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ABSTRAK
Rendahnya hasil belajar siswa kelas X SMKN 1 Gunung Sahilan pada mala pelajaran eleklronika
dasar, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain strategi belajar yang kurang sesuai,
pembelajaran yang didominasi oleh guru, dan interaksi belajar siswa dan metode pembelajaran yang
kurang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar ko g n itif siswa melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Elektronika Dasar. Jenis
penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan sampel 2 kelas dari populasi yang ada di kelas X
TKJ SMKN 1 Gunung Sahilan. Variabel yang diteliti adalah hasil belajar kognitif siswa pada pokok
bahasan Mengenal komponcn Elektronika p a s i f berupa tes objektif yang diberikan setelah siswa
diberi perlakukan berupa pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw (Kelas Eksperimen) dan pembelajaran konvensional (Kelas kontrol). Teknik analisis data
menggunakan uji-t. Berdasarkan pcngolahan data yang telah dilakukan yaitu uji hipotesis, dapat
dikatakan diterima pada taraf nyata 2% ( terdapat pengaruh yang signifikan) penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar Elektronika Dasar. Hal ini ditunjukkan
dari nilai rata-rata kelas eksperimen dan kontrol. yaitu siswa yang belajar dengan menggunakan
model kooperatif tipe Jigsaw memiliki nilai rata-rata = 74,30 sedangkan siswa yang belajar dengan
metode konvensional memiliki nilai rata-rata 68,20.
PENDAHULUAN
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal dalam
bidang teknik yang merupakan integral dari sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia.
SMK mendidik siswa-siswi agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai juru teknik
dalam bidang teknologi yang sesuai dengan program studi yang dimasuki siswa tersebut. Di samping
itu, SMK juga berkewajiban meningkatkan lulusan yang bermutu sesuai dengan bidang yang
dimilikinya.
Sebagaimana hakekat pengajaran yang dijelaskan dalam Competency Based Training maka
setiap sekolah kejuruan mesti mengaplikasikannya dalam proses kegiatan belajar mengajar agar tujuan
pendidikan diharapkan tercapai. Penggunaan pembelajaran kooperatif merupakan salah altematif yang
dapat diterapkan dalam penyampaian bahan ajar agar tujuan pendidikan tercapai.
Observasi awal di SMKN 1 Gunung Sahilan ditemukan bahwa pembelajaran Elektronika
Dasar kurang meningkatkan kreativitas siswa, guru masih banyak yang menggunakan model
pembelajaran konvensional yaitu model pembelajaran yang dominan menerapkan metode ceramah
dimana guru lebih aktif sehingga siswa menjadi pasif dalam pembelajaran Elektronika Dasar di kelas
dan suasana belajar terkesan kaku yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidakberjalan secara
optimal. Menurut analisis guru bidang studi Elektronika Dasar SMKN 1 Gunung Sahilan, ketidakaktifan siswa tersebut berdampak pada nilai rata-rata hasil belajar Elektronika Dasar di SMKN 1
Gunung Sahilan cenderung masih rendah dan belum mencapa Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Sebagai gambaran, hasil belajar Elektronika Dasar siswa kelas X
Jurusan TKJ semester ganjil Tahun Ajaran 2010/1011 pada materi pokok M enerapkan Teori
Kelistrikan seperti terlihat di Tabel 1.
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Tabel 1. N ilai U langan M enerapkan
Ju m la h Siswa
K clas
25 orang
X TKJ A
X T K JB
28 orang
Jum lah
53 orang
Presentase
100%
Sum ber : G uru Didang Studi

Volume 2

Teori K elistrikan Sisw a Kelas X TK J
N ilai < d a r i 70
N ilai c»70
11 Orang
14 orang
12 orang
16 orang
23 orang
30 orang
43,39%
56,61 orang

M elalui Tabel 1 ini dapat dilihat bahw a nilai rata-rata ulangan h arian K om petensi D asar
M enerapkan Teori kelistrikan kurang mem uaskar.. Hal ini dikarenakan selam a proses belajar m engajar
terhadap 53 orang siswa dari 2 kelas yang berbeda hanya 56.61% yang dapat m encapai standar KKM
sedangkan 43,39% m asih dibaw ah standar K K M yang ditetapkan pihak sekolah. B eberapa upaya yang
sudah dilakukan guru untuk m eningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan m em berikan tugas-tugas
yang dikerjakan baik di rum ah m aupun di sekolah, nam un belum m enunjukkan perubahan yang berarti.
Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pem belajaran untuk m eningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan fenom ena tersebut, m aka strategi yang dapat m eningkatkan keahlian sisw a adalah
dengan mode! pem belajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai alternatif model pem belajaran yang diharapkan
dapat menanggulangi kelem ahan-kelemahan tersebut. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diyakini
dapat m enyelesaikan pcrm asalahan yang dialam i oleh siswa kelas X TK J SM K N 1 G unung Sahilan
tersebut, karena m odel pem belajaran Jigsaw ini diharapkan dapat m eningkatkan kerjasam a antar siswa.
Kelas dibagi menjadi kelom pok-kelom pok belajar yang terdiri dari sisw a-sisw a yang bekerja sam a dalam
kegiatan kelom pok. D alam pem belajaran ini setiap anggota keiom pok diharapkan saling bekerja sama
dan bertanggung jaw ab baik kepada dirinya sendiri maupun pada kelom poknya (S ilbennan, 2006).
M elalui model pem belajaran kooperatif Jigsaw ini diharapkan dapat m em berikan solusi dan
suasana baru yang m enarik dalam m ata pelajaran E lektronika Dasar, seliingga hasil belajar sisw a kelas X
Jurusan T K J SM K N 1 G unung Sahilan dapat m eningkat. Rum usn m asalah penelitian yaitu: apakah
tcrdapat pcngaruh penerapan model pem belajaran kooperatil tipe jigsaw terhadap hasil belajar Elektronika
D asar pada sisw a kelas X Teknik K om puter dan Jaringan (TK J) di SM K N 1 G unung Sahilan tahun
pelajran 2010/2011. Sedangkan tujuannya untuk m engungkapkan pengaruh m odel pem belajaran kooperatif
tipe jigsaw terhadap hasil belajar Elektronka D asar pada sisw a kelas X TK J di SM K N 1 Gunung Sahilan.
T IN JA U A N PU ST A K A
Hasil belajar adalah pola-pola perbautan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap merupakan
hasil yang diperoleh dari proses belajar m engajar.berdasarkan penilaian pada akhir pelaksanaan proses
b e'ajar m engajar W ina (2008). M enurut Slam eto (2010), faktor-faktor yang m em pengaruhi hasil belajar
digolongkan m enjadi dua, yaitu faktor yang ada dari dalam individu (internal) dan luar individu ekstem al).
Faktor-faktor tersebut, m enurut N ana (2002), tcrdapat tiga unsur dalam kualitas pen g ajaran yang
berpengam h pada hasil belajar siswa, yakni kom petensi guru, karakteristik kelas dan karakteristik sekolah.
Kom petensi guru, yang m erupakan salah satu unsur yang m em pengaruhi kualitas belajar, m aka dalam
pem belajaran seorang guru ham s bisa m em ilih pendekatan dan m ctode yang sesuai dengan isi m atcri
pelajaran. M etode tersebut harus benar-benar sesuai dengan m ateri, efek tif dan efisisen. O em ar (2006)
m engem ukakan bahw a hasil belajar adalah tingkah laku yang timbul dari yang tidak tahu m enjadi tahu,
tim bulnya pengertian baru dalam perubahan, dalam sikap, keteram pilan m enghargai, perkem bangan sifatsifat sosial, em osional dan perkem bangan jasm ani.
D apat dijelaskan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh banyak hal yang berhubungan baik secara
iangsung m aupun tidak langsung pada proses belajar m engajar. U ntuk m enentukan hasil belajar sisw a
m aka diadakan evaluasi. D alam proses m engajar, siswa dituntut untuk m enguasai m ateri pelajaran secara
ir.enyeiuruh sesuai dengan yang tertulis pada kurikulum sebagaim ana yang dikem ukakan oleh B loom

SZ 956

< FK1P Universitas Riau
< Fakulti Pendidikan UKM

104

mm s .e \M .iv u \r P eiA.dldi)izaiA, s e r a n t a u 2 0 1 1 a n

Volume 2

dalam A gus (2010) bahw a hasil belajar secara garis bcsar dibagi atas tiga ranah, yaitu ranah kognitif,
afek tif dan ranah psikom otor.
M enurut S lav in (2005) “p em b elajaran k o o p e ratif m erujuk pada berbagai m acam m etode
pengajaran dim ana sisw a bekerja dalam kelom pok-kelom pok kecil untuk m em bantu satu sam lainnya
dalam m em pelajarai m ateri pelajaran. D alam kelas kooperatif, para sisw a diharapkan dapat saling
m em bantu, saling m endiskusikan dan berargum entasi, unuk m engasah pengetahuan yang m ereka kuasai
saat itu dan m enutup kesenjangan dalam pem aham an m asing-m asing” .
Nur (2006) m enyatakan bahwa “Jigsaw telah dikem bangkan dan diuji cobakan oleh Eliot Aronson
dan kem udian diadaptasi oleh Slavin. Jigsaw m erupakan sebuah teknik yang m em ilikj kesam aan dengan
teknik “penukaran dari kelom pok ke kclom pok” (Group to group exchange) dengan suatu perbedaan
penting yakni setiap peserta didik m engajarkan sesuatu. Silberm an (2006) m enyatakan bahw a “setiap
peserta didik m em pelajari sesuatu yang dikom binasi dengan m ateri yang telah dipelajari oleh peserta
didik lain, buatlah sebuah kum pulan pengetahuan yang bertalian atau keahlian”.
M odel pem belajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah salah satu m odel pem belajaran yang terdiri
dari tim -tim belajar heterogen, beranggotakan 4 sampai 6 siswa, setiap siswa bertanggung jaw ab atas
penguasaan bagian dari m ateri belajar dan harus m am pu m engajarakan bagian tersebut kepada anggota
tim lainnya. Jigsaw terdiri dari dua kelom pok utam a, yaitu kelom pok asal dan kelom pok ahli. Guru
m em bagi sisw a dalam beberapa kelom pok yang disebut dengan kelom pok asal. Setiap kelom pok asal
yang terdiri dari 4-6 orang. Guru m em berikan lem bar materi yang berbeda kepada setiap anggota kelompok
asal. Para anggota dari kelom pok asal akan m endapatkan lembaran materi sam a bertem u dalam kelom pok
ahli untuk berdiskusi dan m em bahas m ateri yang ditugaskan pada m asing-m asing anggota kelom pok
serta m em bantu satu sam a lain untuk m em pelajari materi m ereka dan m enjaw ab soal yang terdapat
dalam lem baran tersebut. Setelah pem bahasan selesai, para anggota kelom pok kem udian kem bali pada
kelom pok sem ula (asal) dan berusaha m engajarkan pada tem an sekelom poknya apa yang telah m ereka
dapatkan pada saat pertem uan dikelom pok ahli. K em udian guru m em inta perw akilan m asing-m asing
kclom pok asal untuk m em presentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya diakhir pem belajaran, siswa diberi
kuis secara individu yang m encakup topikm ateri yang telah dibahas. Pembelajaran dengan ini, menekankan
keaktifan siswa sehingga mampu m enum buhkan untuk berfikir kritis dan m em upuk sikap untuk m embantu
kelom poknya dalam belajar sehingga tercipta suasana yang k ondusif dan m enyenngkan dan konsep
pem aham an in'ovatif yang diharapkan dapat m eningkatkan hasil belajar sisw a (Nur, 2006). Hal ini
dikarenakan m ereka dituntut harus bertanggung jaw ab atas kelom poknya terhadap penguasaan m ateri
yang ditugaskan kepadanya lalu m engajarakan bagian tersebut kepada anggota kelom pok yang lain,
sehingga dalam m enyelesaikan tugasnya setiap anggota saling bekerja sam a dan m em bantu ketika
m engalam i kesulitan.
Penelitian yang relevan adalah hasil penelitian Liza Afrini (2009) m engungkap bahwa hasil belajar
siswa dengan m odel kooperatif Jigsaw berbantuan model pem belajaran pada ranah kognitif lebih daripada
hasil belajar sisw a tanpa bentuan m odel pem belajaran pada m ata pelajaran E lektronika D asar Terapan
sisw a kelas X TAV SM K N 2 Payakum buh. Hal ini, tcrbukti dengan lebih tingginya rata-rata skor hasil
belajar kim ia sisw a kelas eksperim en (m enggunakan pem belajaran kooperatif tipe jigsaw ) yaitu 77,33
sedangkan kelas kontrol (m enggunakan m etode ceram ah) yaitu 67,79.
H ipotesis pada penelitian ini yaitu: terdapat perbedaan yang Signifikan antara Penerapan Model
P em belajaran K o o p eratif Tipe jig saw dengan Pem belajaran K onvensional, Terhadap H asil Belajar
E lektronika D asar pada Sisw a K elas X TKJ di SM K Negeri 1 G unung Sahilan Tahun Pelajaran 2010/

2011.
M ISTOOK I’K N K L IT IA N
Penelitian ini dilaksanakan di SM K N egeri 1 Gunung Sahilan tahun ajaran 2010-2011. Penelitian
ini adalah penelitian eksperim en yang m enggunakan rancangan Random ized Control- Group Only Design
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yaitu penelitian yang dilakukan pada dua kelom pok sam pel yaitu kelas kontrol dan eksperim en. Pada
kelas eksperim en pem belajaran berdasarkan K TSP dengan m odel pem belajaran kooperatif tipe Jigsaw,
sedangkan dikelas kontrol dilakukan proses pem belajaran konvensional. M enurut Sum adi (2003) jenis
penelitian R andom ized Control- Group Only D esign dapat digam barkan sebagai berikut:
Tabel 2. R ancangan Penelitian Random ized Control- Group Only D esign
K elas
Eksperim en
Kontrol

T reatm en t
X
-

T e sA k h ir
T
T,

K eteran g an :
X
: Perlakuan berupa penerapan model pem belajaran kooperatif tipe Jigsaw
Tj
: Tes akhir yang diberikan pada kelas eksperim en
T2
: Tes akhir yang diberikan pada kelas kontrol
Suharsim i (2009) m cnyatakan bahw a “populasi adalah keseluruhan objek penelitian” . Populasi
dalam penelitian ini adalah sem ua sisw a kelas X Jurusan TKJ SM K N egeri 1 G unung Sahilan Tahun
Pelajaran 2010/2011. Pem ilihan kelas eksperim en dilakukan secaraacak m elalui undian dan yang terpilih
sebagai kelas eksperim en adalah kelas X T K J A, yang berjum lah 25 sisw a, sedangkan kelas kontrol
adalah kelas X T K J B, yang berjum lah 28 siswa.
Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas iaitu perlakuan yang diberikan pada sampel penelitian
yaitu penerapan m odel pem belajaran kooperatif tipe Jigsaw di keias eksperim en dan pem belajaran
konvensional di kelas kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar E lektronika Dasar
setelah diberikan perlakuan. Jenis data m eliputi data prim er adalah data hasil belajar Elektronika D asar
pada pokok bahasan kom ponen elektronika p asif dan data sckundernya adalah hasil nilai ulangan bidang
studi Elektronika dasar pada dasar kom petensi M enerapkan teori kelistrikan siswa kelas X Jurusan Teknik
K om puter Jaringan SM K 1 Gunung Sahilan Tahun pelajaran 2010/2011. Sedangkan alu rd a ri penelitian
ini secara garis besar m eliputi : Tahap Persiapan, Tahap pelaksanaan, dan Tahap Akhir.
Alat pengum pul data penelitian yang adalah tes hasil belajar kognitif. Penelitian ini m cnggunakan
instrum en tes soal objektif. D ata dianalisis untuk m elihat apakah perbedaan rata-rata skor hasil tes akhir
antara kelas eksperim en dengan kelas kontrol (signifikan atau tidak), untuk m enentukan uji statistik yang
sesuai m aka terlebih dahulu dilakukan uji n onnalitas dan uji hom ogenitas varians kedua kelom pok data
yang ad a.
H A S IL P E N E L IT IA N DAN P E M B A IIA S A N
D ata aw al diam bil dari nilai uji hom ogenitas yang merupakan nilai ulangan harian pada pokok
bahasab sebelunuiya yaitu m enerapkan teori kelistrikan. H asil analisis data aw al dapat dilihat pada tabel
3 di bawah ini.
Tabel 3. H asil A nalisis D ata Awal
K eIas
Kelas TKJ A
Kelas T K J B

N
25
28

X

"
62,69
67,80

0,01
0,01

148,69
104,60

F Hitune

F Tabc|

1.42

2,55

Tabel 3 m enunjukkan bahw a F h..u < F T>bcl Hal ini berarti kedua kelom pok sam pel
m em punyai varians yang sam a (hom ogen). A rtinya bahwa kem am puan dasar kedua kelom pok sama.
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D alam penelitian ini, pada kelas eksperim en ini diterapkan model pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw, dim ana untuk setiap pertem uan diberikan L em bar M ateri A hli (LM A) dan evaluasi. D ata
rata-rata nilai LM A dan evaluasi untuk setiap pertem uan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.
Tabcl 4. R ata-rata Nilai LM A dan Evaluasi Sisw a pada Setiap Pertem uan
N ilai r a ta - r a ta P e rte m u a n I
N ilai R a ta -r a ta p e rte m u an II
N ilai R atara ta p e rte m u a n III
LMA
Lvaluasi
LM A
Evaluasi
LM A
Evaluasi
78,4
78,8
83,8
84,4
85,6
87,8
Tabel 4 m erupakan nilai rata-rata L M A dan evaluasi siswa kelas eksperim en pada setiap
pertemuan. hasilnya selalu meningkat. Nilai rata-rata LM A pada pertemuan pertama hanya 78,4, sedangkan
pada pertem uan kedua dan ketiga nilai rata-ratanya naik m enjadi 83,8 dan 85,6. Nilai rata-rata evaluasi
m eningkat dari 78,8 m enjadi 87,8.
Tabel 5. D eskripsi Data Nilai Tes A khir K elas Sam pel
D ata
K elas E k sp erim e n
Skor m aksim um
90
85
Skor M inim um
55
45
Rentang
35
40
B anyak K elas
6
6
Panjang K elas
6
7
Mean
74,30
68,20
Standar D eviasi
8,66
8,50

K elas k o n tro l

Berdasarkan Tabcl 5 diperoleh data nilai tes akliir, untuk kelas kontrol m asing-m asing mempunyai
skor m aksim um 85 dan skor m inim um 45 sehingga diperoleh rentang dari keduanya sebesar 40. N ilai
rata-rata (m ean) yang diperoleh lebih kecil dari nilai kelas eksperim en sebesar 68,20 dengan standar
deviasi atau sim pangan baku 8,50. Sedangkan untuk kelas eksperim en yang telah diberi perlakuan model
pem belajaran Jigsaw diperoleh m asing-m asing m em punyai skor m aksim un 90 dan skor m inim um 55
sehingga diperoleh rentang dari keduanya sebesar 35. N ilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari nilai
kelas eksperim en sebesar 74,30 dengan standar deviasi atau sim pangan baku 8,66.
U ntuk m em peroleh gam baran yang jelas tentang distribusi hasil belajar bagi kelas eksperim en
dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

No.
1
2
3
4
5
6
Jumlah

In te rv a l N ilai
55-60
61-66
67-72
73-78
79-84
85-90
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Tabel 6. D istrubusi F rekuensi N ilai K elas E ksperim en
F rekuen si
%f
2
8
3
12
4
16
8
32
5
20
3
12
25
100
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Frekuensi tertinggi bernilai 8 dengan frekuensi relatif 32% terlatak pada interval 73 sam pai 78.
Frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi interval dibagi dengan frekuensi total dikalikan 100%. Sedangkan
frekuensi terendah bernilai 2 dengan frekuensi relatif 8% terletak pada interval 55 sampai 60.
U ntuk m em peroleh gam baran yang jelas tentang distribusi hasil belajar bagi kelas kontol dapat
dilihat pada Tabel 7. Frekuensi tertinggi bernilai 10 dengan frekuensi relatif 36% terletak pada interval 66
sam pai 72. Frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi interval dibagi dengan frekuensi total dikalikan
100%. Sedangkan frekuensi terendah bernilai 1 dengan frekuensi relatif 4% terletak pada interval 45
sampai 51.

No.
1
2
3
4
5
6
Jumlah

Tabcl 7. Distribusi Frekuensi Nilai Kelas Kontrol
In terv al N ilai
F
45-51
1
2
52-58
59-65
7
66-72
10
73-79
5
80-85
3
28

%f
4
7
25
36
18
11
100

Instrum en yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda
berjum lah 20 butir soal. Sebelum tes diberikan kepada sisw a sebagai kelas sam pel penelitian m aka harus
dilakukan uji coba tes pada kelas selain kelas sampel. Dalam hal ini peneliti m em berikan uji coba tes pada
siswa kelas X T I 1 SM K KA N SA I Pekanbaru. Uji coba tes dilakukan untuk m engetahui tingkat validitas
dan reliabilitas instrum en tes. Setelah dilakukan reliabilitas tes, m aka diperoleh tingkat reliabilitas tes
linggi yaitu 0,830 (Lam piran 11). Pada uji coba tes yang telah dilakukan soalnya dari 20 butir soal.
terdapat 3 butir soal yang tidak valid dan direvisi. Jum lah soal tes akhir yang diberikan pada kelas
clcsperimen dan kontrol adalah sebanyak 20 soal.
Berdasarkan data penelitian yang telah diolah diperoleh perhitungan dasar statistik hasil pemberian
post-test kepada kelas kontrol dengan jum lah sam pel 28 sisw a diperoleh nilai rata-rata 68,20 sedangkan
pada kelas eksperim en dengan jum lah sam pel 25 m em peroleh nilai rata-rata 74,30.

No.
1
2

Tabel 8. D ata Hasil B elajar
K elas sam p el
Tes A k liir (p o st-test)
Eksperimen
Kontrol

X

S

S2

74,30
68,20

8,66
8.50

75,00
72,21

Tabel 9. Hasil Uji N orm alitas M enggunakan R um us K uadrat
N o. Uji N o rm a litas
N
"
dk
~ 2 llitun„
~ 2Tabtl
1
Kelas Eksperim en
25 0,01
5
4,81
11,07
2
K elas kontrol
28 0.01
5
4,58
11,070

K e te ran g a n
Norm al
Norm al

D ari Tabel 9 diketahui bahw a keseluruhan data dari sem ua kelom pok yang diteliti m em punyai
n ila i ~2
leb ih k ecil dari nilai ~zTabcl Jadi sem ua data dalam kelom pok penelitian terdistribusi dengan
norma!, sehingga analisis inferensial lebih lanjut dapal: dilakukan.
Uji hom ogenitas dilakukan untuk m engctahu: kesam aan kedua kelom pok sam pel. Pengujian
hom ogenitas dapat dilakukan dengan m enggunakan uji-F. Salah satu syarat untuk m engetahui variansnya
hom ogen adalah biia harga F Hj < F x j)d
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Tabel 10. Uji H om ogenitas
K elas S am p el
N
Kelas E ksperim en
25
K elas K ontrol
28

K edua Sam pel
dk
SJ
F Hitung
24
75,00
1,039*
27
72,21

F-n,btt
2,55

volume 2

K e teran g an
Homogen

Hasil perhitungan uji homogenitas kelom pok data m asing-masing kelompok penelitian dapat dilihat
keselu ru lu n data dari sem ua kelom pok yang diteliti m em punyai nilai Fhitung = 1,039 dengan Ftabel =
2,55 untuk taraf signifikan 1%.
Setelah uji norm alitas dan hom ogenitas tes akhir tem yata kedua kelas terdistribusi normal dan
m em punyai varians yang hom ogen, m aka dilakukan uji-t untuk m enguji hipotesis.

D ata
N
X

S
s2

Tabcl 11. Hasil Uji H ipotesis K elas Sam pel
K elas E k sp erim e n
25
74,30
8,66
75,00

^ hitung
^ tabel

K elas K o n tro l
28
68,20

8,50
72,21
2,58
2,44

B erdasarkan penggunaan uji t didapat thjiuiig sebesar 2.58. Jika t|jbe|( = 0,02) = 2,44. M aka t^
c*t|ab£| yaitu 2,579 e*2,44 dengan ini hipotesis nol (H o) ditolak sedangkan hipotesis H diterim a.
Penelitian ini m engam bil dua kelas sebagai sam pel dari populasi yang ada, dan dipastikan kedua
kelom pok tersebut berada dari kondisi aw al yang sam a. Pada analisis tahap aw al diperoleh bahw a kedua
kelom pok terdistribusi normal, m em punyai varians yang homogen. Setelah itu kedua kelas diberi perlakuan
yang berbeda. Untuk kelas eksperim en proses pem belajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan
m odel jigsaw , dan pada kelas kontrol proses pem belajaran dilakukan dengan m etode konvensional. Dan
setelah sem ua m ateri selesai diajarkan, kedua kelom pok diberi tes atau evaluasi hasil belajar dengan soal
dan ju m lah yang sama.
Pelaksanaaan pada kelom pok eksperim en dilakukan pada kelas X TKJ A dengan jum lah siswa 25
orang. Pada pertem uan pertam a, digunakan guru untuk perkenalan. H asil dari perkenalan ini, selain
siswa m enjadi lebih akrab dengan guru, siswa juga m em peroleh pem aham an tentang m etode pem belajaran
yang akan digunakan yaitu dengan m odel pem belajaran kooperatif tipe jigsaw , selanjutnya guru m ulai
menerapkan model pem belajaran kooperatif tipe jigsaw. Pelaksanaan perlakuan pada kelom pok eksperimen
oada aw alnya m engalam i ham batan. P em belajaran baru bagi guru dan sisw a m em erlukan w aktu yang
cukup lam a untuk penyesuaian. Pada pem belajaran pertem uan pertam a terjadi kegaduhan saat perpindahan
kelom pok, baik dari kelom pok asal ke kelom pok ahli m aupun sebaliknya. Hal ini m enyebabkan pembagian
w aktu untuk tahapan pem belajaran selanjutnya m enjadi berkurang. H am batan ju g a terjadi pada saat
tahap pcnularan m ateri, karena proses penguasaan m ateri atau pem ecahan m asalah pada kelom pok ahli,
aktivitas sisw a m asih didom inasi oleh sisw a yang pandai dan sebagian sisw a hanya m enyalin pekerjaan
tem annya sehingga penyampaian materi pada kelom pok asal dari masing-masing anggota kelompok kurang
maksimal.
Perpindahan siswa dari kelom pok asal ke kelom pok ahli dan sebaliknya tidak Sesuai karakteristik
m ateri m engenal kom ponen elektronika p asif yang lebih banyak m em butuhkan pem aham an konsep,
perhitungan secara m atem atika, m aka perlu adanya kerjasam a, diskusi yang hidup untuk memecahkan
m asalah berkaitan dengan m ateri tersebut. M odel pem belajaran jig saw lebih cocok digunakan untuk
situasi tersebut, karena sisw a lebih m udah m enentukan dan m em aham i konsep yang sulit dengan diskusi
< Fakulti Pendidikan UKM
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dengan tcm an sebanyanya. M eialui diskusi akan terjalin kom unikasi dan interaksi antar sisw a, saling
berbagi ids atau pendapat, serla memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.
selain itu akan terjalin kom unikasi elaborasi kognotif yang baik, sehingga dapat m eningkatkan daya
nalar. M eskpin dari m otivasi dalam penelitian ini tidak diteliti, nam un berdasarkan hasil observasi aktivitas
siswa pada kelom pok eksperim en m enunjukkan hasil yang lebi tinggi, dim ana siswa lebih aktif bcrtanya,
menjelaskan, bekerjasama dan berdiskusi. Kondisi tersebut memberikan suasana rileks, tidak kaku sehingga
m endukung pem belajaran sisw a yang tidak m em bosankan. M otivasi inilah yang m enyebabkan sisw a
m em iliki sem angat yang tinggi untuk tetap belajar yang berdam pak p o sitif terhadap hasil yang dicapai.
Uji coba tes dilakukan dengan jum lah soal 20 buah. D ari uji coba tes tersebut didapatkan nilai
reliabilitas tes tinggi yaitu 0,830. S etelah uji reliabilitas dilakukan m aka didapatkan 17 butir soal
dikategorikan valid sedangkan 3 butir soal yang tidak valid. Soal yang dikategorikan tidak valid diperbaiki
sehingga analisis butir soal yang diberikan 20 butir soal sesuai dengan Tabel A nalisis Soal Uji Coba.
Setelah diberikan tes kognitif diakhir pem belajaran, m aka dilakukan uji norm alitas, uji hom ogenitas dan
uji hipotesis.
Uji norm alitas ini bertnjuan untuk m cngetahui apakah kelom pok sampel benisal dari populasi
yang berdistribusi norm al atau tidak. Pada penelitian ini uji norm alitas dilakukan dengan m enggunakan
prosedur uji Chi K uadrat dan diperoleh bahw a data pada kelas eksperim en dan pada kelas kontrol
berdistribusi norm al. Uji hom ogenitas didapatkan dengan rnem bandingkan nilai varians terbesar dengan
nilai varians terkecii dan didapatkan data pada penelitian ini hom ogen (Flm < F ti|J yaitu 1,038 < 2.55).
Sedangkan Uji hipotesis pada penelitian ini m enggunakan uji t. Dari hasil analisis diperoleh thj| e*iul>c,
yaitu 2,579 e” 2 ,4 4 1 dengan ini hipotesis no! (H () ditolak sedangkan hipotesis 11, diterim a. Jadi (crdapat
perbedaan yang signifikan antara penerapan m odel pem belajaran kooperatif tipe jigsaw dengan m odel
pembeiajaran konvensional terhadap hasil belajar Elektronika D asar siswa kelas X TKJ SMKN 1 Gunung
Sahilan. D engan adanya perbedaan tersebut m aka dapat diketahui bahw a terdapat pengaruh penerapan
m odel pem belajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar E lektronika D asar sisw a kelas X TK J
SM KN 1 G unung Sahilan.
K E S JM P U L A N DA N S A R A N
B erdasarkan hasil penelitian ini dapat uisim puikan bahw a penerapan m odel pem belajaran
kooperatif tipe jigsaw terhadap ha r I belajar m em berikan hasil yang lebih baik daripada hasil belajar
yang m enggunakan pem belajaran konvensional. Hal ini, dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar sisw a
kelas ekspciriir.cn yaitu 74,30 sedangkan kelas kontrol 68,20. B erdasarkan perhitungan uji t pada taraf
nyat« 0.02 maka hipotesis no! (H y ditolak sedangkan H diterima. M aka terdapat perbedaan yang signifikan
cnt.ira penerapan mode! pem belajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan m odel pem belajaran konvensional.
Dengan adanya perbedaan tersebut m em m jukkan adanya pengaruh penerapan m odel pem belajaran
kooperatif tipe jigsaw terhadap h ard belajar pada sisiw a kelas X TKJ SM K Negeri 1 G unung Sahilan
Tahun A jaran 2010/2011.
M eialui hasil penelitian ini dikaitkan dengan m anfaat praktis penelitian, m aka disarankan sebagai
bc:rikyt:
1.
K arena adanya perbedaan hasil belajar sisw a dengan m enggunakan model pem belajaran
jigsaw, maka model ini dapat digun akan sebagai altem atif bagi guru-guru dalam m eningkatkan
hasil beiajar siswa.
2.
Penelitian ini m asih terbalas pada aspek k ognitif saja. D iharapkan untuk penelitian labih
tan ju t dilakukan pengavnatan terhadap aspek afek tif dan aspek psikom otor.
3.
Pada penelitian lanjutan dapat dilakukan uuntuk m ateri lain dan ruang lingkup yang
lebih luas.
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