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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas X-C SMA Negeri 1 

Bontang tahun pelajaran 2011/2012 yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

dan ketuntasan hasil belajar pada materi senyawa hidrokarbon dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Penelitian dilaksanakan tiga siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahap. 

Data motivasi diperoleh melalui observasi, dan data hasil belajar diperoleh 

melalui tes. Analisis data kuantitatif untuk memperoleh data hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dapat meningkatkan motivasi serta ketuntasan hasil belajar siswa. Pada 

kondisi awal pembelajaran, ketuntasan hasil belajar hanya mencapai 40 %. Dari 

hasil analisis didapatkan bahwa motivasi serta ketuntasan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu pada siklus I sebesar 

77,10 %, siklus II sebesar 81,36 %, dan siklus III sebesar 85,87%. 

  

Kata Kunci : jigsaw, motivasi belajar, hasil belajar  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Dalam kehidupan, pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia. Pendidikan dikatakan berhasil jika tercapai peningkatan kualitas 

pendidikan yang dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa. Hasil belajar 

siswa dapat meningkat apabila siswa dapat berhasil dalam belajar. Usaha dan 

keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Nana Syaodih Sukmadinata 

(2004:162) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dan 

keberhasilan belajar dapat bersumber pada diri siswa atau lingkungan siswa. 

Belajar perlu didukung oleh motivasi yang kuat dan konstan. Motivasi yang lemah 

dan tidak konstan akan menyebabkan kurangnya usaha belajar, yang pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar.  

Berdasarkan hasil pengalaman mengajar di kelas X SMAN 1 Bontang 

Kalimantan Timur, bahwa proses pembelajaran kimia masih berpusat pada guru 

dengan pengajaran bersifat verbal, kurangnya variasi model pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar kimia, lebih terfokus pada penyelesaian materi dalam 

silabus kimia, ditambah lagi penekanan berlebihan pada prestasi individu.            
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Salah satu materi pokok pelajaran kimia di kelas X semester dua adalah materi 

pokok senyawa hidrokarbon. Salah satu penyebab dari rendahnya motivasi belajar 

siswa adalah metode pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada guru 

sehingga membosankan bagi siswa dan membuat siswa kurang termotivasi 

mengikuti pembelajaran kimia. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang lebih banyak 

melibatkan interaksi aktif antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun 

siswa dengan lingkungan belajar. Terdapat banyak tipe dalam pembelajaran 

kooperatif salah satunya adalah Jigsaw.  

Slavin (2008:237) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif Jigsaw 

menjadikan siswa termotivasi untuk belajar karena skor-skor yang dikontribusikan 

siswa kepada tim didasarkan pada sistem skor perkembangan individual, dan siswa 

yang skor timnya meraih skor tertinggi akan menerima sertifikat atau bentuk-

bentuk rekognisi tim yang lain sehingga siswa termotivasi untuk mempelajari 

materi dengan baik dan untuk bekerja keras serta aktif dalam kelompok ahli 

supaya dapat membantu tim melakukan tugas dengan baik.  

Dari paparan di atas peneliti meyakini bahwa penggunaan model 

pembelajaran tipe Jigsaw dapat memberikan harapan yang cukup besar untuk 

memperbaiki proses pembelajaran guna meningkatkan motivasi dan ketuntasan 

hasil belajar kimia siswa khususnya pada materi senyawa hidrokarbon. Melihat 

kebermaknaan hasil penelitian yang dapat memperbaiki secara langsung proses 

pembelajaran di kelas, maka untuk mendalami masalah ini perlu dilakukan 

penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan judul “Penggunaan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dalam Meningkatkan Motivasi dan 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Senyawa Hidrokarbon di kelas 

X-C SMA Negeri 1 Bontang Tahun Ajaran 2011/2012 “. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi dan ketuntasan 

hasil belajar siswa pada materi pokok senyawa hidrokarbon dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ? 

Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan motivasi belajar dan ketuntasan hasil belajar siswa pada 

materi pokok senyawa hidrokarbon dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

         Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata 

pelajaran kimia dalam materi pembelajaran senyawa hidrokarbon dan agar para 

pengajar kimia dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini.  
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2. Manfaat praktis  

    a. Bagi guru 

1. Guru dapat mengetahui pembelajaran yang bervariasi, efektif dan efisien 

sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran di kelas.  

2. Guru akan terbiasa menggunakan model pembelajaran dalam    

pembelajarannya.  

b. Bagi siswa 

1. Memberi suasana yang menyenangkan  

2. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3. Meningkatkan ketuntasan hasil belajar 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan 

kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan 

kegiatan belajar. Mc.Donald (dalam Yamin,2006:172) mendefinisikan motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

Belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting 

dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu, (Rusman, 2015: 12).  

Sedangkan menurut Slameto belajar adalah ”merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya” (Slameto, 2010). Dapat disimpulkan, belajar 

merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mendapat pemahaman dari 

bahan yang dipelajari dan adanya perubahan dalam diri seseorang baik itu 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan tingkah lakunya. 

 

Jenis dan Manfaat Motivasi Belajar 

Jenis-jenis motivasi belajar, yaitu: (1) motivasi instrinsik, menurut Wena 

(2009:3) motivasi instrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor 

pendorong dari dalam diri individu. Dalam proses belajar mengajar siswa yang 

temotivasi secara intrinsik dapat dilihat dari kegiatan yang tekun dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan 

belajar yang sebenarnya, (2) motivasi ekstrinsik, menurut Wena (2009:3) motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh rangsangan dari 

luar. Motivasi ekstrinsik bukan merupakan keinginan yang sebenarnya yang ada di 

dalam diri siswa untuk belajar, tujuan individu melakukan kegiatan adalah 

mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri, atau tujuan itu 

tidak terlibat di dalam aktivitasnya belajar. 

Motivasi dapat berupa dorongan dasar, baik dari dalam atau luar individu. 

Dengan demikian motivasi dapat bermanfaat untuk peningkatan prestasi belajar 

siswa. Menurut Simamora (2004:510), manfaat motivasi belajar bagi siswa dan 
guru pada sebuah lembaga pendidikan sebagai berikut: (1) menyadarkan 

kedudukan belajar, proses, dan hasil akhir, (2)  menginformasikan tentang 

kekuatan usaha belajar, (3) mendongkrak semangat belajar siswa, (4) mengarah 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
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kegiatan belajar sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar 

secara serius, terbukti banyak bersenda gurau. 

Menurut Daniels, et.al (2005:35) menyatakan bahwa bagi siswa yang malas 

belajar salah satu penyebabnya adalah ketiadaan motivasi belajar dan terkadang 

guru tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang apa yang digunakan dan 

dibutuhkan oleh siswa yang malas tersebut. 

 

Pengukuran Motivasi Belajar 

Dalam mempelajari mata pelajaran kimia siswa tidak terlepas dari dorongan 

baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa. Dorongan 

tersebut dapat dikatakan sebagai motivasi belajar kimia. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar kimia adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar kimia untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku. Indikator motivasi belajar kimia dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) tingkat perhatian siswa terhadap pembelajaran 

kimia, (2) tingkat relevansi pembelajaran kimia dengan kebutuhan siswa, (3) 

tingkat keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran kimia, (4) tingkat kepuasan siswa terhadap pembelajaran kimia yang 

telah dilaksanakan. 

Adapun bentuk motivasi yang sering dilakukan disekolah adalah memberi 

angka, hadiah, pujian, gerakan tubuh, memberi tugas, memberi ulangan, 

mengetahui hasil, dan hukuman (Djamarah dan zain, 2002:168).  

 

Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar 

(Trianto, 2007:7). Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama 

untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal baik pengalaman individu 

maupun pengalaman kelompok. Esensi pembelajaran kooperatif itu adalah 

tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab kelompok, sehingga dalam diri 

siswa terdapat sikap ketergantungan positif yang menjadikan kerja kelompok 

optimal. 

Isjoni, (2007:44) menyimpulkan bahwa cooperative learning merupakan 

strategi yang menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa dengan tingkat kemampuan siswa atau jenis kelamin atau latar belakang 

yang berbeda. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat 

ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang 

ditemukan guru dalam mengatifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan 
orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain. Strategi/metode 

pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran 

dan berbagai usia. 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan       Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Ratna Juwita   590 

Karakteristik pembelajaran kooperatif adalah (1) siswa bekerja dalam 

kelompok untuk menuntaskan materi belajar, (2) kelompok dibentuk dari siswa 

yang memiliki keterampilan tinggi, sedang dan rendah, (3) bilamana mungkin, 

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda, 

(4) penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. (Ibrahim. dkk, 

2000:6). 

Jadi, pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan bahwa manusia 

belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalam kelompok kecil 

membantu siswa belajar keterampilan sosial yang penting, sementara itu secara 

bersamaan mengembangkan sikap demokrasi dan keterampilan berpikir logis. 

  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Dari sisi etimologi, jigsaw berasal dari bahasa inggris yaitu gergaji ukir dan 

ada juga yang menyebutnya dengan istilah fuzzle, yaitu sebuah teka-teki yang 

menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini juga 

mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (jigsaw), yaitu siswa melakukan 

sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk 

mencapai tujuan bersama. Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot 

Aronson dkk di Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh Slaven dkk di 

Universitas Jhon Hopkins.  

Model pembelajaran kooperatif model jigsaw adalah sebuah model belajar 

kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk 

kelompok kecil. Dalam model pembelajaran jigsaw ini siswa memiliki banyak 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat, dan mengelolah informasi yang 

didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi 

yang dipelajari, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. (Rusman, 

2008.203) 

 

Hasil Belajar 

Keberhasilan suatu kegiatan belajar dapat dilihat dari hasil belajar setelah 

mengikuti usaha belajar, hasil belajar merupakan dasar yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa menguasai suatu materi pelajaran. 

Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2013:5), hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut maka hasil belajar 

merupakan prestasi dari kegiatan belajar sedangkan belajar lebih menekankan pada 

proses kegiatan bukan pada hasil belajarnya. 

Berkaitan dengan hasil belajar yang diproleh sebagai hasil belajar, terdapat 

tiga tipe hasil belajar yaitu : (1) tipe hasil belajar bidang kognitif meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan ,analisis sintesis dan evaluasi, (2) tipe hasil 

belajar bidang afektif meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, dan karakteristik 
nilai, (3) tipe hasil belajar bidang psikomotor meliputi tingkatan keterampilan. 

(Sudjana,2004:50). 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran 

hasil belajar siswa adalah ranah kognitif, afektif dan ranah psikomotor. Semakin 

tinggi taraf tingkat yang dicapai, maka akan menjadi baik pula kualitas hasil 

belajar yang didapatkan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu faktor penentu penguasaan siswa terhadap apa-apa yang 

disampaikan kepadanya dalam kegiatan belajar, dimana penguasaan itu dapat 

berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bontang Kalimantan Timur, yang 

beralamat di Jalan DI. Panjaitan Gang Piano 11 No. 59 Bontang Kalimantan 

Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-C SMA Negeri 1 

Bontang Kalimantan Timur. Waktu penelitian direncanakan mulai bulan April 

sampai dengan Juni tahun 2012, pada semester genap tahun pembelajaran 

2011/2012. 

 

Metode dan Desain Intervensi Tindakan/Rancangan Siklus 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan yang 

dilaksanakan dalam kelas dan biasa  disebut dengan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). PTK ini dilaksanakan melalui tiga siklus dan masing-

masing terdiri dari empat tahap yaitu: meliputi tahap perencanaan (plan), tindakan 

(act), pengamatan (observe), dan refleksi (refleksi). Adapun desain Intervensi 

Tindakan/Rancangan Siklus adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Bagan Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : (Arikunto 2009:16) 
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dokumentasi, 

wawancara (dialog singkat) dan catatan lapangan. Data kuantitatif yang diperoleh 

melalui instrumen tes menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan nilai akhir siklus1 dengan nilai awal atau nilai sebelum tindakan, 

nilai akhir  pada siklus 1 dengan nilai akhir siklus 2, dan nilai akhir siklus 2 

dengan nilai akhir pada siklus 3. Dan analisis data kualitatif berupa hasil observasi, 

catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil observasi dari proses 

pembelajaran mulai dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Pelaksanaan siklus I direncanakan selama 3 kali pertemuan. Materi yang 

disajikan adalah materi senyawa alkana. Pada pertemuan 1 dan 2 di siklus I, pada 

kegiatan inti dilakukan kegiatan sebagai berikut: (1) mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok, (2) menyiapkan LKS dan membagikan, (3) memberi waktu 

kepada siswa berdiskusi memilih topik ahli, (4) memberi waktu untuk memahami 

topik ahli, (5) memberikan petunjuk untuk memahami tugas dalam LKS, (6) 

mengatur siswa untuk diskusi kelompok ahli, (7) guru mendorong dan melatih 

keterampilan kooperatif, (8) mengatur siswa untuk kembali ke dalam kelompok 

asal, (9) membimbing siswa untuk mempresentasikan topik ahli kepada teman-

temannya dalam kelompok asal.  

Pada kegiatan penutup pada pertemuan 1 adalah adalah mengatur siswa 

untuk tes individu dan memastikan siswa bekerja sendiri. Sedangkan pada 

pertemuan 2 adalah melaksanakan tes individu, mengawasi siswa tes dan 

memberikan penghargaan kelompok yang paling banyak mengumpulkan poin dan 

memberikan salam. 

Pada pertemuan 3 diadakan tes akhir. Untuk mengetahui respon siswa dari 

pengalaman mereka mengikuti pembelajaran pada siklus I, peneliti mengadakan 

wawancara dengan beberapa siswa yang dipilih secara acak dari kelompok yang 

berbeda. 

Hasil observasi motivasi dan ketunttasan hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1. Deskripsi data kategori motivasi belajar siswa siklus 1 

No Kategori Skor Jumlah siswa Nilai 

1 Tinggi 19 - 24 9 76 - 100 

2 Sedang 13 - 18 11 51 - 75 

3 Rendah < 12 10 < 50 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Berdasarkan data hasil observasi motivasi belajar siswa, maka terdapat 

sebanyak 9 orang (30%)  dengan motivasi belajar tinggi, sebanyak 11 orang 

(36,67%) dengan motivasi belajar sedang dan 10 orang (33,33%) dengan motivasi 

belajar rendah.  
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Tabel 2. Hasil Ketuntasan Belajar Siklus I  

   

 

Kriteria Jumlah Siswa 

 

Tuntas (≥ 75) 22  

 

Tidak Tuntas 8 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Berdasarkan data hasil tes akhir siklus 1, secara individu jumlah   siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 22 orang atau sebesar 70,00%  dan sebanyak 8 

orang atau sebesar 30,00% memperoleh nilai < 75. 

Dari refleksi dan hasil observasi pada siklus I, ternyata keberhasilan dalam 

siklus I belum tercapai. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melanjutkan 

kegiatan untuk siklus II.  

 

Siklus II 

Berdasarkan tes akhir siklus I menujukan ketuntasan hasil belajar sebesar 

70,00%. Persentase tersebut belum sesuai dengan hasil intervensi tindakan yang 

diharapkan yaitu ≥ 85% siswa memperoleh nilai ≥ 75. Dengan demikian perlu 

disusun rencana tindakan siklus 2 dan melakukan hal-hal yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. 

Pelaksanaan siklus II direncanakan selama 3 kali pertemuan. Materi yang 

disajikan adalah materi senyawa alkena. Sedangkan pada pertemuan 3 

direncanakan untuk melaksanakan tes akhir siklus II. Pada kegiatan inti dan 

penutup dilakukan seperti pada siklus I. 

Hasil observasi terhadap motivasi dan ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Deskripsi Kategori Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

No Kategori Skor Jumlah siswa Nilai 

1 Tinggi 19-24 16 76-100 

2 Sedang 13-18 8 51-75 

3 Rendah ≤ 13 6 ≤50 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

        Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 16 siswa (53,33%) mencapai 

kategori motivasi tinggi, sebanyak 8 (26,67%) siswa mencapai kategori motivasi 

sedang, dan sebanyak 6 (20,00%) siswa mencapai kategori motivasi rendah. 

Tabel 4. Hasil Ketuntasan Belajar Siklus 2 

Kriteria Jumlah Siswa 

Tuntas (≥ 75) 24 

Tidak Tuntas 6 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Berdasarkan data hasil tes akhir siklus II, secara individu jumlah siswa yang 

memperoleh nilai ≥75 sebanyak 24 orang atau sebesar 76,70% dan sebanyak 6 

orang atau 23,3% memperoleh nilai < 75. 
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Dari refleksi dan hasil observasi pada siklus II, ternyata keberhasilan dalam 

siklus I belum tercapai. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melanjutkan 

kegiatan untuk siklus III.  

 

Siklus III 

Perencanaan 

Pada siklus III ini, peneliti merencanakan hanya 2 kali pertemuan, dengan 

pertimbangan siswa sudah terbiasa melaksanakan prosedur pembelajaran dan 

materi yang disampaikan tidak terlalu kompleks dibandingkan pada materi 

sebelumnya. Pertemuan pertama melaksanakan pembelajaran dengan materi 

senyawa alkuna dan pertemuan kedua melaksanakan tes akhir, materi soal diambil 

dari materi yang baru dipelajari yaitu mengenai senyawa alkuna. 

Hasil observasi terhadap motivasi dan ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siklus III dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Deskripsi Kategori Motivasi Belajar Siswa Siklus III 

No Kategori Skor Jumlah siswa Nilai 

1 Tinggi 19-24 22 76-100 

2 Sedang 13-18 6 51-75 

3 Rendah ≤ 13 2 ≤50 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 siswa (73.33%) 

mencapai kategori motivasi tinggi, sebanyak 6 (20,00%) siswa dengan kategori 

motivasi sedang, dan sebanyak 2 siswa (6.67%) siswa dengan kategori motivasi 

rendah.  

Tabel 6. Hasil Ketuntasan Belajar Siklus III 

Kriteria Jumlah iswa 

Tuntas (≥ 75) 27 

Tidak Tuntas 3 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Berdasarkan data hasil tes akhir siklus III, secara individu jumlah siswa yang 

memperoleh nilai ≥75 sebanyak 27 orang atau sebesar 90,00%  dan sebanyak 3 

orang  atau 10,00% memperoleh nilai < 75.  

 

Pembahasan 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam kelompok pada siklus I, 

sebanyak 16 siswa (53,33%) mencapai kategori motivasi tinggi, sebanyak 8 

(26,67%) siswa mencapai kategori motivasi sedang, dan sebanyak 6 (20,00%) 

siswa mencapai kategori motivasi rendah. Rata-rata tingkat penguasaan materi 

senyawa alkena baik secara kelompok maupun individu mencapai 77,10%. Dalam 

hal ini masih terlihat masih ada siswa yang memiliki motivasi rendah pada 

pelajaran ini, dan artinya sintaks pembelajaran kooperatif  hanya sedikit yang 

tercapai.   

Pada siklus II menunjukkan rata-rata tingkat penguasaan materi senyawa 

alkena baik secara kelompok maupun individu mencapai 81,36%. Ditinjau dari 

aspek ketuntasan belajar, semua kelompok telah mencapai ketuntasan belajar 
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sebesar 100%. Sedangkan secara individu jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 

75 sebanyak 26 siswa atau sebesar 66,67% dan sebanyak 4 siswa atau 13, 30% 

memperoleh nilai <75. Jadi ketuntasan belajar yang ditetapkan sebesar ≥85% 

siswa telah memperoleh ≥ 75  belum tercapai. 

Temuan pada siklus III, menunjukan bahwa ketuntasan belajar terus 

mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat penguasaan secara kelompok dan 

individu terhadap materi senyawa alkuna adalah 86,93%. Ditinjau dari aspek 

ketuntasan belajar secara kelompok telah mencapai 100%, namun secara individu 

ada 27 siswa atau sebesar 90,00% dengan nilai ≥ 75, dan sebanyak 3 siswa atau 

10,00% memperoleh nilai <75, dengan demikian ketuntasan tersebut telah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yaitu ≥85% siswa telah mencapai ketuntasan 

belajar. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kimia pada materi 

senyawa hidrokarbon dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat 

penguasaam secara kelompok dan individu dengan persentase ketuntasan berturut-

turut 77,10%, 81,36% dan 85,87%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam meningkatkan motivasi dan ketuntasan 

hasil belajar  kimia  pada materi pokok senyawa hidrokarbon yang telah diuraikan 

dalam bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Terjadi peningkatan 

motivasi belajar siswa, khususnya pada materi pokok senyawa hidrokarbon. Dari 

hasil observasi pada siklus 1, rata-rata skor motivasi yang ditunjukkan siswa 

mengalami peningkatan, pada siklus I sebesar 63,20, pada siklus II sebesar 69,47, 

pada siklus III sebesar 77,07, (2) terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar kimia 

khususnya pada materi pokok senyawa hidrokarbon, hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata tes akhir pertemuan. Pada siklus 1, siswa yang sudah mencapai KKM ada 22 

orang atau sebesar 73,33% , siklus 2 ada 24 orang atau sebesar 80,00% dan pada 

siklus 3 ada 27 orang atau sebesar 90,00%, berarti dari siklus 1 sampai siklus 3 

terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar kimia khususnya pada materi pokok 

senyawa hidrokarbon. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Metode ini sangat baik dipakai untuk menaikkan kematangan siswa dalam 

bersosialisasi, meningkatkan hasil belajar secara kognitif, secara afektif (sikap) 

dan matang dalam kepribadian dalam memecahkan suatu permasalahan, 

sehingga siswa dapat menempatkan diri secara situasional. 

2. Bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa dimasing-masing kelompok 
sebaiknya diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan belajar berlangsung, 

dimaksud agar siswa memperoleh kesempatan belajar konsep yang harus 

dikuasainya lebih awal, yang akan memotivasi mereka untuk mencari 
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penjelasan konsep tersebut dari sumber yang lain, misalnya saudara, family, 

internet atau diperpustakaan. 

3. Bagi peniliti lain disarankan agar dapat meningkatkan hasil penelitian dengan 

menghubungkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter atau menghubungkan model pembelajaran ini 

dengan peningkatan keterampilan kooperatif siswa. 
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