baik dengan perolehan rata-rata dua observer = 86,42.  Data 

pengamatan dari observer dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 7. Hasil rata-rata Aktivitas Siswa pada siklus II 

No Observer I Kategori Observer II Kategori 

1 87,9 Baik 85,05 Baik 

 

Sedangkan hasil observasi pada aktivitas guru dalam kegiatan 

pembelajaran tergolong baik dengan perolehan rata-rata dua observer = 

92,075, terjadi peningkatan aktifitas siswa dan guru yang bagus.  

 

Tabel 8. Hasil rata-rata Aktivitas Guru pada siklus II 

No Observer I Kategori Observer II Kategori 

1 92,50 Baik 91,65 Baik 

 

Hal ini terjadi karena waktu yang dipergunakan untuk kegiatan 

pembelajaran dapat diatur dan dimanfaatkan dengan baik oleh siswa dan guru, 

guru juga  memberikan penjelasan kembali kepada siswa bagaimana 

melaksanakan pembelajaran secara kooperatif tipe Jigsaw, terlihat jelas 

berdasarkan tabel 5, bahwa ketika guru mengelola pembagian kelompok dan 

memberi bimbingan kegiatan diskusi, aktivitas guru dan siswa dapat 

bekerjasama dengan baik, juga guru sudah bisa meningkatkan aktivitas siswa. 

Hasil aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada 

siklus II di kelas berdasarkan pada tabel 5 yaitu mulai dari siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran model Cooperative Learning tipe Jigsaw dengan 

materi Pengaruh Ion Senama sampai Pengendapan, kegiatan diskusi di 

kelompok awal dan kelompok ahli sampai pada kegiatan presentasi, dapat 

digambarkan bahwa aktivitas meningkat dengan baik, seperti terlihat pada 

tabel skor pengamatan dari observer I & II, dimana pada siklus pertama guru 

telah memperbaiki kekurangannya, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 



 

direncanakan dapat tercapai, terlihat peningkatan aktivitas siswa dan guru 

pada setiap siklus.  

 

3.  Tanggapan Siswa Terhadap Model Pembelajaran 

Untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai model pembelajaran tipe 

Jigsaw ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan angket. 

Pengisian angket ini dilakukan oleh seluruh siswa setelah implementasi 

pembelajaran di kelas. Berikut hasil dari kuisioner wawancara dengan siswa 

agar dapat menggambarkan hasil kegiatan pembelajaran dengan cooperatif  

learning tipe Jigsaw yang dapat meningkatkan aktifitas siswa. 

 

Tabel 9.  Kuisioner Siswa Dalam Kegiatan Pembelajaran Cooperative 

learning Tipe Jigsaw Pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban Jumlah % 

1. 

Kegiatan pembelajaran 

kimia di kelas yang sering 

kalian terima selama ini 

berupa 

a. Mencatat - - 
b. Guru menjelaskan/Ceramah     10 31,25 
c. Latihan soal 7 21,875 
d.    Tugas-tugas       - - 
e. Menuntut hafalan - - 
f. Menuntut berpikir     15 46,875 

2. 

Apakah metode 

pembelajaran yang 

dipergunakan guru selama 

ini yang paling kalian 

mengerti dalam kegiatan 

pembelajaran kimia di 

kelas?  

a.    Ceramah 5 15,625 
b.    Diskusi 24 75 
c.    Praktikum 2 6,25 
d.    Demonstrasi - - 
e.    Presentasi 

1 3,125 

3. 

Jika ada kompetensi dasar  

kimia yang paling tidak 

disukai disebabkan 

karena... 

a.    Materinya sukar dimengerti 10 31,25 
b.    Penyelesaian matematikanya 

sukar 
6 18,75 

c.    Materinya tidak berguna 

dalam kehidupan  
3 9,375 

d.    Banyak rumus yang perlu 

dihafalkan 
2 6,25 

e.    Menuntut keterampilan 

berpikir 
11 34,375 

4. 

Apakah selama ini kalian 

merasa kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep 

materi pelajaran kimia? 

a.    sering sulit memahami 10 31,25 
b.    kadang-kadang sulit 

memahami 
21 65,625 

c.    tidak pernah merasakan 

kesulitan 
1 3,125 

5. 
Apakah selama ini kalian 

pernah mengalami 

a.    sering 1 3,125 
b.    kadang-kadang 6 18,75 



 

 

kegiatan pembelajaran 

kimia dengan metode 

pembelajaran kooperatif 

dalam kelompok?  

c.    pernah 21 65,625 
d.   belum pernah 

4 12,50 

6. 

Apakah mata pelajaran 

IPA yang lain pernah 

menggunakan kegiatan 

pembelajaran dengan  

metode pembelajaran 

kooperatif dalam 

kelompok? 

a.   Sering - - 
b.   Kadang-kadang 2 6,25 
c.   Belum pernah 14 43,75 
d.   Tidak pernah 

16 50 

7. 

Apakah kalian menyukai 

kegiatan pembelajaran 

kimia dengan metode 

kooperatif seperti ini? 

a.   Sangat menyukai 16 50 
b.   Sedikit  14 43,75 
c.  Tidak menyukai 2 6,25 

8. 

Bagaimana menurut 

pendapatmu dengan 

kegiatan pembelajaran 

dengan metode kooperatif 

seperti ini? 

 

 

 

a.   Dapat mempermudah 

memahami materi 
7 21,875 

b.   Semakin sukar memahami 

materi 
1 3,125 

c. Melatih siswa berpikir karena 

harus memahami teks materi 
16 50 

d. Situasi belajar lebih 

menyenangkankarena semua 

siswa terlibat diskusi 
8 25 

9. 

Apakah kegiatan 

pembelajaran metode 

kooperatif ini dapat 

menyadarkan kalian akan 

peranan belajar siswa yang 

aktif? 

a.   ya 23 71,875 
b.   Hanya sedikit 9 28,125 
c.   Tidak sama sekali 

- - 

10. 

Apakah kegiatan 

pembelajaran ini 

mendorong kalian 

menemukan sendiri 

konsep- konsep dan 

prinsip-prinsip kelarutan 

melalui diskusi yang 

interaktif? 

a.   Sangat mendorong 19 59,375 
b.   Sedikit mendorong 13 40,625 
c.   Tidak mendorong  

- - 

11. 

Apakah pembelajaran 

metode kooperatif  yang 

kalian alami sangat 

menunjang kemampuan 

kalian memecahkan 

masalah-masalah kimia? 

a.   Sangat menunjang 6 18,75 
b.   Sedikit menunjang 26 81,25 
c.   Tidak menunjang  

- - 

12. 

  Apakah selama proses 

pembelajaran kalian 

termotivasi menjawab 

pertanyaan  yang ada 

dalam soal evaluasi/tes? 

a.   Banyak termotivasi 4 12,50 
b.   Cukup termotivasi 16 50 
c.   Sedikit termotivasi 9 28,125 
d.   Tidak termotivasi 3 9,375 

13. 

  Apakah selama proses 

pembelajaran kalian 

termotivasi untuk 
memahami materi dari teks 

a.   Banyak termotivasi 9 28,125 
b.   Cukup termotivasi 15 46,875 
c.   Sedikit termotivasi 6 18,75 
d. Tidak termotivasi 2 6,25 



 

yang disajikan? 

14. 

  Apakah selama proses 

pembelajaran dengan 

metode ini kalian 

temotivasi untuk aktif 

diskusi dalam kelompok? 

a.   Banyak termotivasi 24 75 
b.   Cukup termotivasi 5 15,625 
c.    Sedikit termotivasi 2 6,25 
d.   Tidak termotivasi 1 3,125 

15. 

Apakah semua siswa 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi untuk 

memecahkan 

permasalahan Kelarutan 

dan Hasil Kali Kelarutan 

a.   Banyak aktif 17 53,125 
b.   Cukup aktif 13 40,625 
c.   Sedikit aktif 2 6,25 
d.   Tidak aktif 

- - 

16. 

Apakah siswa memiliki 

Keberanian bertanggung 

jawab atas materi tersebut 

untuk disampaikan kepada 

teman-teman di kelompok 

a. Ya 22 68,75 
b. Kadang-kadang 10 31,25 
c. Tidak berani 

- - 

17. 

Apakah kalian setuju, jika 

kegiatan pembelajaran 

metode kooperatrif  ini 

dikembangkan terhadap 

pembelajaran kimia untuk 

selanjutnya? 

a.   Sangat setuju 3 9,375 
b.   Setuju 22 68,75 
c.   Kurang setuju 6 18,75 
e. Tidak setuju 

1 3,125 

18. 

Apakah kalian setuju, jika 

kegiatan pembelajaran 

metode kooperatif ini 

dikembangkan terhadap 

pembelajaran materi IPA 

yang lainnya? 

a.   Sangat setuju 3 9,375 
b.   Setuju 15 46,875 
c.   Kurang setuju 7 21,875 
d.   Tidak setuju 

7 
21,875 

19. 

Apakah dengan 

pengalaman pembelajaran 

seperti ini membuat kalian 

lebih tertarik belajar 

kimia? 

a.   Ya 7 21,875 
b.   kadang-kadang 18 56,25 
c.   Tidak 

7 21,875 

20. 

Kegiatan pembelajaran 

seperti apakah yang bisa 

membuat kalian 

memahami kimia dengan 

mudah? 

a.   Diskusi kelompok 17 53,125 
b.   Belajar mandiri 10 31,25 
c.   Demonstrasi 2 6,25 
d.   Praktikum 2 6,25 
e.   Presentasi  - - 
f.  Ceramah 1 3,125 

 

Pada hasil pendapat siswa yang diperoleh melalui kuisioner tanggapan 

siswa terhadap kegiatan model pembelajaran Cooperatif Learning tipe Jigsaw, 

diperoleh pernyataan siswa dengan pendapat yang tertinggi adalah sebagai 

berikut; 

1. Kegiatan pembelajaran di kelas yang sering diterima selama ini menuntut 

berpikir 



 

 

2. Metode pembelajaran diskusi yang dipergunakan guru selama ini yang 

paling dimengerti dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

3. Kompetensi dasar kimia yang paling tidak disukai karena menuntut 

keterampilan berpikir 

4. Selama ini siswa kadang-kadang merasa kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep materi pelajaran kimia  

5. Selama ini siswa pernah mengalami kegiatan pembelajaran kimia dengan 

metode pembelajaran kooperatif dalam kelompok 

6. Mata pelajaran IPA yang lain tidak pernah menggunakan kegiatan 

pembelajaran dengan  metode pembelajaran kooperatif dalam kelompok 

7. Siswa sangat menyukai kegiatan pembelajaran kimia dengan metode 

kooperatif  

8. Pendapat siswa tentang kegiatan pembelajaran dengan metode kooperatif  

adalah melatih siswa berpikir karena harus memahami teks materi Kimia 

9. Siswa sangat setuju jika kegiatan pembelajaran metode kooperatif ini 

dapat menyadarkan siswa akan peranan belajar siswa yang aktif 

10. Kegiatan pembelajaran ini dapat sangat mendorong siswa menemukan 

sendiri konsep-konsep dan prinsip-prinsip Kelarutan melalui diskusi yang 

interaktif 

11. Pembelajaran metode kooperatif  yang  dialami siswa, sedikit menunjang 

kemampuan siswa memecahkan masalah-masalah kimia 

12. Selama proses pembelajaran siswa cukup banyak termotivasi menjawab 

pertanyaan  yang ada dalam soal evaluasi/tes 

13. Selama proses pembelajaran siswa cukup termotivasi untuk memahami 

materi dari teks yang disajikan 

14. Selama proses pembelajaran dengan metode ini siswa banyak termotivasi 

untuk aktif diskusi dalam kelompok 

15. Semua siswa berpartisipasi banyak aktif dalam kegiatan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

16. Siswa memiliki keberanian bertanggung jawab atas materi Kelarutan dan 

Hasil Kali Kelarutan untuk disampaikan kepada teman-teman di kelompok 



 

17. Siswa setuju, jika kegiatan pembelajaran metode kooperatrif  ini 

dikembangkan terhadap pembelajaran kimia untuk selanjutnya 

18. Siswa setuju, jika kegiatan pembelajaran metode kooperatif ini 

dikembangkan terhadap pembelajaran materi IPA yang lainnya 

19. Dengan pengalaman pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih tertarik 

belajar kimia 

20. Kegiatan pembelajaran seperti diskusi kelompok yang bisa membuat siswa 

memahami kimia dengan mudah 

 

4.  Refleksi 

Setelah melakukan penelitian dan mengobservasi, peneliti/guru 

melakukan refleksi untuk menilai seberapa jauh keberhasilan penelitian. Hal 

yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Suasana kegiatan pembelajaran sudah mengarah ke pembelajaran model 

Cooperative Learning tipe Jigsaw yang direncanakan.  

2. Tugas/petunjuk yang diberikan guru kepada kelompok untuk 

mempresentasikan sebagian besar dikerjakan dengan baik.  

3. Siswa dalam kelompok sudah menunjukkan adanya kerja sama untuk 

menguasai materi pelajaran yang telah diberikan melalui tanya jawab antar 

sesama anggota kelompok. 

4. Sebagian besar siswa merasa termotivasi untuk bertanya dan menganggapi 

pertanyaan yang dilontarkan baik dari guru maupun teman dalam 

kelompok. 

5. Kemampuan dan aktivitas kelompok lebih berimbang dibandingkan 

dengan siklus I, karena siswa sudah bisa bersosialisasi dengan teman lain. 

6. Terlihat semua anggota kelompok sangat aktif berusaha menjelaskan 

materi terhadap sesama anggota kelompok, sehingga menuntut 

kemampuan tiap anggota dalam penguasaan konsep.  

Berdasarkan hasil analisis pada siklus II, pada dasarnya proses 

pembelajaran menunjukkan tahap-tahap penerapan pembelajaran model 

Cooperative Learning tipe Jigsaw sudah ada perbaikan, dan berhasil 

menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga terjadi peningkatan aktivitas 



 

 

siswa. Namun begitu, ada beberapa hal dalam kegiatan pembelajaran yang 

harus diperhatikan dan ditingkatkan, diantaranya: 

1. Penyampaian materi pembelajaran pada siklus selanjutnya harus dibantu 

dengan media, agar siswa dapat lebih mudah memahami dan mencerna 

pelajaran yang disampaikan. 

2. Guru harus dapat mengulang kembali materi sebelumnya agar ada 

penguatan pemahaman terhadap materi yang baru diterima, dengan 

banyaknya materi yang harus disampaikan tentu akan banyak memakan 

waktu, dan disinilah guru harus pintar-pintar membagi waktu dalam 

melaksanakan tahap –tahap pembelajaran. 

3. Pada tahap bimbingan kelompok belajar dalam penguasaan materi, guru 

harus lebih optimal lagi membimbing setiap kelompok, setidaknya dapat 

memberikan solusi permasalahan. 

 

5. Aktivitas Guru 

Aktivitas guru merupakan aktivitas dalam melaksanakan setiap tahap-

tahap pembelajaran model Cooperative Learning tipe Jigsaw yang dinilai 

menggunakan lembar observasi aktivitas guru setiap siklusnya. Gambaran 

kenaikan rata-rata aktivitas guru pada setiap siklus yang ditunjukkan pada 

hasil observasi tiap siklus pada aktivitas guru dalam KBM terlihat pada tabel 

berikut ini; 

Tabel 10.  Peningkatan aktivitas guru 

No 

Aktivitas Guru Peningkatan 

(%) Skor 

Siklus I 

Kategori Skor  

Siklus II 

Kategori 

1 78,16 Cukup 92,50 Baik 18,37 

2 84,41 Baik 91,65 Baik 8,58 

Rata-rata= 81,285 Baik 92,075 Baik 13,475 

 

Guru pada siklus kedua ini lebih intensif lagi untuk mendorong aktifitas 

siswa, membantu menjelaskan kesulitan pemahaman materi. Terlihat 

berdasarkan tabel 4.6 bahwa aktivitas guru ketika memberikan bimbingan 

kelompok dan mengelola kegiatan diskusi meningkat. 



 

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan dengan bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa di kelas dengan pembelajaran 

model cooperative learning tipe Jigsaw. Bentuk kegiatan proses belajar 

mengajar dalam penelitian ini akan tergambar dari aktivitas guru dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar dan aktivitas siswa selama kegiaatan 

pembelajaran berlangsung. 

Hasil observasi menunjukkan, keseluruhan aspek guru dalam 

pengelolaan pembelajaran dengan model Cooperative Learning tipe Jigsaw 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kelompok awal dan 

kelompok ahli dapat terlaksana dengan baik. Aktivitas positif guru selama 

proses pembelajaran seperti menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa, diskusi bersama siswa, mengorganisasikan pembagian 

kelompok awal dan ahli, mendorong atau melatih siswa untuk saling 

kooperatif, dan mengelola kegiatan belajar mengajar sesuai kaidah 

pembelajaran kooperatif, ketersediaan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dibantu dengan masukan hasil observasi dari dua observer. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada umumnya aktivitas guru dalam 

mengelola pembelajaran setiap siklus ditekankan pada membimbing kelompok 

belajar semakin membaik selama pembelajaran dengan model Cooperative 

Learning tipe Jigsaw pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan setiap 

siklusnya, aktivitas guru yang dominan adalah bimbingan dan pengelolaan 

kegiatan diskusi kelompok. Aktivitas guru tersebut semakin baik karena pada 

setiap kali selesai KBM, guru melakukan diskusi dengan observer dan guru  

meminta masukan perbaikan pembelajaran untuk tahap berikutnya.  

Aktivitas guru dalam melaksanakan setiap tahapan Cooperative 

Learning tipe Jigsaw dalam kegiatan pembelajaran berangsur-angsur semakin 

membaik dan terjadi peningkatan pada setiap siklusnya dari kategori cukup 

sampai baik. 

   

6. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa merupakan respon siswa terhadap pembelajaran yang 

diberikan guru dengan aspek penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. 



 

 

Gambaran kenaikan rata-rata aktivitas siswa selama diskusi di kelas pada 

setiap siklusnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berikut ini adalah hasil 

penelitian selama dua siklus: 

 

Tabel 11.  Peningkatan aktivitas siswa 

No 

Aktivitas Siswa Peningkatan 

(%) Skor 

Siklus I 

Kategori Skor  

Siklus II 

Kategori 

1 77,53 Cukup 87,79 Baik 13,23 

2 76,47 Cukup 85,05 Baik 11,22 

Rata-rata= 77 Cukup 86,42 Baik 12,23 

 

 Aktifitas belajar siswa pada siklus II terlihat lebih meningkat 

dibandingkan pada siklus I, hal ini disebabkan oleh; 

a. Siswa lebih aktif terlibat dalam diskusi sehingga dapat saling membagikan 

pengalaman penguasaan materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. 

b. Siswa dapat menerapkan model pembelajaran cooperatif tipe Jigsaw untuk 

lebih meningkatkan aktifitas belajar siswa dan penguasaan konsep materi. 

c. Berdasarkan pengamatan dari obserever diperoleh aktifitas siswa 

meningkat dalam  diskusi dan menemukan langkah penguasaan materi 

 

7.  Hasil Evaluasi Kegiatan pembelajaran 

Evaluasi dilaksanakan dengan tes tertulis dalam bentuk soal uraian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan penguasaan konsep materi dari 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan metode Cooperative Learning tipe 

Jigsaw. Hasil evaluasi dapat terlihat dari data berikut ini; 

 

Tabel 12.  Data Hasil Evaluasi Kelarutan 

No  Nama SIKLUS I 
SIKLUS II 

1 
ADHIKA GUNADARMA              100 87 

2 
ALEXANDER MARIO               100 100 

3 
ALVIN RADITYA                 100 90 

4 
ANASTASIA MONICA TJIPUTRA     100 70 

5 
ANTONIUS HANDY                100 93 



 

6 
BENEDICT WIYANJAYA            43 40 

7 
DEVITA IRENE PUTRI            100 100 

8 
FELICIA FENNY SETIAWAN        100 40 

9 
IRMA ROGABE SEMBIRING 67,5 43 

10 
IVAN STEFANUS                 92,5 70 

11 
JAVIER JOHNSON 100 73 

12 
JENNIFER TJONDROATMOKO        100 50 

13 
JESSICA KURNIA                100 50 

14 
JONATHAN KEVIN                100 80 

15 
KLAUDIUS FABIANTO              87,5 67 

16 
KRESNA DWI CAHYO              87,5 80 

17 
MARTINUS SEPTIANDI SETIAWAN   100 93 

18 
MICHELLE AMADEA CHRISTIANTO   87,5 100 

19 
RENAULDY ANGGAWIRAWAN         50 100 

20 
RUTH LOIS SITORUS             92,5 87 

21 
RYAN INDRAWAN                 75 - 

22 
SHAREN ADELINE GUNAWAN - 100 

23 
SHARON ABIGAIL                75 97 

24 
SIMON ERICK                   80 100 

25 
STEFFANI                      92,5 93 

26 
STEPHANIE NOVIANTI            100 50 

27 
STEVANUS WIBISONO             80 100 

28 
SYLVIANI CHANDRA              87,5 100 

29 
THEODORUS DANNY HARTANTO      70 73 

30 
VANIA THERESIA                67,5 73 

31 
VELLYCIA CAHYADI           100 100 

32 
VERDY TANTOWI                 87,5 73 

 

Rata – rata =  87,5313 78,03125 

 

Dari data tersebut diperoleh 3 siswa dengan nilai tes pada siklus I 

dan II tetap tidak mengalami perubahan. Terdapat 17 siswa mengalami 

penurunan nilai, dikarenakan materi pada siklus II tingkat kesulitannya 

lebih tinggi daripada materi siklus I yang lebih memerlukan 

pendampingan guru dalam penguasaan konsep di diskusi kelompok  dan 

dapat dilihat dari aktivitas guru yang semakin meningkat di siklus II. 



 

 

Terdapat 10 siswa mengalami peningkatan nilai tes,, dikarenakan lebih 

siap melaksanakan evaluasi 

 

 

 

8.  Pembahasan Penelitian 

Hasil analisis data pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran, 

menunjukkan bahwa, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dapat meningkatkan aktivitas positif siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas positif siswa seperti, mendengarkan atau memperhatikan guru 

dengan seksama, menulis hal penting tentang materi pembelajaran, membaca 

dan mengerjakan tugas, saling kooperatif selama KBM, diskusi dalam 

memecahkan permasalahan, mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan 

kesungguhan melaksanakan evaluasi dengan tertib. Kegiatan pembelajaran 

pada siklus pertama menunjukan bahwa, aktivitas siswa tergolong kategori 

cukup. Faktor dari guru, bahwa guru masih terlihat canggung dalam 

menerapkan model pembelajaran ini dan masih belum bisa mengkondisikan 

siswa dikelas, terutama dalam memotivasi siswa yang belum terlihat aktif. 

Ketika memaparkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, guru masih 

terlihat belum maksimal dalam menjelaskannya sehingga masih adanya siswa 

yang belum memahami tentang pembelajaran ini, dan guru belum maksimal 
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dalam menggunakan media pembelajaran. Faktor dari siswa sendiri yaitu 

masih banyaknya siswa yang belum aktif terutama di dalam kegiatan diskusi. 

Siswa yang terlihat aktif hanya beberapa orang sehingga diskusi kurang 

maksimal, ketika diskusi siswa terlihat masih saling mengandalkan satu sama 

lainnya. Aktivitas siswa ketika siklus kedua mengalami peningkatan dengan 

kategori baik karena guru telah belajar dari pengalaman ketika di siklus 

pertama. Guru merefleksi kegiatan yang terlihat kurang dan berusaha 

memperbaikinya di siklus kedua ini. Guru lebih dapat memaparkan penjelasan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw kepada siswa pada kali ini, dapat 

mengatur dan mengkondisikan siswa serta memotivasinya terutama siswa 

yang terlihat pasif. Guru lebih dapat memaksimalkan penggunaan media 

sebagai alat pembelajaran pada siklus kedua ini, sehingga siswa lebih paham 

terhadap materi yang dipelajari. Pada saat diskusi kelompokpun, guru dapat 

mengkondisikan siswa. Diskusi pada siklus kedua ini lebih hidup 

dibandingkan diskusi sebelumnya di siklus pertama. Hampir terjadi 

pemerataan pertanyaan penguasaan materi diantara siswa di kelompok diskusi.  

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Kunandar (2008: 277) bahwa, 

“Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, 

perhatian dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut”. Berdasarkan hasil 

analisis data pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran, menunjukkan 

bahwa penerapan pembelajaran model Cooperative Learning tipe Jigsaw 

dapat meningkatkan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Aktivitas 

siswa tersebut seperti, mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan, 

serta kerja kelompok saling kooperatif selama KBM, diskusi dalam 

memecahkan permasalahan, mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan 

kesungguhan melaksanakan tes dengan tertib, sehingga adanya hubungan 

antara aktivitas guru dalam pembelajaran kooperatif dengan aktivitas siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif. Jelas bahwa pembelajaran pada 

materi Kelarutan dan Hasil kali Kelarutan dengan model Cooperative 

Learning tipe Jigsaw, telah menampakkan kegiatan pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar mengajar (student 



 

 

centered), sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendorong 

siswa belajar, sesuai dengan indikator aktivitas siswa yang diungkapkan oleh 

Kunandar (2008: 277) yaitu: “Pertama, mayoritas siswa beraktivitas dalam 

pembelajaran; kedua, aktivitas pembelajaran didominasi oleh siswa; ketiga, 

mayoritas siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui 

pembelajaran kooperatif.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan pembelajaran 

model Cooperative Learning tipe Jigsaw di kelas XI IPA – 4 SMA Santa 

Angela, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model Cooperative Learning tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang tadinya 

terlihat pasif, tetapi sekarang lebih aktif seperti dapat menemukan 

langkah-langkah dalam mencari penyelesaian suatu materi yang harus 

dikuasainya, sehingga siswa berani untuk mengungkapkan pendapat 

maupun bertanya baik kepada guru maupun temannya dan setelah 

memperoleh hasilnya mereka dapat berusaha untuk menjelaskan atau 

mempresentasikan materi tersebut kepada teman-temannya baik secara 

individu maupun kelompok. 

2. Akivitas belajar siswa pada proses pembelajaran Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan dengan model Cooperative Learning tipe Jigsaw menuntut 

siswa untuk lebih aktif dengan pengembangan kegiatan pembelajaran 

seperti siswa harus memahami suatu konsep atau materi yang harus 

dikuasainya dan mereka bertanggung jawab atas materi tersebut untuk 

disampaikan kepada teman-temannya di kelompok. Kemampuan siswa 

dalam diskusi kelompok juga mengalami kemajuan yang sangat berarti. 

Hal ini dapat dilihat dari mulai terbiasanya siswa dengan belajar bekerja 

sama dan tidak saling mengandalkan atau ketergantungan yang negatif 

dalam kelompok, siswa lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya. Mereka 

tidak takut lagi dalam mengungkapkan pendapatnya kepada guru jika 

seandainya tugas yang mereka kerjakan mengalami kesulitan. 

 

 



 

 

3. Kemampuan pemahaman siswa terhadap materi Kelarutan dan Hasil Kali 

Kelarutan setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui model 

Cooperative Learning tipe Jigsaw mengalami peningkatan. Sebelum 

menggunakan model pembelajaran ini, hasil belajar siswa terlihat biasa. 

4. Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe 

Jigsaw, diperoleh gambaran bahwa kegiatan pembelajaran yang mereka 

lakukan lebih menyenangkan dan mudah untuk memahami materi. Teman-

temannya yang biasanya pasif dalam kegiatan pembelajaran sekarang 

menjadi lebih aktif seperti lebih berani dalam mengajukan atau menjawab 

pertanyaan baik dari guru maupun teman-temannya, dapat meningkatkan 

kerja sama di dalam kelompok selama kegiatan PBM, berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi untuk memecahkan permasalahan, berani bertanggung 

jawab pada materi yang harus dikuasainya, mempresentasikan hasil 

pemahaman materi dalam  kelompok, serta kesungguhan melaksanakan tes 

evaluasi dengan tertib. 

5. Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa keseluruhan aspek guru dalam 

pengelolaan pembelajaran dengan model Cooperative Learning tipe 

Jigsaw yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan 

kelompok awal dan kelompok ahli dapat terlaksana dengan baik. Aktivitas 

positif guru selama proses pembelajaran seperti menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa, mengorganisasikan pembagian 

kelompok, kegiatan diskusi, mendorong atau melatih siswa untuk saling 

kerja sama, dan mengelola kegiatan belajar mengajar sudah sesuai dengan 

kaidah pembelajaran kooperatif.  

6. Kesan dan tanggapan observer melalui catatan pengamatan aktivitas siswa 

menyatakan bahwa dengan penerapan model Cooperative Learning tipe 

Jigsaw kondisi siswa menjadi lebih aktif, siswa menjadi lebih berani 

tampil dalam mengungkapkan pendapat dalam kelompok dan presentasi. 

 

 

 



 

B. Saran 

Beberapa saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Kepala Sekolah untuk memberi 

motivasi guru dalam memecahkan masalah aktivitas belajar siswa 

2. Pembelajaran dengan model Cooperative Learning tipe Jigsaw dapat 

dijadikan alternatif pembelajaran yang perlu dipertimbangkan oleh guru 

untuk dipergunakan sebagai strategi dalam proses pembelajaran yang 

mampu menciptakan pembelajaran student centered. 

3. Kegiatan pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk lebih 

aktif dan kolaboratif dalam kegiatan pembelajaran, tetapi agar dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran tersebut, hendaknya kebutuhan 

peralatan dan sumber-sumber belajar dapat dilengkapi, seperti 

menyediakan modul untuk siswa sehingga siswa dapat membaca terlebih 

dahulu materi yang akan dipelajarinya sebelum guru menerangkan materi. 

4. Bagi peneliti lain yang ingin menerapkan model pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh peneliti, model pembelajaran cooperatif tipe Jigsaw ini 

dapat sebagai suatu alternatif dalam memecahkan masalah proses 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa 
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