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ABSTRAK 

 

PEMBELAJARAN FISIKA MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW DAN 

MODELKONTEKSTUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

 KELAS IX DI SMP RASMAN MULYA 

 

OLEH 

CITRA INDRASARI SUGIWAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar peserta didik dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dan model 

pembelajaran kontekstual pada materi pokok Listrik Statis kelas IX semester I di 

SMP Rasman Mulya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu. 

Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai kelas eksperimen1 dan kelas 

eksperimen2.  

Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas IX SMP Rasman 

Mulya dengan 52 peserta didik dari dua kelas yaitu kelas IX B sebagai kelas 

eksperimen1 dan IX A sebagai kelas eksperimen2. Kelas eksperimen menggunakan 

model kooperatif tipe Jigsaw, dan kelas eksperimen2 menggunakan model 

pembelajaran kontekstual. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil rata-rata antara model kooperatif tipe 

Jigsaw dan model pembelajaran kontekstual terdapat perbedaan hasil rata-rata yang 

di dapat oleh siswa. Dari perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis  H0 = 

ditolak dan Ha = diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar fisika siswa yang menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw 

dan model pembelajaran kontekstual. 
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MOTTO 

 

                               

      
1
 

Artinya : 

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya” (QS. Al-Maidah : 2 ) 

 

                                                           
1
 Depertemen Agama RI. Al-Qur”an dan Terjemehannya. Diponegoro. Bandung. 2012(Surat  

Al-Maidah : 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik 

jasmaniah maupun rohaniah.
1
 Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tujuan.
2  Tujuan pencapaian dalam 

pembelajaran yakni perubahan keterampilan, kebiasaan sikap, pengetahuan dan 

pengertian.
3
 Pendidikan sendiri terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non 

formal. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

Untuk pendidikan non formal dimulai dari kelompok bermain, lembaga pelatihan, 

lembaga kursus dll.
4 Pendidikan dan ilmu pengetahuan juga sangat dihargai di 

dalam ajaran agama Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam surah al-„alaq 

ayat 1-5, sebagai berikut:  

                                                           
1
 Agus Ardiyanto, Sigit Santoso, Sudiyanto, “Efektifitas Penerapan Model Kooperatif Tipe 

Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntasi Siswa Di SMA Negri 2 Karang Anyar” 

JUPE UNS Vol. No. (Maret 2013), h 2  
2
 Lurbin Haloho, “ Perbaikan Aktivitas Belajar Biologi Siswa Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD (Student Teams Achievement Division)” Jurnal Saintech Vol. 06 

No. 02 (Juni 2014) h 18 
3
 Sri Jumarni, dkk, “Penerapan Pembelajaran Fisika Model Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Di SMP”. Jurnal Pendidikan Fisika  Vol. 1 

No.2 (September 2013), h 34 
4
 Lioni Anka Monalisa, dkk, “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada 

Pokok Bahasan Keterbagian Bilangan Bulat Untuk Meningkatkan Aktivitas Mahasiswa Semester VI 

Tahun Ajaran 2014-2015 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jember” Vol. 4, No. 2 (Mei 2015) h 173 



2 
 

                           

                          

 

Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah 

yang paling pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan perantara 

kalam. Dialah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.”
5
 

 

Belajar mengajar melalui proses pembelajaran, guru menyampaikan suatu 

materi yang sesuai dengan pelajaran. Suasana belajar yang kondusif sangat 

berpengaruh bagi proses pembelajaran yang optimal di dalam kelas.
6
Mata 

pelajaran fisika di SMP adalah bagian dari mata pelajaran IPA yang mempelajari 

sifat materi, gerak, dan fenomena lain yang ada hubungannya dengan energi
7
. 

Fisika merupakan cabang IPA yang mempunyai karakteristik tertentu dalam 

kehidupan dan mempunyai nilai yang selalu berkembang.
8
 Tujuan pembelajaran 

fisika adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada siswa yang tercermin 

melalui kemampuan berfikir logis, sistematis dan mempunyai sifat objektif, jujur, 

disiplin dalam memecahkan suatu permasalahan
9
 yang mempelajari keterkaitan 

                                                           
5
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, 1971), hlm. 1079. 
6
 Mei Yulaikha, “Penerapan Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar” 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya Vol. 6 h 1 
7
 Indriyani Mustika, dkk, “Upaya meningkatkan Hasil Belajar IPA Fisika Melalui 

Pembelajaran Praktikum dengan Memanfaatkan Alat dan Bahan di Lingkungan Sekitar pada Siswa 

SMP”  JP2F  Vol. 2 No. 1 (April 2011) h 90 
8
 Sri Jumarni, dkk, Op. Cit h 34-35 

9
 A. Neizhela, dkk, “meningkatan hasil belajar melalui pendekatan Kontekstual dengan 

metode think pair share materi Kalor pada siswa SMP” Unnes Physic Education Journal (Maret 2015) 

h 37 
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konsep – konsep Fisika. Fungsi pembelajaran IPA di SMP untuk memberikan 

pengetahuan lingkungan alam, mengembangkan keterampilan, wawasan 

kesadaran, teknologi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
10

 Seharusnya 

mata pelajaran ini menarik dan menyenangkan untuk dipelajari. Tetapi pada 

kenyataannnya, dalam proses pembelajaran Fisika yang berlangsung didominasi 

dengan metode ceramah sehingga membuat suasana semakin tidak menarik.
11

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA kelas IX di SMP 

dikemukakan bahwa guru masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih di dominasi oleh guru, guru hanya 

berinteraksi dengan beberapa siswa. Kondisi siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti pelajaran IPA khususnya fisika hal ini ditujukan dengan sikap siswa 

yang mengobrol dengan teman sebangkunya, ada juga yang tidak memperhatikan. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran IPA khususnya 

fisika, yang ditunjukan yang mendapatkan nilai dibawah KKM kelas A 40%, 

kelas B 48% dan kelas C 45% .
12

  

Rendahnya hasil belajar siswa tidak terlepas dari beberapa faktor, salah 

satunya adalah cara guru menyampaikan materi. Seorang guru harus bisa 

mengambil simpati siswa dalam menyampaikan materi pembelajaran agar mata 

                                                           
10

 Sri Jumarni, dkk Op. Cit, h 35    
11

 Khoirul Musthofa, “Pembelajaran Fisika Dengan Cooperatife Learning Tipe Jigsaw Untuk 

Menoptimalkan  Aktivitas  Dan Kemampuan Kognitif Siswa”. Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 1 No. 1 

h 56 

 
12

 Wawancara, 8 Februari 2016 
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pelajaran fisika bisa dianggap lebih menyenangkan oleh siswa.
13

 Permasalahan 

yang terlihat adalah kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran fisika. Hal ini 

siswa hanya bertindak sebagai pendengar sehingga siswa menjadi pasif, guru 

masih menjadi pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran.
14

 Selain itu, yang 

perlu diperhatikan oleh guru adalah keterlibatan faktor internal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa, antara lain: aktivitas belajar
15

, tingkat 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional
16

, kreativitas, sikap ilmiah
17

, 

motivasi berprestasi siswa. Meskipun faktor-faktor tersebut diketahui telah dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa namun hal ini kurang dapat diperhatikan oleh 

para guru. Salah satu solusi diantaranya guru dituntut untuk menggunakan variasi 

model pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang akan diajarkan. 

Ada beberapa variasi dalam model pembelajaran yang bisa melihat 

aktivitas siswa, gaya belajar, tingkat kecerdasan IQ, kreativitas, sikap ilmiah 

siswa dalam proses pembelajaran, yang akhirnya dapat meningkatan hasil belajar 

siswa tersebut, ada beberapa diantaranya yaitu ; 1) model  Problem Based 

                                                           
 
13

 Sri Jumarni, dkk, Op.Cit. h 35 

 
14

 N. Ismawati, dkk, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan 

Struktural Two Stay Two Stray untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA” Jurnal 

Pendidikan Fisika Indonesia (Januari 2011) h 38 

 
15

 Widodo, “ Peningkatan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa dengan Metode Problem 

Based Learning pada Siswa Kelas”  Jurnal Fisika Indonesia No: 49, Vol XVII ( April 2013) 

 
16

 I Cenik Ardana, dkk, “Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Spiritual, Dan Kesehatan Fisik Untuk Memprediksi Prestasi Belajar Mahasiswa Akuntansi” Jurnal 

Akuntansi Volume XVII,  No. 03 (September 2013) 

 
17

 A. Muhaimin, dkk, “Pengembangan Media Kapasitor Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pemahaman Konsep Dan Sikap Ilmiah Siswa”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Januari 2015) 
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Learning
18 ; 2) model Contextual Teaching and Learning

19,20
; 3) model 

kooperatif  tipe two stay two stray 
21

; 4) model kooperatif tipe Jigsaw 
22,23

 dan 

lain sebagainnya. Model pembelajaran yaitu menggambarkan keseluruhan urutan 

alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan 

pembelajaran.
24

 Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang memiliki tingkat kemapuan berbeda.
25

  

Jigsaw dan Think Pair Share (TPS) adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Dimana pada Jigsaw menuntut siswa bekerja sama saling 

ketergantungan positif serta bertanggung jawab secara mandiri dalam memahami 

suatu materi karena siswa yang ditunjuk untuk mewakili pada pembentukan 

                                                           
18

 Musriadi, dkk, “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Peningkatan 

Hasil Belajar Biologi Siswa Sma Inshafuddin Banda Aceh”. Jurnal EduBio Tropika, Vol 2, No 1 

(April 2014) 
19

Kula Ginting, “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ips Siswa Kelas V Sd Negeri 060885 Medan”. Jurnal 

Tematik. Vol. 003 No.12 (Desember 2013) 
20

 Mardiani Sukri, “ Penerapan Contextual Teaching Learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Di Kelas V 

Sdn Inpres Balaroa Palu” Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako, VoL.01, No. 02 ( Maret 

2014) 
21

 Wildan, dkk, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Pada Mata Pelajaran Sains Di Kelas III Sdn Inpres 5 Birobuli” 

Elementary School of Education E-Journal, Vol 2, Nomor 2 (Juni 2014) 
22

 Mei Yulaikha, “Penerapan Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar” E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya Vol. 6 
23

 I Ketut Tastra, dkk, “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Tehadap Hasil Belajar Menulis Ditinjau dari Motivasi Berprestasi”. Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 3 

(2013) 
24

 Agus Ardiyanto, Op.Cit. h 3 
25

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Maret : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013) h 209 
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kelompok ahli yang menjelaskan pada kelompok semula.
26

 Jigsaw juga didesain 

untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri 

dan juga pembelajaran orang lain
27

. Selain menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dapat juga menggunakan model pembelajaran kontekstual 

(CTL). Model pembelajaran kontekstual (contekstual teaching and learning) 

adalah merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu 

siswa untuk memahami makna materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), sehingga 

siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk 

mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 28 Sehingga siswa dengan 

pembelajaran yang seperti ini dapat menerima dan memahami materi yang 

diajarkan. 

Materi listrik statis merupakan materi yang perlu diberikan pemahaman 

kepada siswa karena bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, pada pelajaran IPA khusunya fisika guru harus bisa melibatkan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran dan perlu merancang pembelajaran agar 

siswa bisa mudah memahami materi yang diberikan.  

Ada beberapa jurnal yang ditemukan peneliti adalah 1) Khoirul Musthofa 

dengan judul Pembelajaran Fisika Dengan Cooperative Learning Tipe Jigsaw 

                                                           
26

 Desi Gita Andriani, dkk, “Eksperimentasi Mode Pemblajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II 

Dan Think Pair Share Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Siswa”. Jurnal Elektronik Pembelajaran 

Matematika Vol.1 No.7 h 652 
27

 I Ketut Tastra, dkk, Op Cit h 4 
28

 Idrus Hasibuan, “ Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning)”.  

Logaritma Vol. II, No.01 (Januari 2014)  h 2 
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Untuk Mengoptimalkan Aktivitas Dan Kemampuan Kognitif Siswa Kelas X-6 

SMA MTA Surakarta 
29

. 2) Sri Jumarni, dkk dengan judul Penerapan 

Pembelajaran Fisika Model Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Dan Hasil Belajar Fisika Di SMP. 
30

 3)  Idrus Hasibuan dengan judul 

Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning)”.
31

 4) Kula 

Ginting dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ips Siswa Kelas V Sd 

Negeri 060885 Medan.
32

 5)  Siti Rohanah, dkk dengan judul Penggunaan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Dalam Peningkatan 

Pembelajaran Ipa Siswa Kelas III Sd Negeri 1 Karangkembang.
33

 Perbedaan 

peneliti ini dengan peneliti yang lain adalah peneliti menggunakan dua model 

yang berbeda, sedangkan peneliti yang lain menggunakan satu model. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan 

pemahaman pembelajaran IPA khususnya fisika dengan materi listrik statis dapat 

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin melihat Pembelajaran 

                                                           
29

 Khoirul Musthofa, “Pembelajaran Fisika Dengan Cooperatife Learning Tipe Jigsaw Untuk 

Menoptimalkan Aktivitas Dan Kemampuan Kognitif Siswa”. Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 1 No. 1 

(april 2013) 
30

 Sri Jumarni, dkk, “Penerapan Pembelajaran Fisika Model Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Di SMP”. Jurnal Pendidikan Fisika  Vol. 1 

No.2 (September 2013) 
31

 Idrus Hasibuan, “ Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning)”.  

Logaritma Vol. II, No.01 (Januari 2014)   
32

 Kula Ginting, “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ips Siswa Kelas V Sd Negeri 060885 Medan”. Jurnal 

Tematik. Vol. 003 No.12 (Desember 2013) 
33

 Siti Rohanah, dkk, “ Penggunaan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning 

Dalam Peningkatan Pembelajaran Ipa Siswa Kelas III Sd Negeri 1 Karangkembang” 
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Fisika Model Kooperatif Tipe Jigsaw dan Model Pembelajaran Kontekstual 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IX di SMP Rasman Mulya  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka  penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya variasi model pembelajaran. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa untuk mata pelajaran fisika. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran kontekstual. 

2. Hasil belajar siswa dibatasi pada ranah kognitif belajar fisika pada materi 

listrik statis. 

 

D. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini, adakah Perbedaan Pembelajaran Fisika 

Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dam model 

pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, Adapun tujuan 

dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan pembelajaran fisika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dam model 

pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian. 

Adapun kegunaa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual dan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar fisika siswa  

b. Memberikan gambaran tentang penggunaan model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan alternatif pembelajaran fisika yang melibatkan peran aktif 

siswa. 

b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para guru untuk 

meningkatkan hasil belajar fisika siswa. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yaitu menggambarkan keseluruhan urutan alur 

langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan 

pembelajaran.
1
 Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola 

yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk pada guru kelas.
2
 Melalui model pembelajaran guru 

dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, dan model 

pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman para guruuntuk 

merancang proses belajar mengajar. 

b. Dasar Pertimbangan Pemilihan Model Pembelajaran
3
 

Sebelum menentukan model pemebelajaran yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu: 

 

                                                           
1
 Agus Ardiyanto, dkk, “Efektifitas Penerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntasi Siswa Di SMA Negri 2 Karang Anyar” JUPE UNS Vol. No. 

(Maret 2013), h 3 
2
 Agus Suprijono, Cooperative LearningTeori dan Aplikasi PAIKEM (Agustus: Pustaka 

Pelajar Offset, 2015) h 65 
3
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Maret : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013) h 133-134 



11 
 

 

1) Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

2) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi 

pembelajaran. 

3) Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. 

4) Pertimbangan yang lainnya yang bersifat nonteknis. 

c. Ciri-ciri Model Pembelajaran
4
 

1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 

tertentu. Sebagian contoh, model penelitian kelompok disusun oleh 

Hebert Thelen. 

2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model 

berfikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berfikir 

induktif. 

3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatanbelajar mengajar 

dikelas. 

4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan 

langkah-langkah pembelajaran; (2) adanya prinsp-prinsip reaksi; (3) 

system sosial; dan (4) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut 

merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu 

model pembelajaran. 

5) Memiliki dampak sebagian akibat terapan model pembelajaran. 

Dampak tersebut meliputi: (1) dampak pembelajaran, yaitu hasil 

                                                           
4
 Ibid, h 136 
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belajar yang dapat diukur; (2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar 

jangka panjang. 

6) Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan 

pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.  

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Model  pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif suatu model pembelajaran yang mana 

siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda.
5
 Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar 

belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif  

ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga 

memungkinkan terjadi interaksi secara terbuka.
6
. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran menggunakan 

kelompok kecil bekerja sama untuk memaksimalkan hasil. Dalam 

cooperative learning siswa membantu, berdiskusi, beragumentasi, 

mengkaji pengetahuan yang sedang dipelajari, dan mengatasi terjadinya 

kesalahan memahami konsep.
7
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang dengan cara berkelompok kecil atau 

tim yang terdiri dari empat sampai lima orang yang saling bekerja sama 

                                                           
5
 Aris Shoimin, 68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013 (Ar-Ruzz Media, 

2014) h 45 
6
 Agus Suprijono, Op.Cit. h 47 

7
 Ibid, h 47-48 
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dalam menyelesaikan tugas dan setiap pembelajaran dapat bertanggung 

jawab dengan pembelajarannya sendiri serta didorong anggota lainnya 

untuk meningkatkan hasil dalam belajar. 

b. Karakteristik Model Cooperative Learning
8
 

1) Pembelajaran Secara Tim 

Pembelajaaran kooperatif adalah pembelajaraan yang dilakukan 

secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh 

karena itu, tim harus mampu membantu setiap siswa belajar. Setiap 

anggota tim harus saling membantu untuk tujuan pembelajaraan. 

2) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

 Fungsi menejemen sebagai perencanaan pelaksanaan menunjukan 

pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, 

dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan.  

3) Kemauan untuk Bekerja Sama 

 Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentutukan oleh 

keberhasilan secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan 

atau kerja sama perlu ditekankan dalam pembelajaraan kooperatif. 

Tanpa kerja sama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan 

mencapai hasil yang optimal. 

 

 

                                                           
8
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Maret : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013) h 207 
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4) Keterampilan Bekerja Sama 

 Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, 

siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan 

berkomunikasi. 

c. Langkah-Langkah Model Kooperatif 

Terdapat enam langkah utama atau tahapan dalam pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru 

menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa belajar. Fase ini 

diikuti oleh penyajian informasi yang sering kali dengan bahan bacaan 

dari pada verbal. Selanjutnya, siswa dikelompokkan kedalam tim-tim 

belajar. Pada tahap ini  guru membimbing siswa saat mereka bekerja 

sama untuk menyelesaikan tugas. Fase terakhir pembelajaran kooperatif 

meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok atau evaluasi tentang apa 

yang telah siswa pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-

usaha kelompok maupun individu. 
9
 

Enam tahap pembelajaran kooperatif dapat dirangkum pada tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Aris Shoimin, Op.Cit 45-46 
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Tabel 2.1 

Langkah-Langkah Model Pembelajaraan Kooperatif
10

 

 
TAHAP TINGKAH LAKU GURU 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan 

dicapai pada kegiatan pelajaran dan menekankan 

pentingnya topic yang akan dipelajari dan 

memotivasi siswa belajar 

Tahap 2 

Menyampaikan informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi kepada 

siswa dengan jalan demostrasi atau melalui bahan 

ajaran 

Tahap 3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membimbing setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efektif dan efisien 

Tahap 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Tahap 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Tahap 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok 

 

d. Kelebihan Model Kooperatif
11

 

1) Meningkatkan harga diri setiap individu  

2) Penerimaan terhadap perbedaan indivu yang lebih besar sehingga 

konflik antar pribadi berkurang 

3) Sikap apatis berkurang 

4) Pemahaman yang lebih mendalam dalam reterensu atau 

penyimpanan lebih lama 

5) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi 

                                                           
10

 Rusman, Op.Cit. h 211 
11

 Aris Shoimin, Op.Cit. h 48 
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6) Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem 

kompetisi dan ketersaingan dalam individu tanpa pengorbanan 

aspek kognitif. 

7) Meningkatkan kemampuan belajar 

8) Meningkatkan kehadiran peserta dan sikap yang lebih positif 

9) Menambah motivasi dan percaya diri 

10) Menambah rasa senang berada ditem[at belajar serta menyenangi 

teman-teman sekelasnya 

11) Mudah diterapkan dan tidak mahal 

e. Kekurangan Model Kooperatif
12

 

1) Guru khawatir akan terjadi kekacauan dikelas. Banyak peserta tidak 

senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain 

2) Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya 

karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok. 

3) Banyak peserta takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau 

secara adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan 

tersebut. 

f. Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif 

1) Teams Game Tournament (TGT)
13

 

                                                           
12

 Ibid h 48 
13

 Erma Andhika Sari, “Penerapan model TGT (Teams Games Tournaments) Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas X-B SMA Ma’arif Pandaan-Pasuruan” Jurnal 

Artikulasi Vol.12 No. 2 (Agustus 2011) 
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2) Student Team Achievement Division (STAD)
14

 

3) Jigsaw 

Pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw ini dikembangkan 

dan di uji coba oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di 

Universitas Texas. Arti Jigsaw dalam bahasa inggris adalah gergaji 

ukir dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah puzzle yaitu 

sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Model pembelajaran 

kooperatif Jigsaw ini mengambil pola cara kerja bekerja sama 

dengan siswa lain untuk mencapai tujuan.
15

   

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini didesain untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, 

siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari atas 4-5 orang 

dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif dan 

setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah 

tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi 

tersebut kepada anggota kelompok lain.
16

   Dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok ahli dan 

kelompok asal. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri 

                                                           
14

 U. Nugroho, Hartono, S.S. Edi, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Berorientasi Keterampilan Proses”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (2009) 
15

 Rusman, Op.Cit. h 217 
16

 Jumantan Hamdayama, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Berkarakter (Juli : 

Galia Indonesia, 2014) h 87 
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atas berapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan 

memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan 

kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri atas anggota 

kelompok lain (kelompok asal) yang ditugaskan untuk mendalami 

topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok 

asal. Disini, peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para 

anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi. Kunci 

tipe Jigsaw adalah interdependence setiap siswa terhadap anggota 

tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya, para 

siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerja sama yang positif 

dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan 

memecahkan masalah yang diberikan.
17

 

a) Langkah – Langkah Model Kooperatif Tipe Jigsaw
18

 

(1) Siswa dikelompokkan ke dalam 5 anggota tim. 

(2)  Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda.  

(3) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan.  

(4) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari 

bagian/subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru 

(kelompok ahli) untuk mendiskusikan subbab mereka.  

(5) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, setiap anggota 

kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman 

                                                           
17

  Ibid h 88-89 
18

 Priyadi, Ahmad Amin, Nurhayati,  “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Terhadap Hasil Belajar Fisika Kelas VII Smp Negeri Lubuk” Jurnal Pendidikan Fisika h 3 
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satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap 

anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.  

(6) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi.  

(7) Guru memberi evaluasi 

(8) Penutup.  

b) Kelebihan Model Kooperatif Tipe Jigsaw
19

 

(1) Memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, 

kemampuan, dan daya pemecahan masalah menurut 

kehendaknya sendiri . 

(2) Hubungan antara guru dan murid berjalan secara seimbang 

dan memungkinkan suasana belajar menjadi sangat 

 akrabsehingga memungkinkan harmonisasi. 

(3) Memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif. 

(4) Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu 

pendekatan kelas, kelompok dan individu. 

c) Kekurangan Model Kooperatif Tipe Jigsaw 
20

 

(1) Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu 

menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok 

masing-masing, dikhawatirkan akan macet dalam 

pelaksanaan diskusi. 

                                                           
19

 Aris Shoimin, Op.Cit. h 93 
20

 Ibid, h 93-94 
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(2) Jika anggota kelompok kurang akan menimbulkan 

masalah. 

(3) Membutuhkan waktu yang lebih lama, apa lagi bila 

penataan ruang belum terkondisi dengan baik sehingga 

perlu waktu untuk mengubah posisi yang menimbulkan 

kegaduhan. 

d) Prosedur model Jigsaw
21

 

(1) Siswa secara individu maupun kelompok (heterogen) 

mengkaji bahan ajar 

(2) Dibentuk kelompok ahli (homogen) untuk diskusi 

pendalamn materi bahan ajar yang dibaca 

(3) Krmbali kekelompok asal (heterogen), siswa menjadi 

penentu terhadap satu sama lain. Terjadi pembentukan 

pengetahuan secara kelompok (social construction of 

knowledge) 

(4) Tes kuis untuk mengukur kemampuan siswa secara 

individu 

(5) Diskusi terbuka, sementara guru memberikan pengutan 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Yuberti, TEORI Pembelajaran dan Pembelajaran Bahan Ajar dalam Pendidikan h 139-140 
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3. Model Kontekstual (CTL) 

a. Pengertian Model Kontekstual (CTL) 

Kata kontekstual (contextual) berasal dari kata context yang berarti 

”hubungan, konteks, suasana dan keadaan. Model pembelajaran 

kontekstual (contekstual teaching and learning) adalah merupakan 

proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), 

sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang dinamis dan 

fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya.
22

 

Model pembelajaran kontekstual memerlukan perencanaan yang matang 

dengan memperhatikan maksud dan tujuan, prinsip-prinsip suatu upaya 

pengefektifan dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas.
23

 

Belajar dengan model pembelajaran kontekstual akan mampu 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah-

masalah serta mengambil keputusan secara objektif dan rassional. 

                                                           
22

 Idrus Hasibuan, “ Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning)”.  

Logaritma Vol. II, No.01 (Januari 2014)  h 2 
23

 Novi Mayasari, “ Penerapan Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And 

Learning) Untuk Meningkatkan Minat Dan Partisipasi Belajar Mahasiswa Novi Mayasari”  Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 4 No. 2 h 123 
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Disamping itu juga akan mampu mengembangkan kemampuan berfikir 

logis, kritis, dan analitis.
24

  

b. Komponen Model Pembelajaran Kontekstual  

Pembelajaran kontekstual tersebut dapat dicapai dengan 

menerapkan tujuh komponen utama pembelajaran yang efektif yakni:
25

 

1) Constructivism (Kontruktivisme) 

Constructivism (Kontruktivisme) merupakan landasan berpikir 

dalam CTL yaitu pengetahuan yang dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah 

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

2) Inquiry (Menemukan).  

 Inquiry (Menemukan) merupakan bagian inti dari kegiatan 

pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan serta 

kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi merupakan hasil menemukan sendiri. Siklus inkuiri meliputi: 

observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan 

penyimpulan. 

                                                           
24

 Hikmatyar Insani, dkk, “Penerapan Model CTL Berbantuan Media Visual Novel Dalam 

Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi”  Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 1, 

No. 2 ( April 2016) h 9 
25

 Khotimah, Ulhaq Zuhdi “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (Ctl) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ipa Kelas I Sd” h 4 
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3) Questioning (Bertanya).  

 Questioning (Bertanya) merupakan strategi utama pembelajaran 

yang berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang 

sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai 

kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya 

merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis inkuiri, yakni menggali informasi, mengkonfirmasikan apa 

yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang 

belum diketahuinya.  

4) Learning community (Masyarakat Belajar).  

 Konsep Learning community (Masyarakat Belajar) menyarankan 

agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. 

Hasil belajar diperoleh dari “sharing” antar teman, antar kelompok, 

antara yang tahu ke yang belum tahu. Di ruang kelas, luar kelas, 

juga orang-orang yang di jalan-jalan, semua adalah masyarakat 

belajar.  

5) Modelling (Pemodelan). 

 Maksud dari Modelling (Pemodelan) adalah dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model 

yang ditiru. Dalam CTL, guru bukan satu-satunya model. Model 

dapat dirancang dengan melibatkan siswa. 
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6) Reflection (Refleksi) 

 Reflection (Refleksi) merupakan cara berfikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita 

lakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan respon terhadap 

kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

7) Authentic Assesment (Penilaian Sebenarnya). 

 Assesment merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran pengetahuan perkembangan belajar siswa. 

Penilaian menekankan pada proses pembelajaran, maka data yang 

terkumpul harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan 

siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. 

c.    Prinsip-Prinsip Dalam Pembelajaran Kontekstual. 
26

 

1) Meremcanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran mental 

sosial 

2) Membentuk kelompok yang saling bergantungan  

3) Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri 

4) Mempertimbangkan keragaman siswa 

5) Mempertimbangkan multi intelegensi siswa, 

6) Menggunakan teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan 

pembeljaran siswa, perkembangan masalah, dan keterampilan 

berfikir tingkat tinggi, 

7) Menerapkan nilaian autentik.  

 

 

                                                           
26

 Dani Maulana, Model-Model Pembelajaran Inovatif  (Juni, Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan: 2014) h 29 
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d. Sintak  Pembelajaran Kontekstual.  

Tabel 2.2 

Sintak Contextual Teaching and Learning (CTL)
27

 

 
Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 

Melaksanakan kegiatan inkuiri untuk 

semua topik 

Guru menyajikan kejadiankejadian 

yang menimbulkan konflik kognitif dan rasa ingin 

tahu siswa. 

Tahap 2 

Mengembangkan sifat ingin tahu 

Guru memberikan pertanyaan berdasarkan 

kejadian/topik yang disajikan. 

Tahap 3 

Menciptakan masyarakat belajar 

Guru membimbing siswa untuk belajar kelompok 

dan bekerjasama dengan teman 

sekelompoknya dalam bertukar pengalaman dan 

berbagi ide. 

Tahap 4 

Menghadirkan model 

Guru menampilkan contoh pembelajaran agar 

siswa dapat berfikir, bekerja, dan belajar. 

Tahap 5 

Melakukan refleksi 

Guru menyimpulkan materi pembelajaran, 

menganalisis manfaat pembelajaran, dan 

penindak lanjutkan kegiatan pembelajaran. 

Tahap 6 

Melakukan penilaianyang sebenarnya 

Guru mengukur kemampuan dan pengetahuan 

keterampilan siswa melalui penilaian produk dan 

tugas-tugas yang 

relevan dan kontekstual. 

 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.”
28

  Hasil belajar adalah 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya atau 

pada hakekatnya hasil belajar adalah perubahan tingkah laku setelah 

melakukan kegiatan belajar yang biasanya ditunjukkan berupa nilai atau 

                                                           
27

 Khotimah, Ulhaq Zuhdi “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (Ctl) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ipa Kelas I Sd” h 5 
28

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya(Bandung; 

Remaja Rosdakarya, 2005) h.22   
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skor.
29

 Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya pencapain 

tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar.
30

 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses belajar 

mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
31

 

1) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi 

belajar intrinsik pada diri peserta didik. Peserta didik tidak 

mengeluh dengan prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih 

keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa 

yang telah dicapai. 

2) Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang 

tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana 

mestinya. 

3) Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan 

tahan lama diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk 

mempelajari aspek lain, kemauan dan kemampuan untuk belajar 

sendiri dan mengembangkan kreativitasnya. 

                                                           
29

 Bambang Putra Kurniawan, dkk, “penerapan model pembelajaran children learning In 

science (clis) disertai penilaian kinerja dalam Pembelajaran fisika untuk meningkatkan Aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa” Jurnal Pembelajaran Fisika Vol. 1 No.3 (Desember 2012) h 331 
30

 Faridah Anum Siregar, “Pengaruh Model Kooperatif Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas VIII SMP Negri 18 Medan”  JurnalPendidikan Fisika Vol. 1 No.1 ( Juni 2012) h 35 
31

 Nana Sudjana, Op. Cit. h 56 
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4) Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh 

(komprehensif), yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau 

wawasan, ranah afektif (sikap) dan ranah psikomotorik 

(keterampilan atau perilaku). 

5) Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau menilai dan 

mengendalikan diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya 

maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya. 

Dapat dijelas bahwa hasil belajar merupakan salah satu perubahan 

yang berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan dan sikap yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan proses kegiatan belajar. Hasil 

belajar digunakan oleh pendidik dijadikan ukuran atau kriteria dalam 

mencapai salah satu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila 

peserta didik sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan 

tingkah laku yang baik. 

b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, 

yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri siswa dan faktor eksternal, yaitu 

faktor yang berada diluar diri siswa. Yang tergolong faktor internal 

adalah:
32

 

                                                           
32

Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2011, hal.140   
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1) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, 

cacat tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, 

yang meliputi: Faktor intelektual terdiri atas; faktor potensial, yaitu 

intelegensi dan bakat. Faktor actual yaitu kecakapan nyata dan 

prestasi. Faktor non-intelegtual yaitu komponen-komponen 

kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, 

kebutuhan, konsep diri, penyusunan diri, emosional, dan 

sebagainya. 

3) Faktor kematangan baik fisik maupun fisikis. 

 Yang tergolong faktor eksternal ialah: 

(a) Faktor sosial yang terdiri atas: Faktor lingkungan keluarga; 

Faktor lingkungan sekolah; Faktor lingkungan masyarakat; 

Faktor kelompok 

(b) Faktor budaya seperti : adat istiadat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kesenian dan sebagainya. 

(c) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim dan sebagainya. 

(d) Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. 
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B. Kajian Relevan 

Berdasarkan jurnal terdahulu yang telah terbit adalah : 

1. Penelitian Sri Jumarni, dkk Penerapan Pembelajaran Fisika Model 

Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Fisika Siswa Di SMP menyatakan bahwa Penerapan Pembelajaran Fisika 

Model Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan Aktifitas dan Hasil 

Belajar Fisika Siswa Di SMP
33

 

2. Penelitian Agus Ardiyanto, dkk Efektifitas Penerapan Model Kooperatif 

Tipe Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntasi Siswa Di 

SMA Negri 2 Karang Anyar menyatakan bahwa efektifitas penerapan model 

kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 

akuntasi siswa di SMA Negri 2 Karang Anyar.
34

  

3. Penelitian Alimatu Fatmawat. “Efektivitas Pemberian Pretes Dan Postes 

Pada Model Pembelajaran CTL Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Tentang Massa Jenis”
35

 menyatakan bahwa model pembelajaran CTL dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

4. Penelitian Hikmatyar Insani, dkk, “Penerapan Model CTL Berbantuan 

Media Visual Novel Dalam Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi” 

                                                           
33

 Sri Jumarni, dkk, “Penerapan Pembelajaran Fisika Model Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Di SMP”. Jurnal Pendidikan Fisika  Vol. 1 

No.2 (September 2013) 
34

 Agus Ardiyanto, dkk, “Efektifitas Penerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntasi Siswa Di SMA Negri 2 Karang Anyar” JUPE UNS Vol. No. 

(Maret 2013) 
35

 Alimatu Fatmawat. “Efektivitas Pemberian Pretes Dan Postes Pada Model Pembelajaran 

CTL Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Tentang Massa Jenis” Berkala Fisika Indonesia 

Volume 4 No. 1 & 2 (Januari & Juli 2012) 
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36
 menyatakan bahwa model CTL dapat mengidentifikasi kegunaan program 

aplikasi. 

5. Penelitian Novi Mayasari, “ Penerapan Model Pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching And Learning) Untuk Meningkatkan Minat Dan 

Partisipasi Belajar Mahasiswa Novi Mayasari” 
37

menyatakan bahwa  model 

pembelajaran CTL dapat meningkatkan minat dan partisipasi belajar. 

  

                                                           
36

 Hikmatyar Insani, dkk, “Penerapan Model CTL Berbantuan Media Visual Novel Dalam 

Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi”  Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 1, 

No. 2 ( April 2016) 
37

Novi Mayasari, “ Penerapan Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And Learning) 

Untuk Meningkatkan Minat Dan Partisipasi Belajar Mahasiswa Novi Mayasari”  Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Matematika, Vol. 4 No. 2 
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C. Kerangka Berfikir 

Bagan kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan flowchart  atau 

diagram alir sebagai berikut:
38

 

 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Bagan Kerangka Berfikir 

                                                           
38

 Wirawan, Evaluasi Teori,Model,Standar,Aplikasi dan Profesi (Depok: PT RajaGravindo 

Persada, 2012),  h. 139 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau 

dites kebenarannya dengan data yang asalnya dari lapangan.
39

 

1. Hipotesis Statistik 

a. 𝐻0 : µ1 = µ2; Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara 

peserta    didik yang diterapkan model kooperatif tipe Jigsaw dan 

peserta didik yang diterapkan model pembelajaran Kontekstual (CTL) 

b. 𝐻1 : µ1 ≠  µ2; Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara peserta    

didik yang diterapkan model kooperatif tipe Jigsaw dan peserta didik 

yang diterapkan model pembelajaran Kontekstual (CTL) 

2. Hipotesis Penelitian 

Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara peserta didik yang 

diterapkan model kooperatif tipe Jigsaw dan peserta didik yang diterapkan 

model pembelajaran Kontekstual (CTL) 

 

E. Materi 

A. Muatan Listrik 40 

1. Model atom 

 Benda terdiri atas muatan atom sejenis  

 Setiap atom terdiri atas sebuah inti yang dikelilingi oleh satu atau 

lebih elektron 

                                                           
39

 Sukardi,  Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.41 
40

 Lusiana Dwi Rahayu, Inovasi Guru Fisika SMP/Mts Kelas VII,VIII,IX  (Kendi Mas Media: 

2011) h 232 



33 
 

 

 Inti atom bermuatan positif , elektron bermuatan negatif 

 Inti atom terditi atas proton yang bermuatan positif dan neutron 

yang tidak bermuatan negatif.  

 

Gambar 2.1 atom bermuatan positif dan atom bermuatan negatif 

 

2. Muatan benda dipengaruhi oleh perbedaan jumlah proton dan elektron 

dari atom-atomnya 

 Atom bermuatan positif: jumlah proton>jumlah elektron 

 Atom bermuatan negatif: jumlah proton<jumlah elektron 

 Atom netral : jumlah proton=jumlah elektron 

3. Beberapa benda netral dapat diubah menjadi bermuatan dengan dengan 

cara menggosokkan kebenda lain. 

 Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan 

bermuatan listrik negatif dan dapat menarik potongan kertas. 

 Kaca yang telah digosokan dengan bulu akan bermuatan listrik 

positif. 

Ayat Al-Qur”an yang berhubungan dengan muatan listrik 

diantaranya yaitu surat Al-Baqaroh ayat 164, surat yaasiin ayat 36: 
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Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit 

berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati 

(kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 

bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) 

bagi kaum yang memikirkan”. (QS Al-Baqarah : 164) 

 

                                

Artinya : “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS Yaasiin : 36) 

 

B. Hukum Coulomb 

Ketika dua buah muatan sejenis didekatkan satu sama lain, terdapat sebuah 

gaya yang saling menolak yang mencegah kedua muatan tersebut bersatu. 

Sebaliknya, jika dua buah muatan yang berlain jenis didekatkan, akan timbul 

gaya tarik menarik. Gaya tolak menolah dan gaya tarik manirk disebut gaya 

elektrostatis. 

Ada pun bunyi Hukum Coulomb adalah : " besarnya gaya tarik menarik 

atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan 
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hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding dengan kuadrat jarak antara 

kedua muatan tersebut" 

Secara matematik Hukum Coulomb di rumuskan: 

𝐅 = 𝑲 
𝑸𝟏 𝑸𝟐

𝒓𝟐
 

Keterangan: 

F  :  Gaya coulomb (N) 

Q1 :  Besar muatan pertama dalam satuan coulomb (C) 

Q2 :  Besar muatan kedua dalam satuan coulomb (C) 

r :  Jarak antara dua benda bermuatan dalam satuan meter (m) 

k :  tetapan=  9 x 10
9
 Nm

2
/C

2
.
41

 

 

                                                           
41

 Agung Banowo, Rahmadi, Sri Utari, Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP DAN Mts Kelas 

IX  (Sekawan Cita Karya ; 2006) h 97-98 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Rasman Mulya-Jati Agung 

2016/2017. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 di SMP 

Rasman Mulya-Jati Agung ganjil Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu (quasi 

experimental research) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar 

fisika peserta didik melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan model pembelajaran kontekstual. Dengan desain penelitian yang 

digunakan adalah Control Group Pretest-Posttest 
1
 seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Control Group Pretest-Posttest. 

 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

E1 T1 X1 T1 

E2 T3 X2 T4 

 

Keterangan: 

E1 = Kelas yang menggunakan model pembelajaran tipe  Jigsaw 

E2 = Kelas yang menggunakan model pembelajaran kontekstual 

T1 = Pretest kelas model pembelajaran tipe Jigsaw 

T3 = Pretest kelas model pembelajaran kontekstual 

X1 = Pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw 

                                                 
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta ; Rineka Cipta 

2013) h 125 
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X2 = Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual  

T3 = Posttest kelas model pembelajaran tipe Jigsaw 

T4 = Posttest kelas model pembelajaran kontekstual 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau ditimbulnya variabel dependen (terikat)
2
. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran kontekstual 

dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
3
 Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah hasil belajar siswa. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu populasi target dan 

populasi akses.
4
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX 

semester I SMP Rasaman Mulya yang terdiri dari 82 siswa yang terbagi tiga 

kelas. 

 

                                                 
2
Sugiyono,Metode Peneletian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabetha, 2013) hal 

61 
3
 Ibid h 61 

4
 Sukardi, Metodologi Penenlitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)  h 53 
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2. Sampel  

Dari populasi diatas terdapat dua kelas yang akan diberikan perlakuan 

model pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama yang diberi perlakuan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan kelas kedua yang diberi 

perlakuan dengan model pembelajara kontekstual. Untuk masing-masing kelas 

yang digunakan sebagai sampel penelitian, masing-masing kelas terdiri dari 

kelas A 26 dan kelas B 26 siswa, sehingga jumlah sampel ada 52 siswa. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Cluster 

Random Sampling. Teknik ini menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam 

pengambilan sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada dalam 

populasi. Masing-masing kelas dari keseluruhan kelas  IX dipandang sebagai 

kelompok-kelompok yang akan dipilih dua kelas secara random (acak) untuk 

dijadikan  sebagai kelompok sampel. Setelah diundi secara acak, terpilihlah kelas 

IX B dan IX A sebagai kelompok sampel dalam penelitian ini. Kelas IX B 

sebagai kelas eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan kelas IX A sebagai kelas eksperimen 2 menggunakan model 

pembelajaran kontekstual. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes  

Tes sebagai instrumen sangat lazim digunakan dalam penelitian. Hal ini 

disebabkan dalam penelitian pada umumnya salah satu yang diukur adalah 

prestasi belajar yang dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Penulis menggunakan tes ini untuk mengumpulkan data-data mengenai hasil 

belajar peserta didik kelas IX Smp Rasman Mulya mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Tes hasil  belajar bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman 

peserta didik memahami materi yang telah disampaikan. Pada instrumen ini harus 

memenuhi kriteria yaitu :  

1. Uji Validitas 

Validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur
5
. Dalam penelitian ini uji validitas bertujuan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas tes dalam penelitian 

ini adalah rumus kolerasi Karl Pearson sebagai berikut:
6
 

                                                 
5
 Sugiyono,  h.173 

6
Lindarti, dkk, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif STAD Dalam Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Optika Geometri Kelas X SMA” , Berkala Fisika Indonesia Vol 2 

No 2 (2010),h.32  
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 {𝑛 𝑋2 − ( 𝑋)2}{𝑛 𝑌2 − ( 𝑌)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦      = koefisien validitas 

𝑋       = skor tiap butir soal 

𝑌       = skor total 

𝑛        = jumlah peseta tes 

 

Tabel 3.2 

Interprestasi indeks korelasi “r’’ product momen 
Besarnya “r’’ product moment (rxy) Interprestasi 

rxy < 0,30 Tidak valid 

rxy > 0,30 Valid 

 

Adapun hasil perhitungan dan analisis uji validitas butir soal hasil belajar 

fisika dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil uji validitas butir soal 

Keterangan No Butir Soal Jumlah 

Valid 
1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 22, 24, 25 
20 

Tidak Valid 9,19,20,21, 23 5 

 

Data hasil uji coba instrumen dapat dilihat pada perhitungan dilampiran 

5. Dari hasil perhitungan uji coba instrumen, dengan rtabel = 0,388 diketahui 

bahwa 20 soal dinyatakan valid dan 5 soal dinyatakan tidak valid. 20 Soal yang 

dinyatakan valid itu mampu untuk mengukur hasil belajar fisika siswa. 

2. Uji Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. untuk mencari indeks kesukaran (P) digunakan rumus  adalah:
7
   

                                                 
7
Ibid  h 32  
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𝑷 =
𝑩

𝑱𝑺
 

Keterangan: 

P   = indeks kesukaran 

B   = jumlah siswa yang menjawab soal benar 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Indeks Kesukaran
8
 

 

Indek Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah  

Adapun hasil perhitungan dan analisis tingkat kesukaran butir soal hasil 

belajar fisika dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Tingkatkesukaran 

Katagori No Butir Soal Jumlah 
Sukar 9, 19, 20, 21, 23 5 

Sedang 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,24,25 20 

Mudah - 0 

 

Berdasarkan uji tingkat kesukaran dapat diketahui bahwa dari 25 butir 

soal, diperoleh  20 soal dengan kategori sedang dan 5 soal dengan kategori 

sukar. Untuk lebih jelas perhitungan tingakat kesukaran dapat dilihat pada 

lampiran 5.  

3. Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal, adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

                                                 
8
Suharsimi Arikunto, Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta, Bumi Aksara: 2012)  h225 
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rendah
9
. Dari pendapat tersebut maka tujuan daya pembeda soal yaitu untuk 

mengetahui kemampuan soal dalam membedakan kemampuan siswa. Rumus 

yang digunakan untuk  mencari Daya pembeda adalah sebagai berikut:
10

 

𝑫 =
𝑩𝑨

𝑱𝑨
−

𝑩𝑩

𝑱𝑩
 = PA- PB 

Keterangan : 

D = daya pembeda 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

    dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  

   dengan benar 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar (P  

   sebagai indeks kesukaran) 

Tabel 3.6 

Kriteria Daya Pembeda 

DP Klasifikasi 

0,40 keatas Sangat Baik 

0,30- 0,39 Baik 

  0,20- 0,29 Cukup, Soal perlu diperbaiki 

0,19 kebawah Kurang baik soal harus dibuang 

 

Adapun hasil daya beda butir soal hasil belajar fisika dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil uji daya pembeda butir soal 
 

Klasifikasi No Butir Soal Jumlah 

Kurang 

Baik 

9,21,23 3 

Tidak Baik  19, 20 2 

Sangat Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,  

22,24,25 

20 

                                                 
9
 Ibid. h.226 

10
 Lindarti, dkk, op.cit h.32 
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Berdasarkan tabel 3.7 dari 25 butir soal yang diuji cobakan diperoleh 3 

butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda kurang baik, dan butir soal memiliki 

klasifikasi daya pembeda tidak baik diperoleh 2 butir soal, sedangkan 20 butir 

soal memiliki klasifikasi daya pembeda sangat baik . 

 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang dapat memberikan gambaran 

kemampuan seseorang yang benar-benar dan dapat dipercaya. Tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu tes dalam penelitian ini adalah K-R 

21. K-R 21 digunakan untuk tes item yang dibuat sistematikanya menggunakan 

pilihan ganda. Rumus KR 21 (Kunder Richardson) adalah sebagai berikut
11

: 

𝑟11 =
𝑛

𝑛 − 1
 1 −

𝑀𝑡  (𝑛 −𝑀𝑡)

(𝑛) (𝑆𝑡
2)

  

Keterangan: 

𝑟11     = Koefisien reliabilitas tes 

𝑛       = banyaknya butir item 

𝑆𝑡
2
     = varians total 

𝑀     = Mean atau rerata skor total 

 

Koefesien reliabilitas yang diperoleh di interpretasikan terhadap koefesien 

reliabilitas tes yang umumnya digunakan patokan sebagai berikut:  

                                                 
11

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta ; Rajawali Pers 2013) h 253 
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1) Apabila rhitung > 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang di uji 

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi 

2) Apabila rhitung < 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas tinggi 

Berdasarkan hasil perhitungan reabilitas pada lampiran, diketahui bahwa 

reabitilas yang diperoleh adalah sebesar 0,708 dengan kategori tinggi. 

 

5. Fungsi Pengecoh 

Perhitungan efektivitas pengecoh butir soal hasil belajar semester ganjil 

mata pelajaran IPA Fisika kelas IX SMP Rasman Mulya menggunakan program 

Excel. Efektivitas pengecoh dihitung dengan rumus sebagai berikut:
12

  

IP = 
𝑃

𝑁
  X 100% 

Keterangan :  

IP = indeks pengecoh  

P = jumlah peserta didik yang memilih pengecoh  

N = jumlah peserta didik yang ikut tes 

Menginterpretasikan pengecoh dapat dikatakan berfungsi baik jika paling 

sedikit dipilih oleh 5% peserta.
13

 

                                                 
12

Muslim,” ANALISIS_INSTRUMEN__TK-DP-ANALISIS_PENGECOH”. Artikel upi edu 

Direktori FPMIPA Jurusan Pendidiikan Fisika, h. 5 
13

 Lian G Otaya,” ANALISIS KUALITAS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA MENURUT 

TEORI TES KLASIK DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM ITEMAN”. Volume 02 Nomor 2 

Agustus 2014, h. 235 
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Setelah uji coba soal kepada siswa yang berada diluar sampel. 

Kemudian hasil uji coba ini dianalisis fungsi pengecohnya dan diperoleh data 

berikut,   

Tabel 3.8 

Hasil uji pengecoh butir soal 

 
Keterangan No Butir Soal Jumlah 

Baik  

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,  

22,24,25 

19 

Tidak Baik  9,19, 20, 21,23,25 6 

 

Berdasarkan tabel 3.8, bahwa tingkat distraktor terbagi menjadi dua 

kategori yaitu baik dan tidak baik. Adapun hasil analisis tingkat distractor butir 

soal pada tahap uji coba dalam penelitian ini dengan kategori yang baik berjumlah 

19 soal dan kategori tidak baik berjumlah 6 soal. Dengan hal ini menunjukkan 

bahwa distraktor (pengecoh) cukup berfungsi mengecoh jawaban peserta tes, 

karena peserta tes pada kelompok siswa yang memilih jawaban yang salah 

sehingga terkecoh dengan jawaban yang benar.  

 

6. Pengambilan kesimpulan butir soal 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis uji validitas, tingkat kesukaran, 

dan daya beda butir soal hasil belajar fisika dapat diambil kesimpulan bahwa soal-

soal yang dapat digunakan untuk tes hasil belajar siswa adalah 20 soal. Dalam 

penelitian ini soal yang digunakan untuk tes hasil belajar fisika di kelas 

eksperimen1 dan kelas eksperimen2 adalah soal-soal yang memenuhi kriteria. Soal 
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pretest dan postes yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas dengan Uji Liliefors  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

penuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada 

uji hipotesis berikutnya. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini ada uji 

liliefors. 

Langkah-langkah uji liliefors, sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

HI : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2) Taraf signifikasi 0,05 

3) Statistik uji 

L = max | 𝐹(Zi) – S(Zi)    Z = 
𝑋−𝑋 

𝑆
 

Dengan: 

F(zi) = P(Z < zi); Z~N(0,1) 

S(Zi) = proporsi cacah z< zi terhadap seluruh cacah zi 

Xi  = skor responden 

4) Daerah kritik (DK) = {L | L< L a.n} n adalah ukuran sampel 

5) Keputusan uji  

H0 di tolak jika Lhitung di daerah kritik 

6) Kesimpulan : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
14

 

                                                 
14

 Budiyono, Statistika Pendidikan Edisi ke-2 (Surakarta; UNS Press 2009) h 171 
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2. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Variabel) 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian 

berasal dari kelompok yang memiliki varian yang sama. Penelitian ini uji 

homogenitas  menggunakan uji  bartlett dengan langkah-langkah sebagai berikut 

1) Hipotesis  

H0 = 𝜎1
2
 =  𝜎2

2 
= ... = 𝜎k

r 
 (populasi yang homogen) 

H1 = ada dua variansi yang tidak sama (populasi yang tidak sama)
 

2) Tingkat signifikasi, 𝛼 = 5% 

3) Statistik uji 

X
2
 = 

2,203

𝑐
 (𝑓 log RKG - ∑ f j log Sj

2
) 

Dengan: 

X
2
 ~ X

2
 (k- i) 

K = kebanyakan populasi = banyaknya sampel 

N = banyaknya seluruh nilai  

nj  = banyaknya nilai (ukuran) sampai ke-j = ukuran sampai k-j 

fj  = nj – 1 = derajat kebebasan untuk Sj
2
 ; j = 1, 2, 3, ... , k: 

F = N – k = ∑
k

j-1 fj = derajat kebebasan untuk RKG 

C = 1 + 
1

3(𝑘−1)
 ( 

1

𝑓𝑗
−  

1

𝑓
) 

RKG = rataan kuadrat galat = 
 𝑠𝑠𝑗

  𝑓𝑗
 

SSj = ∑xj
2
 - 

  𝑥𝑗  )2

𝑛𝑗
=  𝑛𝑗 − 1  𝑠𝑗2   

4) Daerah kritis  

DK = { x
2
 | x

2
 > x

2
 𝜶,k-1 } jumlah beberapa 𝜶 dan (k-1) nilai x2 𝜶,k-1 data 

dilihat pada tabel chi kuadrat dengan derajat kebebasan   (k-1)  
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5) Keputusan Uji 

H0 = ditolak jika harga statistik x
2
 , yakni  x

2
 hitung > x

2
 𝜶,k-1 , berarti 

varians dari populasi tidak homogen.  

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilaksanakan untuk menganalisis data hasil penelitian, 

setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka dilaksanakan uji 

hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan jika data terdeteksi normal dan homogen 

maka uji hipotesis yang di gunakan uji-t dan jika tedapat data tidak normal atau  

homogen maka di gunakan uji non parametrik uji mann-Whitney(U-tes).  

a. Uji-t 

Hipotesis Uji:  

H0 : 𝜇1 ≤  𝜇2 

H1 : 𝜇1 ≥  𝜇2 

Untuk menguji hipotesis di atas, penulis menggunakan rumus 

statistik yaitu uji kasamaan dua rata-rata berikut:
15

 

t hitung = 
𝑋1−𝑋2

  𝑛1−1 𝑆12+  𝑛2−1 𝑆22

𝑛1 +𝑛2−2
(

1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
)

 

Keterangan:  

X1   : Nilai rata-rata post test dari kelas eksperimen 

X2   : Nilai rata-rata post test dari kelas kontrol 

n1   : Jumlah sampel kelas eksperimen  

n2   : Jumlah sampel kelas kontrol 

                                                 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatid, Kualitatif Dab R & D, 

Op. Cit. h.272 
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S1  : Standar devisiasi dari kelas eksperimen 

S2   : Standar devisiasi dari kelas kontrol  

S  : Standar devisisasi gabungan 

 

  Kriteria pengujian 

1) Terima H0 jika thitung < ttabel 

2) Tolak H0 jika thitung > ttabel 

b. Uji Mann-Whitney(Uji-U) 

Hipotesis uji 

H0 : Tidak ada perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw  

dengan Model Pembelajaran Kontekstual Terhadap Hasil Belajar 

Fisika Siswa 

H1  : Terdapat perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw  

dengan Model Pembelajaran Kontekstual Terhadap Hasil Belajar 

Fisika Siswa 

Uji statistik
16

  

U =  n1 n2  
n1(n1 +  1 )

2
− R1 

Ekivale dengan 

U =  n1 n2  
n1(n1  + 1)

2
− R2 

Keterangan: 

R1 : jumlah rangking dengan ukuran sampel n1 

R2 : jumlah rangking denga ukuran sampel n2 

Kriteria pengujian 

 

                                                 
16

 Budi Suyetno, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2014), 

h.236 
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1) Terima H0 jika U hitung ≥ U tabel 

2) Terima H0 jika U hitung ≤ U tabel 

Untuk mengetahui besarnya efektivitas pembelajaran kooperatif Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw  dengan Model Pembelajaran Kontekstual 

Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa adalah dengan kriteria cohen dalam hake 

dengan rumus effect size.
17

 Rumus yang digunakan yaitu:
18

  

𝑑 =
𝑚𝐴 −𝑚𝐵

  𝑠𝑑𝐴
2 + 𝑠𝑑𝐵

2  /2 
1

2 
 

Keterangan: 

d  = effect size  

mA  = nilai rata-rata kelas eksperimen 

mB  = nilai rata-rata kelas kontrol 

sdA = standar deviasi kelas eksperimen 

sdB = standar deviasi kelas control 

Kriteria besar kecilnya effect size diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.11
19

 

Kategori Effect Size 

Effect Size Kategori 

 d < 0,2 Kecil 

0,2 < d < 0,8 Sedang  

d > 0,8 Tinggi 

 

 

 

                                                 
17

 Festi Arista, dkk, ”Dampak Pembelajaran Tematik Terhadap Perolehan Belajar Peserta 

Didik Di Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan Dan Pembeajaran FKIP Untan Vol. 3 No. 8 (2014), h. 5. 
18

  Richard R. Hake, “Relationship of Individual Student Normalized Learning Gains in 

Mechanics with Gender, High-School Physich, and Pretest Scores on Mathematics and Spatial 

Visualization” Journal International Indiana University Vol. 1 No. 1 (2002), h.3. 
19

 Erpina. Maridjo Abdul Hasjimy, dkk, “ Pengaruh Kooperatif Teknik Talking Stick 

Terhadap Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD” Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Vol. 3 No. 9 2014, h. 13 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

1. Data hasil belajar fisika siswa kelas eksperimen1 dan kelas eksperimen2 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi nilai pretest dan postest pada kelas eksperimen1 
Pretest Keterangan Postest 

45 Nilai Tertinggi 90 

20 Nilai Terendah 60 

865 
Jumlah nilai  keseluruhan kelas 

eksperimen I (Σ Xi) 
1925 

33,26 Rata-Rata 74,03 

 

Tabel 4.1 menunjukkan nilai pretest-postest pada kelas eksperimen . Dari 

tabel tersebut telihat bahwa  pada pretest nilai tertinggi yaitu sebesar 45 dan nilai 

terendah sebesar 20 dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar 865 dan nilai rata-

rata sebesar 33,26. Sedangkan nilai postest tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah 

sebesar 60 dengan jumlah  nilai keseluruhan sebesar 1925 dan nilai rata-

rata74,03. Dari  tabel tersebut dapat terlihat bahwa nilai postest lebih tinggi dari 

pada nilai pretest. 

Tabel 4.2 

         Rekapitulasi nilai pretest dan postest pada kelas eksperimen2 
Pretest Keterangan Posttest 

40 Nilai Tertinggi 85 

15 Nilai Terendah 45 

723 
Jumlah   nilai keseluruha  kelas 

eksperimen  (Σ Xi) 
1765 

28,26 Rata-Rata 67,88 
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Tabel 4.2 terlihat bahwa  pada pretest nilai tertinggi yaitu sebesar 40 dan 

nilai terendah sebesar 15 dengan  jumlah nilai keseluruhan sebesar 723 dan nilai 

rata-rata sebesar 28,26. Sedangkan nilai postest tertinggi sebesar 85 dan nilai 

terendah sebesar 45 dengan jumlah  nilai keseluruhan sebesar 1765 dan nilai rata-

rata 67,88. Dari  tabel tersebut dapat terlihat bahwa nilai postest lebih tinggi dari 

pada nilai pretest. 

2. Uji Normalitas 

a. Uji normalitas kelas eksperimen1 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas kelas eksperimen1 

Kelas Hasil 

tes 

Jumlah 

sampel 

Nilai 

rata-

rata 

Simpangan 

baku (S) 

Lhitung Ltabel Kesimpulan 

Eks1 posttest 26 

peserta 

didik 

74,03 8,83 0,099 0,173 Berdistribusi 

normal 

 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai Uji normalitas menggunakan uji Liliefors, 

dari hasil pengujian tes hasil belajar fisika siswa untuk nilai postest kelas 

eksperimen1  diperoleh nilai rata-rata =  = 74,03 dan nilai simpangan baku  

(S) = 8,83. Berdasarkan perhitungan pada (lampiran 9) didapat Lhitung = 0,099 

dengan jumlah sampel 26 dan taraf signifikan α = 0,05 maka didapat Ltabel = 

0,173. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa pada taraf 

signifikan 0,05, Lhitung  < Ltabel yang berarti hipotesis H0 diterima. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  
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b. Uji normalitas kelas eksperimen2 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas eksperimen2 

Kelas Hasil 

tes 

Jumlah 

sampel 

Nilai 

rata-

rata 

Simpang

an baku 

(S) 

Lhitung Ltabel Kesimpulan  

Eks2 posttest 26 67,88 12,66 0,117 0,173 Berdistribusi 

normal 

 

Tabel 4.4 hasil pengujian tes hasil belajar fisika siswa kelas 

eksperimen2 diperoleh nilai rata-rata = 67,88 dengan nilai simpangan baku (S) 

= 12,66. Berdasarkan perhitungan pada (lampiran) didapat Lhitung = 0,117 

dengan jumlah sampel 26 dan taraf signifikan α = 0,05 maka didapat Ltabel = 

0,173. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa pada taraf 

signifikan 0,05, Lhitung < Ltabel yang berarti hipotesis H0 diterima. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang digunakan adalah  homogenitas dua varians atau 

uji fisher. Adapun hasil dari uji homogenitas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas 
Kelas  Hasil tes Varians  Fhitung  Ftabel  Hasil  Kesimpulan 

Eksperimen1 posttest 119,38 0,783 1,94 Fhitung < 

Ftabel 

Homogen  

Eksperimen2 137,11 

 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil belajar fisika siswa pada Postest  dengan 

varians yang berbeda yaitu 119,38 pada kelas eksperimen1  dan 137,11  pada 

kelas eksperimen2  terdapat Fhitung 0,783 dan Ftabel yang sama yaitu 1,94. Tabel  
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tersebut menunjukan bahwa Fhitung  <  Ftabel . Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan  berarti data tersebut homogen atau sama. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat  pada lampiran . 

4. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan sampel berdistribusi normal 

dan uji homogenitas menunjukkan sampel berasal dari variansi homogen maka 

dilanjutkan dengan menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pembelajaran yang menggunakan 

pembelajaran model koooperatif tipe Jigsaw dan model kontekstual terhadap 

hasil belajar fisika siswa. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

uji t. dibawah ini merupakan data hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan uji t 

n1 n2 n1+n2 – n2 thitung ttabel =( α:0,05) Keputusan uji 

26 26 50 2,05 1,6759 H0 : ditolak 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ttabel dengan α = 0,05 

dan dk = 50 adalah 1,6759, sedangkan thitung yang diperoleh adalah 2,05. Nilai 

thitung  ttabel.. karena thitung  ttabel, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan 

hasil belajar fisika siswa yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw 

dengan menggunakan model kontekstual. Untuk lebih jelasnya perhitungan uji t 

bisa dilihat di lampiran. 
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5. Effect Size  

Effect size merupakan ukuran mengenai besarnya pengaruh suatu variabel 

pada variabel lain. Variabel yang sering terkait biasanya variabel indpenden dan 

variabel dependen. Effect size dapat digunakan untuk menentukan variabel yang 

dapat diteliti lebih jauh. Effect size juga dapat dianggap sebagai ukuran mengenai 

tingkat keberhasilan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran  

model kooperatif  tipe Jigsaw  dan model kontekstual terhadap hasil belajar 

fisika siswa menggunakan rumus effect size. Perolehan effect size dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.7 

Hasil Effect Size 

Kelas Rata-rata N-

Gain (M) 

Standar 

devisiasi 

Effect size Keterangan 

Eksperimen1 74,03 8,83 0,1034 Kecil  

Eksperimen2 67,88 12,66 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perolehan effect size sebesar 0,1034 maka 

termasuk dalam kategori kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran model 

kooperatif tipe memberi pengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu  kelas IX A  sebagai kelas 

eksperimen1  dan menerapkan model kooperatif tipe Jigsaw, sedangkan  kelas IX 

B sebagai kelas eksperimen2 menerapkan model kontekstual. Materi yang 

diajarkan pada penelitian ini adalah materi listrik statis. Penelitian ini 
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dilaksanakan pada 3 kali pertemuan dengan masing–masing 2 jam pelajaran pada 

setiap kali pertemuannya. Pada setiap pertemuan peserta didik melaksanakan 

diskusi kelompok dan tanya jawab. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan model kooperatif tipe 

Jigsaw dan model kontekstual terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 

listrik statis. Hasil belajar peserta didik  dapat dilihat dari nilai pretest dan 

postest. Pretest diberikan diawal pertemuan sebelum diberikan materi listrik 

statis. Dari data  hasil penelitian pada kelas eksperimen1 terdapat nilai terendah 

20 dan nilai tertinggi 45  dengan   nilai rata-rata 33,26. Sedangkan nilai pretest 

pada kelas eksperimen2 terdapat nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 40 dengan 

nilai rata-rata 28,26. Dilihat dari nilai rata-rata pretest tersebut  baik kelas 

eksperimen1 maupun kelas eksperimen2, maka hasil belajar peserta didik pada 

materi listrik statis dikatakan masih rendah, dan kedua kelas mempunyai 

kemampuan awal yang sama mengenai materi listrik statis. 

Pada akhir pembelajaran peserta didik diberikan postest. Nilai  postest 

mengalami peningakatan baik pada kelas eksperimen1 maupun kelas 

eksperimen2. Nilai postest pada kelas eksperimen1 terdapat nilai terendah 60 dan 

nilai tertinggi 90 dengan nilai rata-rata 74,03. Sedangkan nilai postest pada kelas 

eksprimen 2 terdapat nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 85 dengan nilai rata-

rata 67,88. Jika dilhat dari nilai postest, baik kelas eksperimen 1 maupun kelas 

eksperimen2 maka hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar fisika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah 74,03 dan 

rata-rata hasil belajar fisika siswa kelas eksperimen2 yang menggunakan model 

pembelajaran kontekstual adalah 67,88. dengan thitung = 2,05 dan ttabel = 1,6759 

dan hasil perhitungan effect size 0,1043 dalam kategori kecil. Data ini 

menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

Selain itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan Penelitian 

Suparman,dkk pada tahun 2014 mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA. 

Adapun hasil penelitian model kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik.
1
 Karena pembelajaran model kooperatif 

tipe jigsaw belajar secara berkelompok dan kerjasama dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan serta bertanggung jawab setiap individu dan kelompok 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan menjadikan siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

Selanjutnya penelitian Lammindo Pakpaham dan Usler Simarmata pada 

tahun 2014 mengenai perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantu peta konsep dengan model 

                                                           
1
 Suparman, dkk, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Pencemaran Lingkungan” Jurnal 

BIOeduKASI Vol.3 No.1 (September 2014) 
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konvensional. Adapun hasil penelitian ada perbedaan antara hasil beljar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
2
. 

Model kooperatif tipe Jigsaw ini mempunyai ciri khas adalah setiap 

peserta didik kelompok ahli belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan 

guru kemudian, hasil belajar kelompok ahli di bawa ke kelompok asal untuk 

didiskusikan oleh anggota kelompok dan semua anggota kelompok bertanggung 

jawab secara bersama-sama atas keseluruhan jawaban. 

Pada pelaksanaanya model ini diawali dengan niat dan motivasi dari 

dalam diri seorang peneliti. Niat yang sungguh-sungguh inilah yang menjadi 

modal awal kesuksesan dalam menerapkan model ini. Dalam tindakan penelitian 

yang telah dilakukan penerapan model kooperatif tipe Jigsaw kepada peserta 

didik untuk kelas eksperimen 1 membutuhkan 3 kali pertemuan sama dengan 

kelas eksperimen 2 walaupun penerapan model kontekstual. Pada saat pertemuan 

pertama, pembelajaran dimulai dengan membentuk siswa menjadi kelompok 

yang terdiri dari 5 anggota tim. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 

berbeda. Kemudian setiap orang dalam tim tersebut diberi bagian materi yang 

ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari 

bagian/subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, setiap 

anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim 

                                                           
2
 Lammindo Pakpaham,Usler Simarmata, “mengenai perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantu peta konsep dengan model 

konvensional pada materi pokok bunyi dikelas VIII” Jurnal Inpafi Vol.2 No.2 (Mei 2014) 
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mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu, tiap tim ahli mempresentasikan 

hasil diskusi. Diakhir pembelajaran guru memberi evaluasi dan menutup 

pelajaran. Pada pertemuan ini kegiatan pembelajaran masih belum maksimal 

dikarenakan siswa belum terbiasa dan memahami pembelajaran dengan model 

Jigsaw ini. Dari lima kelompok tim yang terbentuk hanya ada satu tim yang 

dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Hal ini disebabkan waktu yang 

terbatas dan kelompok lain belum siap untuk melakukan presentasi.  

Pada saat pertemuan kedua, pembelajaran masih sama pada pertemuan 

sebelumnya yaitu siswa dikelompokan menjadi 5 anggota tim. Tiap orang dalam 

tim diberi bagian materi yang berbeda. Kemudian setiap orang dalam tim 

tersebut diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda 

yang telah mempelajari bagian/subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru 

(kelompok ahli) untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi 

sebagai tim ahli, setiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian 

mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap 

anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu, tiap tim ahli 

mempresentasikan hasil diskusi. Diakhir pembelajaran guru melakukan evaluasi 

dan menutup pelajaran. Pada pertemuan ini ada tiga kelompok yang dapat 

mempresentasikan hasil diskusinya sedangkan 3 tim lainnya belum. Hal ini 

dikarenakan mereka belum menyelesaikan tugas di dalam timnya dan belum siap 

untuk melakukan presentasi.  
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Pada pertemuan ketiga, pembelajaran yang sama yaitu mengunakan 

model Jigsaw. Pada pertemuan ini siswa mulai terbiasa dan lebih menikmati 

pembelajaran dengan penuh rasa percaya diri dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya. Pada pertemuan ini semua kelompok dapat menyelesaikan tugasnya 

dan mempresentasikan di depan kelas. Dari 5 kelompok hanya ada satu 

kelompok yang masih belum maksimal dalam menyelesaikan tugasnya. Namun 

hal ini sudah mengalami peningkatan dari setiap pertemuannya dan kemampuan 

dalam menyelesaikan tugasnya sudah cukup baik. 

Namun pada kelas eksperimen 2 yang menggunakan model kontekstual 

peneliti menggunakan fase- fase yang ada. Akan tetapi Selama penelitian 

berlangsung peneliti memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penelitian. 

Keterbatasan yang pertama yaitu adalah saat melakukan proses belajar mengajar 

peserta didik tidak dihadapkan dengan guru mata pelajaran yang biasanya, 

namun peserta didik dihadapkan dengan peneliti yang dianggap sosok baru di 

lingkungan mereka. Lalu faktor yang kedua tidak tersedianya sarana LCD. 

Pencapaian hasil belajar siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw belajar secara berkelompok dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan serta bertanggung jawab terhadap individu 

dan kelompok dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan menjadikan peserta 

didik aktif dalam pembelajaran serta cepat memahami materi yang dipelajari. 

Dalam proses pembeljaran peserta didik dapat berinteraksi dengan guru terhdap 
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peserta didik dengan peserta didik dan penggunaan serta ketersedian sumber 

belajar. 

Meskipun seperti itu tidak melupakan tujuan dari penelitian yaitu melihat 

pengaruh dalam menerapkan model kooperatif tipe Jigsaw pada kelas 

Eksperimen1 dan model kontekstual pada kelas eksperimen2, sebelum melihat 

sebuah  pengaruh terlebih dahulu menguji normalitas dan homogenitas dari 

setiap data, maka langkah selanjutnyaa adalah menguji hipotesis dengan hasil 

perhitungan uji hipotesis menggunakan uji t atau t- test yang telah dilakukan 

didapat thitung = 2,05 dan ttabel = 1,6759 dan hasil perhitungan effect size 0,1043 

dalam kategori kecil. Artinya   thitung > ttabel 
dan H1 diterima H0 ditolak. Dengan 

demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran kooperatif 

learning tipe Jigsaw dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan dapat 

memberikan hasil belajar fisika siswa yang lebih baik daripada pembelajaran 

yang menggunakan pembelajaran kontekstual. 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Rasman 

Mulya pada kelas IX semester ganjil tahun ajaran  2016/2017, hasil analisa dan 

pembahasan  diketahui bahwa nilai rata-rata postest pada kelas eksperimen 1 lebih 

tinggi  dibandingkan  nilai rata-rata pada kelas eksperimen 2 ( 74,03> 67,88). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  lebih berpengaruh model 

pembelajaran menggunakan kooperatif tipe Jigsaw dibandingkan dengan model 

kontekstual . Akan tetapi melalui uji t terdapat perbedaan hasil belajar peserta 

didik baik menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dan model kontekstual, 

peserta didik kelas IX pada materi  Listrik Statis di SMP Rasman Mulya Tahun 

Ajaran 2016/2017.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

dan juga analisis terhadap hasil belajar fisika peserta didik, maka penulis 

memberikan saran  sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik 

Pada proses pembelajaran berlangsung diharapkan agar lebih aktif , lebih 

konsentrasi, lebih berani mengungkapkan pendapat, dan lebih meningkatkan 

semangat belajar agar mendapatkan  hasil yang maksimal. 
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2. Bagi pendidik 

Model kooperatif tipe Jigsaw dapat dijadikan  salah satu alternatif  

bagi guru-guru  disekolah  sebagai salah satu upaya meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik. Pada saat proses pembelajaran berlangsung 

diharapkan guru dapat mengkondisikan  peserta didik  agar suasana belajar 

dapat  lebih kondusif, dengan keadaan kelas yang kondusif makan akan 

mempermudah peserta didik memahami materi yang diajarkan. Selain itu, 

seorang pendidik juga hendaknya dapat memilih model yang sesuai dengan  

materi dan kondisi peserta didik  dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

Sebagai suatu lembaga umum, diharapkan dapat menigkatkan  kualitas 

pendidikan  baik dari segi proses  belajar mengajar, sarana prasarana, kegiatan 

ekstrakulikuler yang bersifat menunjang.  
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