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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas XI KR B SMK PIRI Sleman pada 

semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 dan dilaksanakan selama dua siklus 

penelitian. Mata pelajaran yang digunakan selama penelitian adalah 

pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan (PSPTKR) pada 

kompetensi dasar (KD) 3.5 menerapkan cara perawatan differential dan 

kompetensi dasar (KD) 3.7 Menerapkan cara perawatan rem. Dalam 

pelaksanaannya, setiap siklus penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

penelitian tindakan kelas yaitu mulai dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi tindakan dan refleksi tindakan.  

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan dilakukan kurang lebih 1 minggu 

sebelum pertemuan pertama siklus I dilaksanakan. Perlengkapan-

perlengkapan yang berhasil dipersiapkan pada tahap perencanaan 

tindakan adalah sebagai berikut. 1) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, 2) Mempersiapkan materi pelajaran, 3) Mempersiapkan 

media pembelajaran, 4) Menyiapkan perlengkapan observasi, 5) 

Menyiapkan soal evaluasi hasil belajar. 

RPP yang dibuat sudah menggunakan sintak atau langkah-

langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tujuan dibuat 
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RPP ini sebagai pegangan guru dalam mengajar agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mengarah sesuai yang direncanakan. Namun 

walaupun sudah direncanakan sesuai RPP, tidak menuntut 

kemungkinan juga terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya 

karena menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada dikelas. Pada RPP 

siklus I ini, pelaksanaan pembelajaran dirancang selama satu pertemuan 

dengan waktu selama 360 menit (8 JP x 45 menit). Materi pelajaran 

yang dibahas adalah kompetensi dasar (KD) 3.5 menerapkan cara 

perawatan differential. Pada persiapan perlengkapan ini dilakukan 

pembuatan handout pada KD. 3.5 menerapkan cara perawatan 

differential, pembagian kelompok menjadi 4 kelompok asal (masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa) sekaligus pembagian topik-topik 

diskusinya serta mempersiapkan 1 buku sebagai sumber belajar 

tambahan yaitu buku pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga 

kendaraan ringan. Media pembelajaran yang disiapkan berupa papan 

tulis dan PPT yang dilengkapi video. media ini dipilih karena lebih 

praktis dan memungkinkan untuk menstimulus siswa untuk mencari 

materi pelajaran dari sumber lain. PPT juga digunakan untuk 

menjelaskan atau meluruskan hasil diskusi yang dilakukan oleh 

kelompok. Dengan adanya perlengkapan observasi dapat 

mempermudah observer dalam mengamati keaktifan siswa dan 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang 

dilakukan selama proses pembelajaran. Perlengkapan yang berhasil 
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dipersiapkan pada tahap ini adalah lembar observasi keaktifan dan 

observer berjumlah 4 orang. Observer yang sesuai dengan jumlah 

kelompok asal dimaksud agar observer dapat dengan mudah menilai 

keaktifan siswa di kelas. Soal evaluasi yang dipersiapkan untuk 

digunakan pada siklus I adalah soal jenis pilihan ganda pada materi KD 

3.5 menerapkan cara perawatan differential sebanyak 30 butir soal. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada pertemuan siklus I dilaksanakan pada hari jumat tanggal 4 

oktober 2019 pukul 07.00 sampai jam 13.45 WIB (8 JP), bertempat di 

ruang teori kelas XI TKRO B SMK PIRI Sleman. Jumlah siswa yang 

hadir sebanyak 20 orang dari total 20 orang. Pada pelaksanaan tindakan 

peneliti bertugas sebagai guru pengampu atau fasilitator yang dibantu 

oleh 4 rekan sejawat sebagi observer. 

Pada pertemuan ini, guru pembimbing yaitu Bapak Sentot 

Yuliantoro, S.Pd. membuka kelas dengan menjabarkan maksud dan 

tujuan peneliti melakukan penelitian tindakan kelas, setelah itu guru 

pembimbing menyerahkan kelas sepenuhnya kepada peneliti yang 

bertugas sebagai guru.  Guru memperkenalkan diri terlebih dahulu dan 

mengenalkan model pembelajaran yang dipakai yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw beserta aturan dan penilaian yang 

dilaksanakan, kemudian guru memberikan sedikit pendahuluan berupa 

materi umum tentang sejarah dan fungsi umum differential, memotivasi 

peserta didik melalui tanya jawab. kemudian guru membentuk 
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kelompok asal secara acak, dan dibentuk lagi kelompok ahli, kemudian 

membagi topik-topik diskusi masing-masing kelompok ahli. Topik 

yang didiskusikan adalah fungsi dan perinsip dasar kerja differential, 

konstruksi dan fungi komponen differential, cara kerja differential, 

macam-macam differential, dan penyetelan differential. 

Setelah guru membagi materi diskusi, masing-masing 

kelompok ahli mendiskusikannya. Peserta didik diperbolehkan mencari 

sumber bacaan dari mana saja. Untuk menstimulus peserta didik, guru 

memberikan pertanyaan lagi kepada masing-masing kelompok ahli. 

Setelah diskusi dirasa cukup. Masing-masing kelompok ahli diminta 

kembali ke kelompok asal, setiap peserta didik di kelompok asal 

membagikan materi yang telah didiskusikan dikelompok ahli dan 

mencocokkan materi dengan yang lainnya agar menjadi sebuah materi 

yang utuh. Dan untuk menstimulus peserta didik, guru memberikan 

pertanyaan lagi kepada maing-masing kelompok asal. 

Setelah diskusi dirasa cukup, guru meminta untuk salah satu 

dari empat kelompok untuk maju menjabarkan hasil diskusi mereka 

secara utuh. Setelah pemaparan selesai, guru meluruskan materi yang 

sudah dijabarkan oleh kelompok yang maju. Setelah semua diskusi di 

selesaikan, siklus ini di tutup dengan mengerjakan soal evaluasi hasil 

belajar berupa soal pilihan ganda sebanyak 30 soal dengan durasi waktu 

45 menit. 
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c. Observasi Tindakan 

1. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan atau kesesuaian dari pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw selama pelajaran berlangsung. Pada siklus I 

ini, sintak model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw diselesaikan 

oleh guru pengampu selama satu pertemuan. Berdasarkan lembar 

hasil observasi, diketahui dari 7 langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw, guru telah berhasil melaksanakan sebanyak 

7 langkah. Adapun perhitungan tingkat keberhasilan dari 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah 

sebagai berikut.  

P (%) =  
7

7
 x 100 

       =  100 % 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebesar 

100 % yang berarti seluruh langkah pembelajaran terlaksana. 

2. Observasi keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

Dalam pelaksanaannya, proses pengamatan keaktifan siswa 

dilakukan oleh empat orang observer rekan sejawat. Sebelum 

melakukan observasi, terlebih dahulu dilakukan penjelasan kepada 

para observer mengenai teknik dan prosedur observasi yang harus 

dilakukan sehingga proses observasi dapat sesuai dengan pedoman 
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observasi yang digunakan. Hasil observasi keaktifan siswa selama 

proses belajar pada siklus I tercantum pada tabel 

Tabel 8. Hasil observasi keaktifan siswa pada siklus I 

No No Siswa 

Aspek indikator 
Jumlah 

Turus 

Jumlah 

Indikator 

Muncul 
A B C D E F G 

1 A1 0 1 0 2 0 2 1 6 4 

2 A2 1 3 0 1 0 2 1 8 5 

3 A3 0 1 0 3 0 0 1 5 3 

4 A4 1 3 0 2 0 2 0 8 4 

5 A5 1 6 1 1 0 2 3 14 6 

6 B1 1 4 0 1 0 2 2 10 5 

7 B2 1 2 0 0 0 2 2 7 4 

8 B3 1 2 0 0 0 2 0 5 3 

9 B4 1 6 1 1 0 2 1 12 6 

10 B5 0 4 0 2 0 2 0 8 3 

11 C1 1 2 0 0 0 2 3 8 4 

12 C2 1 5 1 1 1 2 0 11 6 

13 C3 1 2 0 1 0 2 0 6 4 

14 C4 1 4 0 3 0 2 1 11 5 

15 C5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

16 D1 1 4 0 2 0 2 1 10 5 

17 D2 1 3 1 0 0 2 0 7 4 

18 D3 1 3 0 0 0 2 3 9 4 

19 D4 0 2 1 2 0 2 2 9 5 

20 D5 0 1 0 1 0 0 1 3 3 

Jml Turus 14 58 5 23 1 34 23 158  

Jml Indikator 

Mucul 
14 19 5 14 1 17 14  84 

Keterangan :  

A  = Siswa membaca materi 

 B  = Siswa mengamati penjelasan guru atau teman 

 C  = Siswa mengemukakan pendapat 

 D  = Siswa mengajukan pertanyaan 

 E  = Siswa menjawab pertanyaan 

 F = Siswa aktif berdiskusi kelompok 

 G = Siswa membuat rangkuman materi 

  

Dari tabel berikut, dapat dihitung persentase keaktifan siswa, yaitu 

sebagai berikut. 

PK (%) =  
a

n x b
 x 100% 

 



56 
 

Keterangan :  

PK = Persentasi keaktifan belajar dari seluruh siswa 

a = Jumlah indikator keaktifan siswa yang muncul 

n  = Jumlah siswa 

b = Jumlah keseluruhan indikator 

PK (%) =  
84

20 x 7
 x 100% 

PK (%) = 𝟔𝟎 % 

Dari perhitungan tersebut diketahui persentase keaktifan siswa 

kelas XI KR B pada siklus I sebesar 60% atau dalam kategori 

Cukup. 

3. Hasil tes evaluasi belajar siswa 

Hasil evaluasi belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9. Hasil belajar siklus I 

No No siswa 
Nilai 

(1-100) 

Keterangan  

(KKM = 75) 

1 A1 50 BELUM TUNTAS 

2 A2 66 BELUM TUNTAS 

3 A3 40 BELUM TUNTAS 

4 A4 70 BELUM TUNTAS 

5 A5 83 TUNTAS 

6 B1 60 BELUM TUNTAS 

7 B2 63 BELUM TUNTAS 

8 B3 63 BELUM TUNTAS 

9 B4 80 TUNTAS 

10 B5 40 BELUM TUNTAS 

11 C1 76 TUNTAS 

12 C2 86 TUNTAS 

13 C3 76 TUNTAS 
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No No siswa 
Nilai 

(1-100) 

Keterangan  

(KKM = 75) 

14 C4 56 BELUM TUNTAS 

15 C5 10 BELUM TUNTAS 

16 D1 63 BELUM TUNTAS 

17 D2 76 TUNTAS 

18 D3 66 BELUM TUNTAS 

19 D4 50 BELUM TUNTAS 

20 D5 50 BELUM TUNTAS 

Nilai Tertinggi 86 

Nilai Terendah 10 

Rata-rata 61.2 

Perhitungan presentase ketuntasan hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚 (%) =  
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐊𝐊𝐌

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚 (%) =  
𝟔

𝟐𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚         =  𝟑𝟎 % 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh presentase ketuntasan 

hasil belajar pada siklus I ini adalah sebesar 30% atau dalam 

kategori Kurang Sekali. 

Dari data yang didapat ketika melakukan observasi permasalahan 

didapati nilai ulahan harian sebelum dilakukannya penelitian. Dan 

jika dibandingkan dengan hasil dari data pada siklus satu maka 

sebagai berikut. 
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Gambar 3. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Dari hasil observasi awal ke siklus I, hasil belajar siswa dapat 

dikatakan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-

rata hasil belajar siswa dan jumlah ketuntasan hasil belajar siswa. 

Pada observasi awal tidak ada siswa yang tuntas KKM dan rata-

rata nilai kelas pada angka 32,85. Pada siklus I, jumlah siswa tuntas 

KKM mengalami peningkatan menjadi 6 siswa, dan persentase 

ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi sebesar 30% (kategori 

kurang sekali). Dari segi rata-rata nilai kelas terjadi peningkatan 

menjadi 61,2 

d. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini dilakukan pengkajian kembali terhadap 

pelaksanaan tindakan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan yang 

telah dilaksanakan dapat menghasilkan perubahan dan atau 

peningkatan pembelajaran secara signifikan, kekurangan maupun 
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hambatan-hambatan yang terjadi selama siklus I, dan solusi pemecahan 

atau langkah penyempurnaannya. Pengkajian kembali pada tahap 

refleksi ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, keaktifan siswa dan hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi hasil belajar siswa 

diketahui pada siklus I persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebesar 100%, persentase 

keaktifan siswa sebesar 60% dan persentase ketuntasan hasil belajar 

sebesar 30%. Indikator keberhasilan yang ditentukan pada penelitian ini 

yaitu 70% untuk keaktifan siswa dan 75% untuk ketuntasan hasil 

belajar, artinya baik keaktifan maupun hasil belajar keduanya belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. 

Atas dasar tersebut dilakukan evaluasi melalui diskusi dengan 

guru pengampu, dan diketahui terdapat beberapa kekurangan pada 

siklus I yang membuat indikator keberhasilan belum tercapai yaitu 

sebagai berikut. 1) Guru tidak memastikan apakah siswa benar - benar 

paham tentang aturan bermain dari model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. 2) Beberapa siswa enggan untuk melakukan diskusi di dalam 

kelompok ahli dan memilih untuk menyalin materi dari handout yang 

telah ada. Hal ini dikarenakan siswa belom sepenuhnya sadar dengan 

aturan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 3) Guru 

kesulitan mengkondisikan kelas ketika terjadi diskusi kelompok ahli 
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sehingga ada beberapa siswa yang hanya diam tidak mencari materi dari 

sumber lain selain handout. Hal ini disebabkan banyaknya materi yang 

didiskusikan perlu bimbingan guru untuk tempat menjelaskan materi. 

4) Belum efektifnya tahap pembahasan di kelompok asal karena 

beberapa siswa dari kelompok ahli kurang memahami materi karena 

tidak serius ketika diskusi kelompok ahli berlangsung yang 

menyebabkan beberapa materi berat sebelah dan tidak nyambung antara 

satu sama lain 5) Belum terlaksananya sesi tanya jawab di akhir 

pemaparan kelompok yang dikarenakan masih kurangnya pemahaman 

siswa dengan materi yang mengharuskan guru mengambil alih kelas 

untuk melakukan pembahasan ulang materi secara menyeluruh. 

Dengan didapati beberapa kekurangan dan belum tercapainya 

indikator keberhasilan pada siklus I, maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus II. Pada siklus II ada beberapa hal yang diperlukan untuk 

memperbaiki kekurangan pada siklus I yaitu sebagai berikut. 1) 

Berdiskusi bersama observer untuk meminta bantuan membimbing 

siswa pada saat diskusi kelompok berlangsung agar semua siswa dapat 

terfasilitasi dengan baik secara bersamaan. 2) Melakukan wawancara 

kecil dengan beberapa siswa yang enggan melakukan diskusi agar 

kedepannya siswa mau berdiskusi dan bertanggung jawab dengan 

materi yang telah diemban untuk disampaikan kepada teman temanya 

di kelompok asal. 3) Mewajibkan seluruh siswa untuk berdiskusi 

terlebih dahulu untuk memahami materi kemudian setelahnya mencatat 
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poin-poin penting materi agar diskusi berjalan lebih baik. 4) Melakukan 

proses tanya jawab setelah tahap presentasi hasil kerja di depan kelas 

untuk mengetahui siswa yang masih bingung terhadap beberapa materi 

agar dapat dijelaskan kembali. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada siklus II, perencanaan tindakan dibuat dengan 

mempertimbangkan solusi-solusi perbaikan dari hasil refleksi pada 

siklus I. Adapun yang berhasil dilaksanakan pada tahap perencanaan 

tindakan siklus II adalah sebagai berikut. 1) Melakukan wawancara 

kecil dengan beberapa siswa, 2) Melakukan diskusi bersama observer, 

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 4) Mempersiapkan materi 

pelajaran, 5) Mempersiapkan media pembelajaran, 6) Menyiapkan 

perlengkapan observasi, 7) Menyiapkan soal evaluasi hasil belajar. 

Berdasarkan hasil angket yang disebar setelah siklus I, terdapat 

beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami aturan main model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang menyebabkan siswa kurang 

bersemangat dalam pembelajaran. Serta ada sedikit siswa yang tidak 

bersemangat saat pembelajaran karena latar belakang masalah lain. Dari 

hasil refleksi siklus I, diketahui tahap diskusi ahli merupakan saat yang 

krusial dan harus memerlukan bantuan pengaraan ketika diskusi ahli. 

Agar kondisi dapat kondusif ketika diskusi, peneliti meminta bantuan 
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observer untuk sedikit mengarahkan jalannya diskusi di setiap 

kelompok ahli.  

Pada RPP siklus II ini, pelaksanaan pembelajaran dirancang 

selama satu pertemuan dengan waktu selama 360 menit (8 JP x 45 

menit). Materi pelajaran yang dibahas adalah kompetensi dasar (KD) 

3.7 menerapkan cara perawatan rem. Pada persiapan perlengkapan ini 

dilakukan pembuatan handout pada KD. 3.7 menerapkan cara 

perawatan rem, pembagian kelompok menjadi 4 kelompok asal 

(masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa) sekaligus pembagian 

topik-topik diskusinya serta mempersiapkan 1 buku sebagai sumber 

belajar tambahan yaitu buku pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga 

kendaraan ringan. Media pembelajaran yang disiapkan berupa papan 

tulis dan PPT yang dilengkapi video. media ini dipilih karena lebih 

praktis dan memungkinkan untuk menstimulus siswa untuk mencari 

materi pelajaran dari sumber lain. PPT juga digunakan untuk 

menjelaskan atau meluruskan hasil diskusi yang dilakukan oleh 

kelompok. Perlengkapan yang dipersiapkan pada tahap ini adalah 

lembar observasi keaktifan dan observer berjumlah 4 orang. Observer 

yang sesuai dengan jumlah kelompok asal dimaksud agar observer 

dapat dengan mudah menilai keaktifan siswa di kelas. Soal evaluasi 

yang dipersiapkan untuk digunakan pada siklus II adalah soal jenis 

pilihan ganda pada materi KD 3.7 menerapkan cara perawatan rem 

sebanyak 30 butir soal. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada pertemuan siklus I dilaksanakan pada hari jumat tanggal 11 

oktober 2019 pukul 07.00 sampai jam 13.45 WIB (8 JP), bertempat di 

ruang teori kelas XI TKRO B SMK PIRI Sleman. Jumlah siswa yang 

hadir sebanyak 20 orang dari total 20 orang. Pada pelaksanaan tindakan 

peneliti bertugas sebagai guru pengampu atau fasilitator yang dibantu 

oleh 4 rekan sejawat sebagi observer. 

Pada pertemuan ini, guru membuka kelas dengan berdoa dan 

mengabsen siswa yang hadir. kemudian memberitahukan hasil tes 

evaluasi belajar pertemuan sebelumnya. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar seluruh siswa dapat lebih semangat di pelajaran hari 

ini. Kemudian guru menjelaskan lagi aturan permainan dan penilaian 

yang akan dilaksanakan agar siswa dapat lebih semangat melaksanakan 

pembelajaran. Kemudian guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu 

untuk membentuk kelompok asal sesuai dengan pertemuan 

sebelumnya. 

Guru menjabarkan maksud dan tujuan pembelajaran hari ini, 

setelah itu guru memberikan sedikit pendahuluan berupa materi umum 

tentang sejarah dan fungsi umum rem, memotivasi peserta didik melalui 

tanya jawab. Kemudian guru membentuk kelompok ahli, kemudian 

membagi topik-topik diskusi masing-masing kelompok ahli. Topik 

yang didiskusikan adalah 1) fungsi, perinsip dasar kerja rem dan 
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penghitungan tenaga pengereman, 2) konstruksi, fungi komponen dan 

jenis-jenis rem tromol, 3) konstruksi, fungi komponen dan jenis-jenis 

rem cakram, 4) cara kerja rem tromol dan cakram, 5) penyetelan dan 

perawatan rem tromol dan cakram. 

Setelah guru membagi materi diskusi, masing-masing kelompok 

ahli mendiskusikannya. Peserta didik diperbolehkan mencari sumber 

bacaan dari mana saja. Untuk menstimulus peserta didik, guru 

memberikan pertanyaan lagi kepada masing-masing kelompok ahli. 

Setelah diskusi dirasa cukup. Masing-masing kelompok ahli diminta 

kembali ke kelompok asal, setiap peserta didik di kelompok asal 

membagikan materi yang telah didiskusikan dikelompok ahli dan 

mencocokkan materi dengan yang lainnya agar menjadi sebuah materi 

yang utuh. Dan untuk menstimulus peserta didik, guru memberikan 

pertanyaan lagi kepada maing-masing kelompok asal. 

Setelah diskusi dirasa cukup, guru meminta satu perwakilan dari 

masing-masing kelompok untuk maju menjabarkan hasil diskusi 

mereka secara utuh. Setelah pemaparan selesai, guru membuka sesi 

tanya jawab sambil meluruskan materi yang sudah di jabarkan oleh 

siswa yang maju. Setelah semua diskusi di selesaikan, siklus ini di tutup 

dengan mengerjakan soal evaluasi hasil belajar berupa soal pilihan 

ganda sebanyak 30 soal dengan durasi waktu 45 menit dan terakhr, 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 
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c. Observasi Tindakan 

1. Observasi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Pada siklus II ini, sintak model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw diselesaikan oleh guru pengampu selama satu pertemuan. 

Berdasarkan lembar hasil observasi, diketahui dari 7 langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, guru telah berhasil 

melaksanakan semua langkah tersebut. Artinya tingkat 

keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw sudah mencapai angka 100%.  

Berikut merupakan grafik yang menggambarkan peningkatan 

kesesuaian pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. 

 

Gambar 4. Grafik Peningkatan Kesesuaian Pelaksanaan Model 
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kesesuaian pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dari siklus I ke siklus II tidak mengalami peningkatan 

karena dari siklus I langkah pembelajaran sudah terlaksana semua 

dan beralanjut ke siklus II. 

2. Observasi keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

Untuk hasil observasi keaktifan selama proses belajar pada siklus 

II dapat diliha pada tabel berikut 

Tabel 10. Hasil observasi keaktifan siswa pada siklus II 

No No siswa 

Aspek Indikator 
Jumlah 

Turus 

Jml 

Indikator 

Muncul 
A B C D E F G 

1 A1 1 2 1 1 0 2 1 8 6 

2 A2 1 3 1 3 1 2 1 12 7 

3 A3 0 4 0 0 2 2 1 9 4 

4 A4 0 6 2 3 0 2 4 17 5 

5 A5 1 5 1 1 1 2 4 15 7 

6 B1 1 6 1 0 1 2 3 14 6 

7 B2 1 5 2 3 1 2 4 18 7 

8 B3 2 5 0 0 1 2 2 12 5 

9 B4 2 5 1 2 1 2 2 15 7 

10 B5 2 5 1 0 0 2 0 10 4 

11 C1 1 5 2 1 0 2 5 16 6 

12 C2 2 5 2 2 3 2 2 18 7 

13 C3 1 5 0 5 2 2 1 16 6 

14 C4 1 4 1 0 0 2 1 9 5 

15 C5 0 1 0 0 0 1 0 2 2 

16 D1 2 3 2 2 1 2 1 13 7 

17 D2 0 6 0 2 0 2 3 13 4 

18 D3 0 6 1 1 1 2 5 16 6 

19 D4 2 5 2 0 0 2 2 13 5 

20 D5 1 2 0 2 0 2 0 7 4 

Jumlah Turus 21 88 20 28 15 39 42 253  

Jml Indikator 

Muncul 
15 20 14 13 11 20 17  110 
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Keterangan :  

A  = Siswa membaca materi 

 B  = Siswa mengamati penjelasan guru atau teman 

 C  = Siswa mengemukakan pendapat 

 D  = Siswa mengajukan pertanyaan 

 E  = Siswa menjawab pertanyaan 

 F = Siswa aktif berdiskusi kelompok 

 G = Siswa membuat rangkuman materi 

Dari tabel berikut, dapat dihitung persentase keaktifan siswa, yaitu 

sebagai berikut. 

PK (%) =  
a

n x b
 x 100% 

 

Keterangan :  

PK = Persentasi keaktifan belajar dari seluruh siswa 

a = Jumlah indikator keaktifan siswa yang muncul 

n  = Jumlah siswa 

b = Jumlah keseluruhan indikator 

PK (%) =  
110

20 x 7
 x 100% 

PK (%) = 𝟕𝟗 % 

Dari perhitungan tersebut diketahui persentase keaktifan siswa 

kelas XI KR B pada siklus II sebesar 79% atau dalam kategori 

Baik. 

Peningkatan yang terjadi dari setiap siklus dapat juga digambarkan 

dalam diagram grafik dengan membandingkan keaktifan siswa dari 

siklus I ke siklus II sebagai berikut. 
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Gambar 5. Grafik Peningkatan Keaktifan Siswa 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dicantumkan pada 

hasil penelitian diketahui persentase keaktifan siswa pada siklus I 
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Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase 
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Gambar 6. Diagram Kemunculan Indikator Keaktifan 

Selain kemunculan 7 indikator keaktifan, dari hasil penelitian juga 

dapat diketahui banyaknya frekuensi kemunculan dari tiap 

indikator keaktifan mengingat selama proses pembelajaran 

memungkinkan terjadinya pengulangan dilakukannya indikator 

keaktifan kembali oleh siswa. Artinya satu siswa bisa jadi 

melakukan salah satu atau semua indikator keaktifan lebih dari satu 

kali. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan besarnya 

frekuensi pengulangan indikator dari setiap indikator keaktifan. 

 

Gambar 7. Diagram Frekuensi Kemunculan Indikator Keaktifan 
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Tabel 11. Keterangan indikator keaktifan 

Indikator Keterangan 

A Siswa membaca materi 

B Siswa mengamati penjelasan guru atau teman 

C Siswa mengemukakan pendapat 

D Siswa mengajukan pertanyaan 

E Siswa menjawab pertanyaan 

F Siswa aktif berdiskusi kelompok 

G Siswa membuat rangkuman materi 

3. Hasil tes evaluasi belajar siswa 

Hasil evaluasi belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 12. Hasil belajar siklus II 

No No siswa 
Nilai 

(1-100) 

Keterangan 

(KKM = 75) 

1 A1 86 TUNTAS 

2 A2 96 TUNTAS 

3 A3 83 TUNTAS 

4 A4 96 TUNTAS 

5 A5 96 TUNTAS 

6 B1 93 TUNTAS 

7 B2 73 BELUM TUNTAS 

8 B3 96 TUNTAS 

9 B4 96 TUNTAS 

10 B5 96 TUNTAS 

11 C1 100 TUNTAS 

12 C2 100 TUNTAS 

13 C3 100 TUNTAS 

14 C4 80 TUNTAS 

15 C5 40 BELUM TUNTAS 

16 D1 96 TUNTAS 

17 D2 73 BELUM TUNTAS 

18 D3 90 TUNTAS 

19 D4 66 BELUM TUNTAS 

20 D5 76 TUNTAS 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 40 

Rata-rata 86,6 
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Perhitungan presentase ketuntasan hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚 (%) =  
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐊𝐊𝐌

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚 (%) =  
𝟏𝟔

𝟐𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚         =  𝟖𝟎 % 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh presentase ketuntasan 

hasil belajar pada siklus II ini adalah sebesar 80% atau dalam 

kategori Sangat baik.  

Peningkatan yang terjadi dari setiap siklus dapat juga digambarkan 

dalam diagram grafik dengan membandingkan peningkatan hasil 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebagai berikut.   

 

Gambar 8. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
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Dari siklus I ke siklus II, hasil belajar siswa dapat dikatakan 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil 

belajar siswa dan jumlah ketuntasan hasil belajar siswa. Pada siklus 

I jumlah siswa yang tuntas KKM sebanyak 6 orang dengan 

persentase ketuntasan sebesar 30% dan rata-rata nilai kelas pada 

angka 61,2. Pada siklus II, jumlah siswa tuntas KKM mengalami 

peningkatan sebanyak 10 siswa menjadi total 16 siswa tuntas 

KKM, dan persentase ketuntasan hasil belajar meningkat sebesar 

50% yaitu menjadi sebesar 80% (kategori sangat baik). Dari segi 

rata-rata nilai kelas terjadi peningkatan sebesar 25,4 poin menjadi 

86,6. 

d. Refleksi 

Tahap refleksi ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, keaktifan siswa dan hasil belajar 

siswa pada siklus II. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi hasil 

belajar siswa diketahui pada siklus II persentase tingkat kesesuaian 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebesar 100%, 

persentase keaktifan siswa sebesar 79% dan persentase ketuntasan hasil 

belajar sebesar 80%. Indikator keberhasilan yang ditetapkan adalah 

persentase keaktifan siswa minimal 70% dan persentase ketuntasan 

hasil belajar siswa minimal 75%, artinya baik keaktifan maupun hasil 

belajar keduanya sudah mencapai dan melebihi target dari indikator 
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keberhasilan yang ditetapkan. Atas dasar tersebut penelitian tindakan 

kelas ini dinyatakan berhasil dan dihentikan pada siklus II. 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai 7 langkah pembelajaran. Pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dikatakan sesuai atau berhasil 

sesuai sintak model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw apabila 7 langkah 

tersebut dapat terlaksana tanpa kurang satu langkahpun. Untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan tersebut dilakukan observasi selama model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dilaksanakan. Observasi dilakukan 

oleh peneliti menggunakan pedoman observasi berupa lembar observasi. 

Data-data hasil observasi ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam 

menganalisis tingkat ketercapaian, kekurangan selama pelaksanaan dan 

solusi perbaikan untuk siklus selanjutnya. 

Pada siklus I ini, sintak model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

diselesaikan oleh guru pengampu selama satu pertemuan. Berdasarkan 

lembar hasil observasi, diketahui dari 7 langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw, guru telah berhasil melaksanakan semua lanhgkah 

atau berhasil terlaksana sebanyak 100%. Pada siklus II persentase 

kesesuaian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga mencapai 
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angka 100%. Artinya pada siklus II ini seluruh langkah dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sudah berhasil dilaksanakan.  

Penerapan sistem blok yang menyebabkan waktu mengajar menjadi 

sangat lama untuk sebuah penelitian membuat tantangan tersendiri untuk 

memaksimalkan waktu penelitian. Berdasarkan pendapat ahli sebelumya 

yang mengatakan bahwa salah satu kekurangan dari pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw adalah membutuhkan waktu yang lama dalam 

penerapannya. Hal ini justru menjadi hal positif ketika disandingkan 

dengan pembelajaran sistem blok. Karena kekurangan dari penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat tertutupi dengan 

menggunakan waktu dari pembelajaran yang lama dan memaksimalkan 

setiap langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dalam 

penelitian ini disediakan waktu pelajaran selama 8 jam pelajaran selama 

satu kali tatap muka yang mana sudah lebih dari cukup untuk 

memaksimalkan setiap langkah dari model pembelajaran Jigsaw. 

2. Keaktifan Belajar Siswa 

Terdapat 7 indikator keaktifan siswa yang diamati selama proses 

pembelajaran. Indikator tersebut menunjukkan keaktifan siswa dalam 

belajar. Artinya, semakin banyak 7 indikator tersebut muncul maka siswa 

semakin aktif dalam proses belajarnya. Untuk mengetahui banyaknya 

kemunculan indikator tersebut, selama proses pembelajaran atau 

pelaksanaan tindakan dilakukan observasi keaktifan siswa untuk 
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mengamati kemunculan 7 indikator tersebut pada masing-masing siswa. 

Proses pengamatan ini melibatkan 4 observer rekan sejawat.  

Agar proses pengamatan menjadi terarah dan fokus mengamati 7 

indikator tersebut digunakan pedoman observasi berupa lembar observasi 

(terlampir). Data-data hasil observasi ini kemudian digunakan sebagai 

acuan dalam menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Pada siklus I, diketahui persentase tingkat keaktifan siswa dalam 

proses belajar sebesar 60% atau dalam kategori cukup. Meskipun sudah 

dalam kategori cukup, tingkat keaktifan siswa pada siklus I ini masih 

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu persentase 

keaktifan siswa minimal 70% atau dalam kategori baik.  

Dari tidak tercapainya indikator keberhasilan tersebut kemudian 

dilakukan identifikasi dan ditemukan beberapa penyebab ketidak 

tercapaian indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut. 1) guru tidak 

meminta siswa untuk bertanya, berkomentar serta memberikan umpan 

balik. Hal ini menyebabkan indikator keaktifan aspek E yaitu siswa 

menjawab pertanyaan menjadi sedikit kemunculannya. Indikator aspek E 

tersebut sangat dimungkinkan muncul dengan frekuensi tinggi pada tahap 

tanya jawab sedangkan tahap tersebut belum terlaksana disiklus I ini. 2) 

kurang efektifnya proses diskusi karena siswa lebih memilih untuk 
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mencatat materi dari handout daripada berdiskusi menyebabkan aspek C 

yaitu siswa berpendapat menjadi sangat minim kemunculannya. 

Berdasarkan hasil identifikasi mengenai penyebab-penyebab tidak 

tercapainya indikator keberhasilan di atas, diperoleh solusi perbaikan 

untuk meningkatkan keaktifan siswa pada siklus II sebagai berikut. 1) 

melaksanakan proses tanya jawab sehingga keaktifan siswa pada aspek E 

dapat meningkat. 2) meningkatkan efektifitas diskusi kelompok ahli 

dengan menjelaskan lagi aturan main dari model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dan menyuruh siswa untuk berdiskusi terlebih dahulu 

kemudian mencatat poin-poin penting diskusi untuk mempermudah siswa 

ketika diskusi kelompok asal dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan 

aspek C yaitu berpendapat dapat meningkat. 

Pada siklus II diketahui persentase keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran sebesar 79% atau dalam kategori baik. Indikator 

keberhasilan yang ditetapkan untuk keaktifan siswa adalah persentase 

keaktifan siswa minimal sebesar 70%. Artinya keaktifan siswa pada siklus 

II ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan.  

Beberapa hal yang menyebabkan ketercapaian indikator 

keberhasilan untuk keaktifan siswa adalah sebagai berikut. 1) 

terlaksananya sesi tanya jawab. Hal ini menyebabkan keaktifan siswa 

dalam menjawab pertanyaan menjadi meningkat. 2) dengan kondisi 

diskusi ahli yang terkontrol menyebabkan diskusi menjadi kondusif, siswa 
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berdiskusi terlebih dahulu baru setelahnya mencatat poin-poin penting. 

Hal ini menyebabkan banyaknya siswa yang berpendapat mengenai bahan 

diskusi, baik ketika di kelompok ahli atau pun di kelompok asal. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang digunakan sebagai 

permasalahan penelitian, diketahui terdapat siswa yang asik berbicara 

dengan teman sebangkunya, bermain handphone di tengah jam pelajaran, 

dan bahkan tertidur di kelas. Terlihat kurangnya interaksi antara siswa dan 

guru selama proses pembelajaran di kelas, serta kurangnya keaktifan siswa 

di kelas seperti bertanya, berdiskusi, dan mengutarakan jawaban sesuai 

pendapatnya. 

Setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada 

siklus I, persentase tingkat keaktifan siswa menjadi sebesar 60% atau 

dalam kategori cukup. Keaktifan siswa kemudian kembali meningkat pada 

siklus II yaitu menjadi sebesar 79% (kategori baik) dan dapat melebihi 

indikator keberhasilan yang ditentukan. Dari penjelasan tersebut dapat 

diketahui bahwa implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dalam proses belajar dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas 

XI KR B SMK PIRI Sleman, sehingga berhasil mengatasi permasalahan 

penelitian berupa rendahnya tingkat keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran. Hasil ini juga didukung penelitian yang relevan , yaitu 

penelitian oleh Agustina (2013: 66) yang memperoleh hasil aktifitas 

belajar pada siklus I sebesar 68,88% menjadi 76,99% pada siklus II. 

Selanjutya penelitian oleh Muhlisin (2018) yang memperoleh hasil 
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aktifitas belajar pada siklus I sebesar 59,78% dan meningkat pada siklus II 

menjadi 76,44%.  

3. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pada siklus I ketuntasan hasil 

belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan 

yaitu minimal mencapai 75% dari jumlah siswa yang mengikuti tes 

(kategori baik). Pada siklus I ini ketuntasan hasil belajar baru mencapai 

sebesar 30%.  

Dari ketidaktercapaian indikator keberhasilan tersebut, dilakukan 

evaluasi dan didapat beberapa hal yang menyebabkan indikator 

keberhasilan belum tercapai, yaitu sebagai berikut. 1) belum efektifnya 

diskusi kelompok ahli. Pada tahap ini siswa di kelompok hari harusnya 

melakukan diskusi tentang sub materi yang berikan oleh guru. Tetapi 

kenyataanya banyak siswa yang masih kebingungan tenang apa yang harus 

didiskusikan dan apa yang ingin di capai dari diskusi ini. Sebagian siswa 

yang sudah mengerti aturan main juga kebingungan dengan sub materi 

yang dibahas. Kondisi yang krusial ini membuat guru kewalahan 

menangai banyaknya kelompok ahli dan banyaknya siswa yang bertanya. 

Hal ini membuat siswa berinisiatif untuk hanya mencatat materi dari 

handout tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Dan ketika siswa kembali ke 

kelompok asal. Siswa juga tidak melakukan diskusi dan hanya 

menyerahkan cacatan dari kelompok ahli sebelumnya. Ini menyebabkan 
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materi jadi berat sebelah dan tidak nyambung antara sub materi satu dan 

lainnya. Tidak nyambungnya materi berdampak pada hasil belajar siswa 

dimana menjadikan ketuntasan hasil belajar hanya didapat oleh beberapa 

siswa saja yang memiliki inisiatif untuk merangkum semua materi menjadi 

satu. 2) belum terlaksananya sesi tanya jawab. Hal ini menyebabkan siswa 

yang masih bingung dengan materi pembelajaran menjadi tidak terungkap 

yang akhirnya membuat siswa tetap tidak paham dengan materi tersebut. 

Dari beberapa hal yang menyebabkan indikator keberhasilan tidak 

tercapai di atas, diperoleh solusi perbaikan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada siklus II sebagai berikut. 1) guru menjelaskan kembali 

aturan main dari model pembelajran kooperatif tipe Jigsaw kepada siswa 

dan memastikan seluruh siswa paham dengan aturan main model 

pembelajaran ini. Hal ini dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan 

dari diskusi ahli. 2) untuk mengatasi efektifitas diskusi ahli, guru meminta 

bantuan observer untuk memfasilitasi dan mengontrol jalannya diskusi, hal 

ini dapat mengurangi tingkat kebingungan siswa terhadap materi yang 

didiskusikan. 3) guru menyuruh siswa untuk berdiskusi terlebih dahulu 

baru mencatat poin-poin penting hasil diskusi. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang didiskusikan dan 

dapat mempermudah siswa ketika melakukan diskusi di kelompok asal. 4) 

guru melakukan sesi tanya jawab setelah kelompok menjabarkan materi di 

depan kelas untuk mengetahui siswa yang masih bingung dengan materi 

pelajaran untuk dijelaskan lagi oleh guru, hal ini dapat meratakan 
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pemahaman siswa terhadap materi dan mempersingkat waktu ketika guru 

menjelaskan lagi materi yang belum jelas. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II persentase ketuntasan 

hasil belajar mencapai 80% (kategori sangat baik) atau sebanyak 16 orang 

siswa telah tuntas KKM. Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus II 

ini sebesar 86,6. Artinya, apabila dilihat dari indikator keberhasilan 

tindakan yaitu ketuntasan belajar minimal 75%, maka pada siklus II ini 

hasil belajar telah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. 

Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya indikator keberhasilan 

tindakan adalah sebagai berikut. 1) siswa melakukan diskusi dengan serius 

dan mencatat poin-poin penting ketika diskusi ahli dilaksanakan sehingga 

dapat mempermudah siswa dalam memahami materi diskusi di kelomok 

ahli dan membagikan materi di kelompok asal dengan baik dan 

menyebabkan materi yang didiskusikan di kelompok asal menjadi 

nyambung. 2) dilakukannya sesi tanya jawab setelah penjabaran dari 

kelompok sehingga dapat diketahui materi-materi yang belum dipahami 

siswa dan kemudian dijelaskan oleh kelompok yang bersangkutan ataupun 

oleh guru. Hal ini menyebabkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

menjadi bertambah dan merata. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang digunakan sebagai 

permasalahan penelitian, diketahui nilai rata-rata hasil ulangan harian dari 

kompetensi dasar (KD) 3.1 menerapkan cara perawatan kopling siswa 

sebesar 32,85, dengan ketuntasan hasil belajar sebesar 0% (kategori 
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kurang sekali) atau tidak ada siswa tuntas KKM. Setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siklus I, rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat menjadi sebesar 61,2 dan ketuntasan hasil belajar 

meningkat menjadi 30% atau sebanyak 6 siswa tuntas KKM. Hasil belajar 

siswa kembali meningkat pada siklus II yaitu menjadi sebesar 80% 

(kategori sangat baik) untuk ketuntasan hasil belajar dan mencapai angka 

86,6 untuk rata-rata hasil belajar siswa.  

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam proses belajar telah 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XI KR B SMK PIRI Sleman, 

sehingga berhasil mengatasi permasalahan penelitian berupa rendahnya 

tingkat hasil belajar siswa. Hasil ini didukung juga oleh Tawardjono 

(2014: 97) pada penelitiannya yang memperoleh hasil rerata nilai 34 pada 

siklus I meningkat menjadi 59 pad sisklus II. Selanjutnya oleh Muhlisin 

(2018) dengan penelitiannya yang memperoleh peningkatan hasil belajar 

siswa dari pra siklus dengan ketuntasan sebesar 30% meningkat menjadi 

60% di siklus I dan meningkat lagi di siklus II menjadi 80%. Kemudian 

penelitian oleh Sholihah (2016) dengan hasil ketuntasan siswa pada siklus 

I sebesar 83% dan meningkat pada siklus II menjadi 100%. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian di kelas XI KR B SMK PIRI Sleman 

pada mata pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan 

Ringan (PSPTKR) ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian yaitu sebagai 

berikut.  

1) Pembuatan instrumen hasil belajar tidak mengikuti prosedur pembuatan 

perangkat evaluasi. 

2) Belum terbiasanya siswa dengan model pembelajaran yang terpusat pada 

siswa menyebabkan siswa menjadi kaku dan perlu pembiasaan lebih lama. 

3) Kurangnya niat membaca siswa dan kelengkapan bahan literasi di sekolah 

menyebabkan susahnya mencari sumber materi untuk memulai diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


