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ABSTRAK 

 

 

 

GuruValah, 2013. Meningkatkan Prestasi Belajar dengan Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Standar Kompetensi Bekerja 

dengan Aman Siswa Kelas XI Program Keahlian Mekanik Alat Berat SMK 

Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda.  

 

Berdasarkan hasil tes kompetensi yang dilaksanakan oleh PT United 

Tractor Samarinda pada siswa yang melaksanakan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin), diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai siswa dalam materi 

Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control (CC)rendah, 

dimana siswa belum mencapai standar kompetensi perusahaan yang ditetapkan  

minimal 76. Oleh karena perlu dikembangkan sebuah model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Dalam pembelajaran 

kooperatif memiliki bermacam-macam tipe, salah satunya adalah pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw. Model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw mempunyai 

pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan siswa yang 

berbentuk kelompok. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar Standar Kompetensi 

Bekerja dengan Aman siswa Kelas XI Program Keahlian Mekanik Alat Berat 

SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

Program Keahlian Mekanik Alat Berat SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 

Samarinda.  

Hasil penelitian adalah prestasi belajar pada siklus I dari 36 siswa yang 

mengikuti tes diperoleh 26 siswa yang mendapat nilai ≥76 dan 10 siswa yang 

mendapat nilai <76 dengan ketuntasan >75% sebanyak 26 siswa (72%). Prestasi 

belajar pada siklus II dari 36 siswa yang mengikuti tes diperoleh 36 siswa yang 

mendapat nilai ≥76 dengan ketuntasan >75% sebanyak 36 siswa (100%). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada siklus II mengalami peningkatan nilai 

rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 13 dan peningkatan siswa yang tuntas 

belajar klasikal sebesar 28% dibanding dengan siklus I. 

Saran-saran penelitian ini adalah: 1) bagi SMK Istiqomah Muhammadiyah 

4 Samarinda, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pengembangan metode pembelajaran aktif untuk meningkatkan minat dan prestasi 

belajar siswa, 2) bagi guru pengajar mata pelajaran produktif di Program Keahlian 

Mekanik Alat Berat, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan acuan guru dalam memperbaiki proses 

belajar mengajar yang berkaitan dengan belajar kooperatif. 3) Bagi siswa hasil 

penelitian dapat untuk meningkatkan kemampuan berdiskusi serta memiliki sikap 

bekerjasama, bertanggung jawab, saling menghargai dan toleransi antar teman. 

 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif tipe jigsaw,  prestasi belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan formal yang 

menjadi penyedia tenaga kerja profesional tingkat menengah. Pentingnya lulusan 

SMK dalam mengisi lapangan pekerjaan di tingkat menengah dapat dilihat dengan 

semakin banyaknya program-program pemerintah dalam mengembangkan SMK.  

Program-program pengembangan SMK seperti bantuan RKB, sarana dan 

prasarana praktik, diklat kompetensi guru, bantuan operasional sekolah (BOS) 

bertujuan untuk meningkatkan mutu SMK, pemerataan pendidikan dan 

kompetensi lulusan SMK. 

Untuk menghasilkan lulusan SMK yang siap terjun ke dunia kerja maka 

SMK melaksanakan program kemitraan antara sekolah dan industri. Untuk 

program Keahlian Mekanik Alat Berat yang terdapat di SMK Istiqomah 

Muhammadiyah 4 Samarinda bermitra dengan PT United Tractor Samarinda. 

Kurikulum pada program keahlian ini disusun secara bersama-sama antara pihak 

sekolah dan pihak industri.  

Standar Kompetensi Bekerja dengan Aman  adalah salah satu Standar 

Kompetensi yang harus dimiliki siswa Program Keahlian Mekanik Alat Berat. Di 

dalam standar kompetensi tersebut terdapat materi Safety Health and Environment 

(SHE) dan Contamination Control (CC). Materi ini disajikan di kelas XI pada 

semester 3.  

Berdasarkan hasil tes kompetensi yang dilaksanakan oleh PT United 

Tractor Samarinda pada siswa yang melaksanakan Praktik Kerja Industri 
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(Prakerin), diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai siswa dalam materi 

Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control (CC) rendah, 

dimana siswa belum mencapai standar kompetensi perusahaan yang ditetapkan  

minimal .  Berikut hasil nilai yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut.  

Tabel 1.1 Daftar Nilai Siswa Program Keahlian Mekanik Alat Berat Materi Safety 

Health and Environment (SHE) dan Contamination Control (CC) 

Sumber : hasil tes oleh PT United Tractor Samarinda 

Berdasar hasil tes tersebut hanya terdapat 4 siswa yang memperoleh nilai 

76 atau lebih, selebihnya masih kurang. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi 

awal yang dilakukan oleh penulis pada mata pelajaran teori produktif, diperoleh 

bahwa siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton yaitu guru 

berceramah, sehingga suasana kelas menjadi ramai saat guru memberi 

menjelaskan, dan kurang aktif pada saat diskusi kelompok. Oleh karena perlu 

      

No. NAMA SHE & CC Measuring B. Electric B. Engine 

1 ACHMAD FAUZI 70 75 75 74 

2 ACHMAD NUR MAULIDIN 76 82 75 79 

3 ADITYA FAHRUDDIN 80 80 75 72 

4 AHMAD PRASITYA 77 79 50 65 

5 AKHMAD SYAIFUL FAUZI 70 70 58 70 

6 ALFIAN ADHA 58 38 56 72 

7 ALVIN PUTRA WAHYUDI 56 70 74 72 

8 ANGGGA SETIAWAN 78 75 82 75 

9 DARA NUR YASINTA 66 75 71 75 

10 DEFIANI JENNAH 71 51 66 60 

11 DIMAS PRAWIRA NUGRAHA 66 55 58 72 

12 DIMAS TIRTA NINGTYAS 76 75 70 70 

13 EMI SULYANTI FAUZIAH 65 62 60 72 

14 FATHUR MAULANA IQBAL 65 45 56 70 

15 
FATMA ANDRAJAT 

TORANDA 
74 58 66 74 
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dikembangkan sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan 

prestasi belajar siswa. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan untuk 

mengatasi masalah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, yaitu lemahnya 

proses belajar dan pelaksanaan pembelajaran yang masih didominasi oleh guru 

(teacher centered). Dalam KTSP guru lebih leluasa merancang pengalaman 

belajar untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan satuan pendidikan, karakteristik 

sekolah/daerah maupun karakteristik siswa. Paradigma pembelajaran mengalami 

perubahan strategi pembelajaran yang dulunya berpusat pada guru menjadi 

berpusat pada siswa. Perubahan paradigma pembelajaran ini juga membawa 

perubahan terhadap model pembelajaran.  Demikian juga sistem penilaian yang 

dikembangkan disesuaikan dengan indikator untuk mata pelajaran tertentu. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

banyak dikembangkan. Beberapa ahli menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa untuk memahami konsep-

konsep, tetapi juga membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama, 

berpikir kritis, dan mengembangkan sikap sosial siswa. Di samping itu, 

keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk keberhasilan dalam 

menghadapi tuntutan lapangan kerja yang sekarang ini berorientasi pada kerja 

sama dalam tim. Ditinjau dari pentingnya interaksi dalam tim, maka penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif dalam pendidikan menjadi lebih penting lagi. 

Dalam pembelajaran kooperatif memiliki bermacam-macam tipe, salah 

satunya adalah Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. Model pembelajaran 

kooperatif Jigsaw mempunyai pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada 
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keaktifan siswa yang berbentuk kelompok, seperti dikatakan oleh Nurhadi 

(2004:64) yaitu melalui metode Jigsaw kelas dibagi menjadi beberapa team yang 

anggotanya terdiri 4 atau 5 siswa dengan karakteriktik yang hoterogen. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa yang memiliki 

kemampuan rendah karena dalam pembelajaran Jigsaw semua anggota saling 

membantu, demikian diungkapkan oleh Abdurrahman (1999:123) dalam 

kelompok belajar semua anggota harus saling membantu, sehingga dapat 

membentuk suatu hubungan yang erat yaitu dalam mempelajari klasifikasi 

makhluk hidup dibutuhkan minat belajar yang tinggi. Sementara itu, dalam belajar 

dibutuhkan aktivitas yang berorientasi kepada siswa, maka dapat dipahami bahwa 

model pembelajaran kooperatif Jigsaw dikembangkan dalam usaha meningkatkan 

aktivitas siswa. Sehubungan dengan itu jika model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw diterapkan dalam kelas diharapkan akan membawa pengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasar latar belakang masalah ini maka penelitian tindakan kelas yang 

diajukan penulis adalah berjudul: Meningkatkan Prestasi Belajar dengan 

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Standar Kompetensi Bekerja 

dengan Aman Siswa Kelas XI Program Keahlian Mekanik Alat Berat SMK 

Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Masalah-masalah dalam penelitian ini adalah : apakah penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar Standar 

Kompetensi Bekerja dengan Aman siswa Kelas XI Program Keahlian Mekanik 

Alat Berat SMK Istiqomah Muhammadiyah 4  Samarinda? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw hubungannya dengan peningkatan prestasi belajar Standar 

Kompetensi Bekerja dengan Aman siswa Kelas XI Program Keahlian Mekanik 

Alat Berat SMK Istiqomah Muhammadiyah 4  Samarinda. 

D. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar pada Standar 

Kompetensi Bekerja dengan Aman, siswa Kelas XI Program Keahlian Mekanik 

Alat Berat, SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda. 

E. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, agar hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan metode 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi 

belajar. 

2. Guru pengajar mata pelajaran produktif di Program Keahlian Mekanik 

Alat Berat, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sebagai acuan dalam 

memperbaiki proses belajar mengajar yang berkaitan dengan prose belajar 

mengajar kooperatif.  

3. Peneliti, agar hasil penelitian ini dapat menjadi jalan untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar di SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda 
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serta menjadi bahan pembanding dalam mengadakan penelitian 

berikutnya. 

4. Siswa, agar siswa memiliki kemampuan berdiskusi, ketrampilan berbicara 

dan memiliki sikap bekerjasama, bertanggung jawab, saling menghargai 

dan toleransi antar teman.  
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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN 

 

A. Pembelajaran Kooperatif  

Belajar menurut Sadirman (2005:22) adalah kegiatan psiko-fisik menuju 

perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai 

usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan 

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Suparno (2001:6) menyatakan 

bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang 

relatif permanen sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya, perubahan-

perubahan tersebut tidak disebabkan oleh faktor kelelahan, kematangan, maupun 

mengkonsumsi obat tertentu. Belajar merupakan hal yang sangat mendasar bagi 

manusia dan merupakan suatu proses yang tiada henti-hentinya. Gagne dalam 

Dimyati & Mudjiono (2002:10) menyatakan bahwa belajar terdiri dari 3 

komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. 

Belajar merupakan interaksi antara keadaan internal proses koognitif siswa dengan 

stimulus dari lingkungan. Proses koognitif tersebut menghasilkan suatu hasil 

belajar yang terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan 

motorik, keterampilan sikap, dan siasat kognitif. Siasat kognitif inilah yang 

diperlukan siswa dalam rangka pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Jadi kesimpulannya bahwa belajar pada hakekatnya adalah proses 

perubahan tingkah laku seseorang, yang dialami manusia dari lahir sampai dewasa 

yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. 
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Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan 

belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran. 

Pembelajaran kooperatif atau Cooperative Learning menurut Slavin 

dalam kutipan Etin Solihatin dan Raharjo (2007:4),  adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaraboratif yang anggotannya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur 

kelompoknya   yang   bersifat   heterogen , menurut   Stahl   bahwa   model 

Cooperative Learning menampilkan siswa dalam mencapai suatu hasil yang 

optimal dalam belajar. Model Cooperative Learning merupakan miniature 

masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan di kelas yang akan melatih siswa 

untuk mengembangkan dan melatih mereka menjadi masyarakat yang baik.  

Menurut Slavin dalam kutipan Dimayati dan Mudjiono (2007:234), 

Belajar Kooperatif mempunyai tiga karakteristik yaitu : 1) Siswa bekerja dalam tim-

tim kecil; 2) Siswa didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang 

bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok, dan 3) Siswa diberi 

imbalan atau hadiah atas dasar prestasi.  

Sementara itu Trianto (2009:56-57) mengemukakan, selama belajar secara 

kooperatif siswa tetap tinggal dalam kelompoknya selama beberapa kali 
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pertemuan. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat 

bekerja sama dengan baik didalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar aktif, 

berdiskusi, dan sebagainya. Agar terlaksana dengan baik, siswa diberi lembar 

kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan. Selama bekerja 

dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi 

yang disajikan guru dan saling membantu diantara teman sekelompoknya untuk 

mencapai ketuntasan materi. Belajar belum selesai jika salah satu anggota 

kelompok ada yang belum menguasai materi pelajaran. 

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara 

sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 

dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.  

Model pembelajaran ini akan membantu siswa dalam memahami 

pembelajaran atau materi yang belum dikuasainya. Dengan adanya saling bantu 

membatu anak/siswa yang mempunyai kelebihan dalam dirinya dapat membantu 

temanya yang mempunyai kekurangan dalam memahami pelajaran atau ketika 

guru memberikan suatu permasalahan materi dan diajak untuk memecahkan 

materi sangat lamban.  

Model pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif ini, 

mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan  

cooperative learning 

a. Kelebihan cooperative learning 
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Menurut Jarolimek & Parker dalam kutipan Isjoni (2007:24), mengatakan 

keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran ini adalah:  

1)  Saling ketergantungan yang positif,   

2)  Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, 

3)  Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas,  

4)  Suasana kelas rileks dan menyenangkan,  

5) Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan  

     guru,  

6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman  

    serta emosi yang menyenangkan. 

b. Kekurangan cooperative learning 

Menurut Isjoni, kelemahan atau kekurangan cooperative learning bersumber 

dari dua faktor yaitu dari dalam (intern) dan faktor dari luar 40 (ekstern). Akan 

tetapi, dalam hal ini Isjoni hanya menyebutkan faktor dari dalam saja, antara lain: 

1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu,  

2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai,  

3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan  topik 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, saat diskusi kelas, terkadang 

didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi 

pasif. 
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B. 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. 

Menurut Isjoni (2007:55), dalam jigsaw ini setiap anggota kelompok 

ditugaskan untuk mempelajari materi tertentu. Kemudian siswa-siswa atau 

perwakilan dan kelompoknya masing-masing bertemu dengan anggota-anggota 

dan kelompok lain yang mempelajari materi yangn sama. Selanjutnya materi 

tersebut didiskusikan mempelajari serta memahami setiap masalah yang dijumpai 

sehingga perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. 

Lalu, masing-masing perwakilan tersebut kembali kekelompok masing-masing 

atau kelompok asalnya. Selanjutnya masing-masing anggota tersebut menjelaskan 

pada teman atau kelompoknya sehingga teman satu kelompoknya dapat 

memahami materi yang ditugaskan guru.  

Dalam tipe Jigsaw ini keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator saja yang 

bertugas untuk mengarahkan dan juga memotivasi siswa untuk belajar. Guru 

bukan lagi menjadi pusat kegiatan kelas, tetapi disini siswa yang menjadi pusat 

kegiatan kelas atau lebih aktif dari pada guru.  

Guru yang akan menerapkan model pembelajaran ini yang perlu 

diperhatikan adalah topik yang memuat sub-sub topik. Pada tipe Jigsaw ini 

terdapat 2 macam kelompok, yaitu kelompok asal/dasar dan kelompok ahli. 
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Menurut Yusub (2003:30), pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki 

aktivitas, ilustrasi model, dan gambaran kegiatan sebagai berikut: 

a. Aktivitas model pembelajaran tipe Jigsaw. 

1. Membaca, siswa memperoleh topik permasalahan untuk dibaca, 

sehingga dapat informasi dari permasalahan tersebut  

2. Diskusi kelompok inti, siswa yang telah mendapatkan topik 

permasalahan yang sama bertemu dalam satu kelompok (kelompok 

ahli) untuk mendiskusikan topik permasalahan tersebut 

3. Laporan kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok asalnya untuk 

menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota kelompoknya masing-

masing 

4. Tes, siswa memperoleh tes individu yang mencakup semua topik 

permasalahan 

5. Perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok 

b. Gambaran kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Tahap awal : mempersiapkan kegiatan pembelajaran kelompok  

1. Pembentukan kelompok asal terdiri 4-6 siswa, gabungan dari siswa 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah 

2. Setiap kelompok asal memiliki tugas masing-masing 

Kegiatan inti : kegiatan kelompok ahli 

1. Setiap anggota kelompok asal menugaskan 1 orang anggota kelompok 

untuk mengerjakan tugasnya di kelompok ahli 

2. Masing-masing kelompok ahli mengerjakan tugas tertentu 

3. Melaporkan hasil kerjanya kepada kelompok asal 
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Kegiatan kelompok asal: 

1. Membahas hasil kegiatan anggota kelompok di kelompok ahli 

2. Merangkum hasil pembahasan dari masing-masing anggota 

Kegiatan akhir : 

Post test individu mengenai semua materi 

Menurut Abdurrahman (1999:123), dalam pembelajaran kooperatif tipe 

Jigswa siswa yang memiliki kemampuan rendah karena dalam pembelajaran 

Jigsaw semua anggota saling membantu, dalam kelompok belajar semua anggota 

harus saling membantu, sehingga dapat membentuk suatu hubungan yang erat 

yaitu dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup dibutuhkan minat belajar yang 

tinggi. Sementara itu, dalam belajar dibutuhkan aktivitas yang berorientasi kepada 

siswa, maka dapat dipahami bahwa model pembelajaran kooperatif Jigsaw 

dikembangkan dalam usaha meningkatkan aktivitas siswa. Sehubungan dengan itu 

jika model pembelajaran kooperatif Jigsaw diterapkan dalam kelas diharapkan 

akan membawa pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. 

C. Prestasi Belajar Siswa 

Pengertian prestasi belajar menurut Dimyati & Mudjiono (2002:18) 

merupakan suatu puncak proses belajar berupa dampak pengajaran dan dampak 

pengiring yang bermanfaat bagi guru dan siswa. Sedang menurut Sa’adah 

(2003:18) prestasi belajar adalah hasil yang telah diperoleh dari pengalaman-

pengalaman dan latihan-latihan yang diikutinya selama pembelajaran …‖. 

Berdasarkan pengertian prestasi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud prestasi belajar merupakan perubahan tingkah laku pada diri 
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seseorang sebagai hasil dari proses belajar yang dicapai oleh siswa dalam bentuk 

pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu yang dipelajari. 

Hakim (2000:11-21) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor 

internal terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis meliputi 

segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik dan jasmani individu yang 

bersangkutan, misalnya kondisi fisik. Faktor psikologis meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan kondisi mental seseorang, misalnya kondisi mental yang mantap 

dan stabil, inteligensi, kemauan, bakat, daya ingat, dan daya konsentrasi. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, yaitu meliputi: faktor 

lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor waktu. 

 

D. Standar Kompetensi Bekerja Dengan Aman 

Standar Kompetensi Bekerja dengan Aman merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dikuasai siswa sebelum melaksanakan praktek di sekolah 

maupun Praktek Kerja Industri (Prakerin) di PT United Tractor Samarinda. 

Kompetensi diberikan pada pada kelas XI semester 3 Program Keahlian Alat 

Berat. Standar Kompetensi (SK) ini memiliki tiga Kompetensi Dasar (KD) 

meliputi: 1) mengikuti prosedur safety di lokasi kerja, 2) mematuhi K3 dan 

prosedur lingkungan, 3) mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, 

beresiko dan rawan kecelakaan. 
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Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan mengambil satu 

kompetensi dasar yaitu Mematuhi K3 dan Prosedur Lingkungan dengan jabaran 

silabus seperti pada Tabel 2.4 di bawah ini. 



© guruvalah.20m.com 

 

16 

 

Tabel 2.1 Silabus Standar Kompetensi Bekerja dengan Aman 

 
NAMA SEKOLAH :   SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda 

MATA PELAJARAN :  Kompetensi Kejuruan Teknik Alat Berat 

KELAS/SEMESTER :  XI/1 

STANDAR KOMPETENSI :   Bekerja dengan aman 
ALOKASI WAKTU :   10 X 45 menit 
 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 
TM PS PI 

1. Mengikuti prosedur 
safety di lokasi 

(site) 

 

 Semua pekerjaan dilakukan 
sesuai undang-undang, 

peraturan, kode kompetensi 

dan standar yang relevan. 
 Semua prosedur dan kebijak-

an safety diinterpretasikan, 

dihubungkan dan 
diimplemen-tasikan. 

 Prosedur operasi yang aman 

diikuti untuk menghindari 
potensi bahaya 

 

 Penerapan K3 pada pekerjaan 
 Kebijakan safety  

  Bekerja selalu pada kondisi yang 
aman sesuai informasi dari modul 

Safety Health and Environment 

(SHE) dan Contamination Control 
 Memahami penerapan safety  pada 

pekerjaan di tambang melalui 

informasi peraturan keselammatan 
kerja di pertambangan 

 Memahami penerapan safety  pada 

pekerjaan di workshop melalui 
informasi modul safety 

 Memahami fungsi safety induction 

untuk masuk ke pertambangan 
melalui inforemasi  Peraturan 

Keselamatan kerja di pertambangan 
 Melaksanakan safety hint  pada 

pekerjaan di tambang dengan 

informasi modul SHE 
 Melaksanakan safety hint  pada 

pekerjaan di workshop 

 

 Tes Tertulis 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Obervasi / 

pengamatan 
 Sertifikasi Skills 

(SPB) 

 

2    Modul Safety 
Health and 

Environment 

(SHE) dan 
Contamination 

Control 

 Undang – 
Undang 

Keselamatan 

kerja 
 Peraturan 

Keselamatan 

kerja di 
pertambangan 

 Alat Pelindung 
Diri  
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 
TM PS PI 

2. Mematuhi K3 dan 
prosedur 
lingkungan  

 

 Prosedur dan peraturan K 
3  sesuai UU  no 1 th 1970 
dipatuhi 

 Peralatan pelindung diri 
yang sesuai dengan 
pekerjaan digunakan 

 Tempat kerja dipelihara 
dengan cara dibersihkan 
dan dirapihkan sehingga 
tidak terdapat hal yang 
mengganggu. 

 Prosedur isolasi yang 
sesuai diidentifikasi dan 
diikuti. 

 Pelanggaran keselamatan 
di tempat kerja 
diidentifikasi dan 
dilaporkan. 

 

 K3 dan Prosedur 
Lingkungan Kerja 

 Pengenalan Alat 
Pelindung Diri 

 Prosedur isolasi tempat 
kerja 

 Memahami ruang lingkup bidang 
kerja dan tempat kerja dengan 
observasi  dan menggali infofmasi 
di work shop  

 Memahami syarat-syarat 
keselamatan kerja, pengawasan 
dan pembinaan dari Modul  Saferty 

 Memahami prosedur penanganan 
limbah kerja  dari penjelasan Modul 
SHE 

 Memahami fungsi dan kegunaan 
alat pelindung diri dengasn 
peragaan 

 Memahami jenis-jenis bahan yang 
mudah terbakar dan teknik 
penanganannya dengan cara demo 
Fire Safety 

 Memahami tatacara penataan 
lokasi kerja dan hubungan dengan 
efektifitas kerja melalui observasi 
ke lapangan 

 Memahami lingkup isolasi pada 
pekerjaan tambang berdasarkan 
peraturan keselamatan kerja di 
tambang 

 Melakukan penataan bengkel / 
tempat kerja dengan observasi di 
lapangan dan penataan workshop 
di sekolah 

 Melaksankan penanganan limbah 
di tempat kerja dengan tugas 
harian kebersihan lingkungan 

 Menggunakan Alat Pelindung Diri 
pada saat berkerja 

 Melaksanakan penanganan dan 
penyimpanan bahan yang mudah 
terbakar di tempat yang aman 

 Melaksanakan peraturan K3 sesuai 
dengan SOP 
  

 Tes Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obervasi / 

pengamatan 
 Sertifikasi Skills 

(SPB) 
 

2 2 
(4) 

  Modul Safety 
Health and 
Contaminatio
n Control 
(SHE) 

 Undang – 
Undang 
Keselamatan 
kerja 

 Peraturan 
Keselamatan 
kerja di 
pertambanga
n 

 Alat 
Pelindung 
Diri 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU SUMBER 

BELAJAR 
TM PS PI 

3. Mengidentifikasi 
dan merespon 
tempat 
berbahaya, 
beresiko dan 
rawan 
kecelakaan 

 

 Prosedur di tempat kerja 
diikuti untuk menghindari 
kemungkinan bahaya 

 Bahaya ditempat kerja, 
resiko dan atau kecelakaan 
diidentifikasi. 

 Lokasi yang mengandung  
bahaya (resiko) dan ke-
mungkinan kecelakaan 
diidentifikasi. 

 Alarm/signal dihidupkan 
sesuai prosedur lokasi 
tempat kerja. 

 Pengangkatan secara 
manual dilakukan sesuai 
prosedur. 

 Prosedur penanganan 
bahaya diikuti dengan 
benar. 

 Batas area kerja 
diidentifikasi dan diikuti 
sesuai prosedur yang 
berlaku. 

 Prosedur kerja ditempat 
tinggi diidentifikasi dan 
diikuti. 

 Prosedur isolasi yang 
sesuai diidentifikasi dan 
diikuti. 

 Penentuan area bebas 
dilakukan sesuai prosedur 
lokasi, sebelum pekerjaan 
khusus  dilaksanakan  

 

 Prosedur penyalaan alarm 
 Manual handling 
 Merespon tempat bahaya 

dan rawan kecelakaan 
 

 Memahami jenis-jenis bahaya 
pada lingkup pekerjaan alat berat 
berdasarkan Modul Safety Health 
and Environment  dan 
Contamination Control 

 Memahami prosedur darurat  di 
tempat kerja berdasarkan 
Peraturan Keselamatan kerja 

 Memahami teknik mengangkat 
barang secara manual sesuai 
dengan Modul Safety Health and 
Environment  (SHE) 

 Memahami cara penanganan 
berbagai jenis bahaya di tempat 
kerja dengan pelatihan di  work 
shop  

 Memahami peraturan umum 
pertambangan dari  Peraturan 
Keselamatan kerja di 
pertambangan 

 Melakukan latihan penyelamatan 
darurat di  work shop 

 Mengangkat barang secara 
manual sesuai  aturan pada 
Modul Safety Health and 
Environment  (SHE) 

 Melakukan latihan penanganan 
kebakaran  di  work shop  

 Melaksanakan peraturan K3  
sesuain  SOP dari Perarturan 
Keselamatan Kerja   
 

 Tes Tertulis 
 Obervasi / 

pengamatan 
 Sertifikasi Skills 

(SPB) 
 

2 2 
(4) 

  Modul Safety 
Health and 
Environment  
(SHE) dan 
Contaminatio
n Control 

 Undang – 
Undang 
Keselamatan 
kerja 

 Peraturan 
Keselamatan 
kerja di 
pertambanga
n 

 Alat 
Pelindung 
Diri 
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BAB III 

 METODOLOGI  PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu siklus spiral yang 

meliputi empat langkah.  Spiral atau siklus itu berulang terus-menerus sampai 

masalah yang diteliti dapat dipecahkan/diatasi dengan baik. Empat langkah tersebut 

terdiri dari kegiatan: 1) refleksi awal, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) 

observasi, dan 5) refleksi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hopkins dalam 

Wiriaatmadja (2005:68) yang menyatakan bahwa ―penelitian tindakan hendaknya 

dilihat sebagai suatu seri dari siklus yang berturut-turut dengan setiap siklus 

mencakup kemungkinan masukan balik informasi di dalam dan di antara siklus.‖ 

Penelitian yang berbentuk siklus memungkinkan adanya perbaikan atas hasil 

pembelajaran yang belum mencapai target, untuk diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

Jika siklus tersebut telah mencapai keberhasilan sesuai yang diharapkan, maka 

disimpulkan hasilnya. Penelitian ini menggunakan model spiral—yang 

dikembangkan oleh Elliot—berdasarkan model pengembangan awal  oleh Lewin. 

Adaptasi model tersebut dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

ANALISIS DAN TEMUAN 
1. Pembelajaran masih didominasi guru (teacher centered)  
2. Pembelajaran teori produktif kurang diminati siswa 
3. Keterampilan kooperatif siswa masih rendah 
4. Belum dikembangkan metode pembelajaran aktif 

 

TINDAKAN SIKLUS 1 
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa 
2. Menyajikan informasi kepada siswa 
3. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-

kelompok asal dan kelompok ahli 
4. Membimbing kelompok untuk berdiskusi 
5. Evaluasi, guru mengevaluasi hasil belajar 
6. Memberi penghargaan 
7. Merefleksikan pembelajaran siklus 1 

TINDAKAN SIKLUS 2 
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan motivasi kepada siswa 
2. Menyajikan informasi kepada siswa 
3. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-

kelompok asal dan kelompok ahli 
4. Membimbing kelompok untuk berdiskusi 
5. Evaluasi, guru mengevaluasi hasil belajar 
6. Memberi penghargaan 
7. Merefleksikan pembelajaran siklus 2 

 

PERENCANAAN TINDAKAN SIKLUS 1 
1. Menganalisis materi pelajaran 
2. Menyusun perangkat ajar bercirikan pembelajaran 

kooperati  tipe jigsaw. 
3. Menyusun instrument penilaian aktivitas dan prestasi 

belajar siswa. 
4. Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan  

 

OBSERVASI PELAKSANAAN 
SIKLUS 1 

 

ANALISIS DAN REFLEKSI SIKLUS 1 
1. Materi pokok bahasan terlalu banyak  
2. Kemampuan kooperatif siswa rata-rata  mulai bagus 

tetapi memerlukan perbaikan pada keterampilan 
berkomunikasi 

3. Beberapa siswa belum tuntas belajar. 
4. Perlu dilakukan praktikum 

 
  

PERENCANAAN TINDAKAN SIKLUS 2 
1. Menganalisis materi pembelajaran 
2. Menyusun perangkat ajar untuk pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw dan menambah jam diskusi 
kelompok asal.  

3. Menyusun instrument penilaian aktivitas dan prestasi 
belajar siswa. 

4. Menyiapkan media pembelajaran 
 

OBSERVASI 
PELAKSANAAN 

SIKLUS 2 

ANALISIS DAN REFLEKSI SIKLUS 2 
Hasil dan temuan 

1. Prosentase ketuntasan 100% dari siswa yang 
mengikuti post test. 

2. Kegiatan pembelajaran berdampak positif terhadap 
minat siswa pada pembelajaran kompetensi bekerja 

dengan aman 

MENINGKAT SECARA 
SIGNIFIKAN 

SIMPULAN  
1. Siswa mengalami peningkatan prestasi belajar 

pada kompetensi bekerja dengan aman 
2. Aktivitas belajar siswa pada kompetensi bekerja 

dengan aman meningkat 

OBSERVASI AWAL 
 

Mengidentifikasi masalah pembelajaran 
di kelas XI Kompetensi Keahlian 
Mekanik Alat Berat 

TIDAK 
MENINGKAT 

RANCANGAN SIKLUS ke-n 
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B. Rancangann Penelitian 

Rancangan penelitian ini dibagi menjadi lima tahap, yaitu: 1) perencanan 

tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi.  

1. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan, peneliti menyusun rencana tindakan untuk 

mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran kompetensi bekerja 

dengan aman. Rancangan tindakan tersebut berupa  menyusun rancangan tindakan 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam RPP tersebut mencakup 1) 

standar kompetensi; 2) kompetensi dasar; 3) indikator; 4) tujuan pembelajaran; 5) 

materi pembelajaran; 6) metode pembelajaran;  7) skenario pembelajaran; 8) media 

pembelajaran; dan 9) penilaian.  

Selain menyusun rencana pembelajaran, peneliti menyusun instrumen 

pengumpulan data berupa pedoman catatan lapangan dan dokumentasi. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, langkah-langkah yang dilakukan adalah:  1) 

peneliti melaksanakan pembelajaran Standar Kompetensi Bekerja dengan Aman 

dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw; 2)  peneliti dan mitra peneliti 

mengamati dan merekam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

format catatan lapangan dan lembar observasi; dan 3) peneliti bersama mitra peneliti 

dan siswa melakukan refleksi atas tindakan yang dilakukan dengan cara berdiskusi. 

3. Pengamatan  

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penyerta, yakni 

pengamat yang ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan pihak yang diamati, dan 

segera mencatatkannya dalam catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti 
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berperan sebagai pemberi tindakan sekaligus mengintrepretasikan hasil 

pembelajaran. Pengamatan yang utama dilakukan oleh mitra peneliti dan hasil 

pengamatan ini terangkum secara lengkap dalam catatan lapangan dan lembar 

observasi. Pengamatan dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan siklus 1 

dan siklus 2. 

 

4. Refleksi 

Dalam kegiatan refleksi, dilaksanakan sejumlah kegiatan, yakni 1) 

menganalisis proses pembelajaran yang dilaksanakan, 2) mendiskusikan perbedaan 

yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan, dan 3) 

menganalisis angket respon siswa. Hasil refleksi siklus 1 tersebut dijadikan acuan 

dalam pelaksanaan siklus selanjutnya.  

 

 C. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda 

Kompetensi Keahlian Mekanik Alat Berat yang terletak di Jl. A. Wahab Syahrani, 

Air Hitam, Samarinda. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yaitu: 1) memiliki program kelas yang sesuai untuk penelitian, 2) 

peneliti adalah guru di lokasi penelitian dan 3) sekolah memiliki sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI AB pada tahun pelajaran 

2013/2014. Jumlah subyek penelitian adalah 36 siswa terdiri atas 30 siswa laki-laki 

dan 6 siswa perempuan. 
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D. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2013/2014, 

yaitu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013—14 Nopember 2013. 

 

E. Pengumpulan Data  

 

Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dari:  1) observasi , 2) angket, 

dan 3) studi dokumen.  

 

1.    Observasi 

Dalam kegiatan penelitian, observasi yang dilaksanakan terbagi menjadi dua 

jenis, yakni observasi pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan dan observasi 

pembelajaran pada saat pemberian tindakan. Pedoman observasi tersebut berupa 

lembar check list yang membantu dalam analisis proses pembelajaran ketika 

berlangsungnya siklus. Selain menggunakan checklist observasi, selama kegiatan 

observasi peneliti menggunakan teknik pencatatan lapangan yang akan membantu 

merekam proses pembelajaran. Pencatatan lapangan dipandu dengan format catatan 

lapangan.  Pencatatan lapangan dilakukan selama pelaksanaan siklus-siklus dalam 

penelitian. 

 

2.    Angket 

Angket disebarkan oleh peneliti untuk siswa. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 2 buah, yaitu angket 1 (angket siswa setelah pelaksanaan 

siklus 1), dan angket 2 (angket siswa setelah pelaksanaan siklus 2). 
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Masing-masing angket tersebut memiliki tujuan penyebaran yang berbeda. 

Angket 1 bertujuan untuk merefleksi siswa setelah pelaksanaan siklus 1. Angket 2 

bertujuan untuk merefleksi siswa setelah pelaksanaan siklus 2.   

 

1. Studi Dokumen 

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi terhadap hasil 

kerja siswa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan. Adapun studi 

dokumen disesuaikan dengan hasil pembelajaran pada tiap tahap pembelajaran. Studi 

dokumen yang dilakukan antara lain pada hasil pelaksanaan post tes siklus 1 dan 2. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai key instrument 

yang berarti peneliti memegang peran yang paling penting sebagai pengumpul data. 

Selain sebagai instrumen primer, peneliti juga menggunakan instrumen sekunder 

dalam pengumpulan data. Adapun penjelasan masing-masing instrumen tersebut 

dapat dilihat dalam paparan berikut. 

 

5. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengamatan 

(observasi). Panduan ini berupa check list yang akan membantu peneliti dalam 

mengamati proses pembelajaran. Dalam melakukan observasi, peneliti dan mitra 

peneliti juga dibantu oleh pedoman pencatatan lapangan. Pedoman catatan lapangan 

dibuat untuk membantu peneliti dalam merekam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dalam pemberian tindakan. Pedoman pencatatan lapangan tersebut 

memuat aspek kegiatan pembelajaran yang teramati dan deskripsi kegiatan yang 
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terjadi. Pedoman tersebut disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Pedoman catatan lapangan dapat dilihat dalam lampiran. 

 

6. Pedoman Penyusunan Angket 

Pedoman penyusunan angket berisi pedoman yang menunjukkan tujuan 

penyebaran angket dan butir-butir pertanyaan yang akan ditanyakan. Pedoman ini 

berguna untuk memberi batasan yang  jelas atas pertanyaan yang akan dibuat. 

Adapun pedoman penyusunan angket tersebut dapat dilihat dalam lampiran. 

7. Pedoman Studi Dokumen 

Pedoman studi dokumen yang dibuat dalam penelitian ini berupa tabel analisis 

hasil pembelajaran yang dilaksanakan siswa dalam setiap tahap pemberian tindakan. 

Dalam pedoman studi dokumen, dapat diketahui rangkuman hasil belajar siswa dari 

awal sampai akhir, sehingga membantu peneliti dalam penarikan simpulan data 

penelitian.  

 

G. Analisis Data 

  Analisis data dilakukan setiap kali siklus pembelajaran berakhir. Data 

penelitian yang terkumpul terdiri dari hasil pekerjaan siswa dalam setiap tes di akhir 

pembelajaran pada setiap siklus, hasil observasi dan angket dilakukan analisis 

bersama.  

Prestasi belajar dianalisis dengan teknik analisis hasil evaluasi untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa. Caranya dengan menganalisis data hasil tes 

formatif menggunakan ketuntasan belajar siswa. Tujuannya untuk mengetahui daya 

serap siswa (dimana seorang siswa disebut tuntas belajarnya jika telah mencapai 
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KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda 

yaitu ≥ 76%). Untuk menentukan peningkatan hasil belajarnya, data kuantitatif 

tentang ketuntasan hasil belajar pengukuran siklus II menjadi acuan peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

3.   Tanggapan siswa 

Untuk mengetahui kesan siswa setelah mengikuti Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw data yang digunakan adalah dari angket siswa. Perhitungan secara 

kuantitatif dapat dilakukan pengolahan data dengan menggunakan ―prosentase‖ 

adapun rumus matematis menurut Mohamad Ali (1982:179) sebagai berikut :        

 P = 
N

F
 X 100 % 

       dimana : 

        P = Angka Prosentase 

        F = Frekuensi yang sedang dicari prosentasenya 

        N = Jumlah Frekuensi Individu 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian disajikan berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan siklus pembelajaran yang dilakukan, paparan proses dan hasil penelitian 

ini dijabarkan dalam dua siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. Masing-masing siklus 

disajikan dalam paparan proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dan refleksi 

pembelajaran. 

 

1. Pembelajaran Siklus 1 

Pembelajaran siklus 1 dipaparkan berdasarkan: proses pembelajaran, hasil 

pembelajaran, dan  refleksi. 

 

a.  Proses Pembelajaran Siklus 1 

 Siklus I dilaksanakan dalam 2x pertemuan, yaitu pada tanggal 17 dan 24 

Oktober 2013 masing-masing 8 jam pelajaran @45 menit. Materi pembelajaran pada 

siklus 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.1 Materi Belajar  Siklus 1 

Kelompok 

Ahli 

TOPIK 

I Jenis, Penggunaan dan Cara Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran 

II Prosedur di Tempat Kerja Untuk Mengenali Bahaya 

III Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control 

(CC) 

IV Lock Out Tag Out (LOTO 

V Menjaga Keselamatan dan Kebersihan Peralatan dan Tempat Kerja 
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Pembelajaran pada siklus 1 pertemuan ke 1 dilaksanakan pada tanggal 17 

Oktober 2013, bertempat di ruang kelas XI AB SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 

Samarinda. Pembelajaran dimulai pada jam ke-1 sampai jam ke-8, yaitu pada jam 

07.15-13.30, istirahat ke I pada jam 10.15-10.35 dan istirahat ke II jam 12.00-12.20. 

Mitra peneliti yang terlibat dalam pertemuan ke-1 adalah Azizatul Fuad dan Novi 

Riany. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 dapat dilihat pada tabel check 

list pelaksanaan pembelajaran di bawah ini.  

 

Tabel 4.2 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 Pertemuan ke-1 (Kegiatan 

Guru) 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN GURU YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengondisikan kelas √  

Memotivasi siswa √  

Menyampaikan kompetensi dasar, indicator 

keberhasilan, tujuan pembelajaran dan 

scenario pembelajaran 

√  

Guru meminta siswa menyampaikan 

manfaat kompetensi 
√  

INTI Menjelaskan rencana belajar siswa pada 

siklus 1 
√  

Memberikan pretest siklus 1 √  

Mengkondisikan siswa bekumpul sesuai 

dengan kelompok yang sudah dibentuk. 
√  

Memberikan topik bahasan pada masing-

masing siswa pada kelompok asal (setiap 

siswa dalam satu kelompok mendapatkan 

topik yang berbeda-beda   

√  

 

Mengkondisikan siswa untuk memisah 

sesuai dengan topik yang didapat dan 

membentuk kelompok (kelompok ahli)  

√  

Memberikan modul pada setiap kelompok 

ahli 
√  

Memberikan instruksi kepada siswa untuk 

berdiskusi 
√  

 

Membimbing dan mengamati siswa pada 

saat diskusi kelompok ahli 
√  

PENUTUP  Memberikan tugas kepada siswa untuk 

memperkaya referensi sesuai dengan topik 

pada kelompok ahli masing-masing 

√  

 

Guru melakukan refleksi  √  
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Tabel 4.3 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 Pertemuan ke-1 (Kegiatan 

Siswa) 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN SISWA YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengikuti instruksi guru pada saat 

pengkondisian 
√  

Menyimak dengan seksama pada saat guru 

memberikan motivasi 
√  

Mendengarkan pada saat guru 

menyampaikan kompetensi dasar, indikator 

keberhasilan, tujuan pembelajaran dan 

scenario pembelajaran 

√  

Menyampaikan manfaat kompetensi √  

INTI Mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

rencana belajar siswa pada siklus 1 
√  

Mengerjakan pretest siklus 1 √  

siswa bekumpul sesuai dengan kelompok 

yang sudah dibentuk. 
√  

Menerima topik bahasan (setiap siswa 

dalam satu kelompok mendapatkan topik 

yang berbeda-beda)  

√  

 

Siswa memisah sesuai dengan topik yang 

didapat dan membentuk kelompok baru 

(kelompok ahli)  

√  

Mendapatkan modul sesuai topik √  

Berdiskusi kelompok sesuai topiknya 

masing-masing 
√  

 

PENUTUP  Siswa menerima tugas dari guru √  

 

 

 Pembelajaran pada siklus 1 pertemuan ke 2 dilaksanakan pada tanggal 24 

Oktober 2013, bertempat di ruang kelas XI AB SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 

Samarinda. Pembelajaran dimulai pada jam ke-1 sampai jam ke-8 yaitu pada jam 

07.15-13.30, istirahat ke I pada jam 10.15-10.35 dan istirahat ke II jam 12.00-12.20. 

Mitra peneliti yang terlibat dalam pertemuan ke-2 adalah Azizatul Fuad dan Novi 

Riany. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-2 dapat dilihat pada tabel check 

list pelaksanaan pembelajaran di bawah ini. 
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Tabel 4.4 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 Pertemuan ke-2 (Kegiatan 

Guru) 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN GURU YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengondisikan kelas √  

Memotivasi siswa √  

INTI Mengkondisikan siswa berkumpul sesuai 

dengan kelompok asal. 
√  

Siswa secara bergantian menyampaikan 

hasil diskusi kelompok ahlinya kepada 

semua anggota kelompok asal. (Diskusi 

Kelompok asal) 

√  

Menunjuk perwakilan dari masing-masing 

kelompok asal untu mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas (topic ditentukan 

oleh guru secara acak) 

 √ 

Meresensi materi bersama siswa √  

 

 Post test siklus 1 √  

PENUTUP Guru melakukan refleksi  √  

 

 

Tabel 4.5 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 Pertemuan ke-2 (Kegiatan 

Siswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN SISWA YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengikuti instruksi guru pada saat 

pengkondisian 
√  

Menyimak dengan seksama pada saat guru 

memberikan motivasi 
√  

INTI 1. Berkumpul sesuai dengan kelompok 

asal. 
√  

2. Bergantian menyampaikan hasil 

diskusi kelompok ahlinya kepada 

semua anggota kelompok asal. 

(Diskusi Kelompok asal) 

√  

3. Mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas (topik ditentukan oleh 

guru secara acak) 

 √ 

4. Meresensi materi √  

 

5. Post test siklus 1 √  

PENUTUP  Merefleksikan pembelajaran siklus 1 √  
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b.  Prestasi Belajar Siswa pada Siklus 1 

 Prestasi belajar siswa diukur berdasarkan nilai post test pada akhir siklus. 

Dari hasil analisis prestasi belajar pada siklus I dapat diketahui bahwa dari 36 siswa 

yang mengikuti tes diperoleh 26 siswa yang mendapat nilai ≥76 dan 10 siswa yang 

mendapat nilai <76.  

c. Refleksi Pembelajaran Siklus 1 

 Prestasi belajar siswa menunjukkan peningkatan bila dibandingkan sebelum 

diajar dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw rata-rata prestasi belajar siswa 

sebelum diajar dengan menggunakan Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw adalah 

74 dengan ketuntasan belajar klasikal 65%. Setelah diajar dengan Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Jigsaw rata-rata prestasi belajar siswa 81 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 72%.  

 Respon siswa didapat dari ringkasan pengisian angket respon siswa yang 

tercantum dalam Tabel 4.6. 

 Tabel 4.6 Ringkasan Angket Respon Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif Model 

Jigsaw Siklus I 

 

Aspek yang diamati 

Kemenarikan Kebaruan 

Menarik Tidak 

Menarik 
Baru Tidak 

Baru 

1. Topik yang dipelajari 30 6 30 6 

2. Materi Ajar 29 7 30 6 

3. Suasana Kelas 30 6 20 16 

4. Keterampilan kooperatif yang diajarkan 27 9 28 8 

  

Berdasarkan angket respon siswa dapat disimpulkan bahwa: 

a. topik yang dipelajari menarik dan baru; 

b. materi ajar menarik dan baru; 

c. suasana kelas menarik dan baru; 

d. keterampilan kooperatif yang diajarkan menarik dan baru; 

e. metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw perlu diharapkan bisa diterapkan 

pada praktikum; 

f. waktu pembahasan kelompok asal terlalu singkat; 
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g. bahasa dalam bahan ajar sulit dipahami; 

h. transfer informasi dari siswa ke siswa kurang maksimal; 

i. pada akhir diskusi, guru diharapkan dapat memberikan penjelasan materi pada 

siswa. 

 

2. Pembelajaran Siklus II 

Pembelajaran siklus 2 dipaparkan berdasarkan: 1) proses pembelajaran, 2) 

hasil pembelajaran, dan 3) refleksi. 

 

a. Proses Pembelajaran Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan dalam 3x pertemuan, yaitu pada tanggal 31 Oktober 

2013,  7, dan 14 Nopember 2013 masing-masing 4 jam pelajaran @45 menit. Materi 

pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 Materi Belajar  Siklus II 

Kelompok 

Ahli 

TOPIK 

I Hand Tools 

II Shop Equipment 

III Power Tools and Pulling Tools 

IV Lifting Tools 

V Perangkat Keselamatan Kerja 

 

Pembelajaran pada siklus II pertemuan ke-3 dilaksanakan pada tanggal 31 

Oktober 2013, bertempat di ruang kelas XI AB SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 

Samarinda. Pembelajaran dimulai pada jam ke-1 sampai jam ke-8, yaitu pada jam 

07.15-13.30, istirahat ke I pada jam 10.15-10.35 dan istirahat ke II jam 12.00-12.20. 

Mitra peneliti yang terlibat dalam pertemuan ke-3 adalah Azizatul Fuad dan Novi 

Riany. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-3 dapat dilihat pada tabel check 

list pelaksanaan pembelajaran di bawah ini.  
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Tabel 4.8 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan ke-3 (Kegiatan 

Guru) 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN GURU YA TIDAK 
PENDAHULUAN Merefleksikan pembelajaran siklus 1 √  

Mengondisikan kelas   

Memotivasi siswa √  

Menyampaikan kompetensi dasar, indicator 

keberhasilan, tujuan pembelajaran dan 

skenario pembelajaran 

√  

Guru meminta siswa menyampaikan 

manfaat kompetensi 
√ 

 

 

INTI Menjelaskan rencana belajar siswa pada 

siklus 2 
√  

Memberikan pretest siklus 2 √  

Mengkondisikan siswa bekumpul sesuai 

dengan kelompok yang sudah dibentuk. 
√  

Memberikan topik bahasan pada masing-

masing siswa pada kelompok asal (setiap 

siswa dalam satu kelompok mendapatkan 

topik yang berbeda-beda   

√  

 

Mengkondisikan siswa untuk memisah 

sesuai dengan topik yang didapat dan 

membentuk kelompok (kelompok ahli)  

√  

Memberikan modul pada setiap kelompok 

ahli 
√  

Memberikan instruksi kepada siswa untuk 

berdiskusi 
√  

 

Membimbing dan mengamati siswa pada 

saat diskusi kelompok ahli 
√  

PENUTUP  Memberikan tugas kepada siswa untuk 

memperkaya referensi sesuai dengan topic 

pada kelompok ahli masing-masing 

√  

 

Guru melakukan refleksi  √  

 

Tabel 4.9 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan ke-3 (Kegiatan 

Siswa) 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN SISWA YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengikuti instruksi guru pada saat 

pengkondisian 
√  

Menyimak dengan seksama pada saat guru 

memberikan motivasi 
√  

Mendengarkan pada saat guru 

menyampaikan kompetensi dasar, indicator 

keberhasilan, tujuan pembelajaran dan 

skenario pembelajaran 

√  

Menyampaikan manfaat kompetensi √  
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INTI Mendengarkan pada saat guru menjelaskan 

rencana belajar siswa pada siklus 2 
√  

Mengerjakan pretest siklus 2 √  

siswa bekumpul sesuai dengan kelompok 

yang sudah dibentuk. 
√  

Menerima topik bahasan (setiap siswa 

dalam satu kelompok mendapatkan topik 

yang berbeda-beda)  

√  

 

Siswa memisah sesuai dengan topik yang 

didapat dan membentuk kelompok baru 

(kelompok ahli)  

√  

Mendapatkan modul sesuai topic √  

Berdiskusi kelompok sesuai topiknya 

masing-masing 
√  

 

 √  

PENUTUP  Siswa menerima tugas dari guru √  

 

 

Pembelajaran pada siklus II pertemuan ke-4 dilaksanakan pada tanggal 7 

Nopember 2013, bertempat di ruang kelas XI AB SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 

Samarinda. Pembelajaran dimulai pada jam ke-1 sampai jam ke-8, yaitu pada jam 

07.15-13.30, istirahat ke I pada jam 10.15-10.35 dan istirahat ke II jam 12.00-12.20. 

Mitra peneliti yang terlibat dalam pertemuan ke-4 adalah Azizatul Fuad dan Novi 

Riany. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-4 dapat dilihat pada tabel check 

list pelaksanaan pembelajaran di bawah ini.  

.Tabel 4.10 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan ke-4 

(Kegiatan Guru) 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN GURU YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengondisikan kelas √  

Memotivasi siswa √  

INTI 1. Mengkondisikan siswa berkumpul 

sesuai dengan kelompok asal. 
√  

2. Siswa secara bergantian 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 

ahlinya kepada semua anggota 

kelompok asal. (Diskusi Kelompok 

asal) 

√  

PENUTUP Guru melakukan refleksi  √  
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Tabel 4.11 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan ke-4 (Kegiatan 

Siswa) 

 

 

Pembelajaran pada siklus II pertemuan ke 5 dilaksanakan pada tanggal 14 

Nopember 2013, bertempat di ruang kelas XI AB SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 

Samarinda. Pembelajaran dimulai pada jam ke-1 sampai jam ke-8, yaitu pada jam 

07.15-13.30, istirahat ke I pada jam 10.15-10.35 dan istirahat ke II jam 12.00-12.20. 

Mitra peneliti yang terlibat dalam pertemuan ke-5 adalah Azizatul Fuad dan Novi 

Riany. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-5 dapat dilihat pada tabel check 

list pelaksanaan pembelajaran di bawah ini.  

Tabel 4.12 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan ke-5 (Kegiatan 

Guru) 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN GURU YA TIDAK 
PENDAHULUAN Memotivasi siswa √  

   

INTI 1. Mengkondisikan siswa berkumpul 

sesuai dengan grupnya. 
√  

2. Memberikan post test siklus II √  

PENUTUP Guru melakukan refleksi  √  

 

 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN SISWA YA TIDAK 
PENDAHULUAN Mengikuti instruksi guru pada saat 

pengkondisian 
√  

Menyimak dengan seksama pada saat guru 

memberikan motivasi 
√  

INTI 6. Berkumpul sesuai dengan kelompok 

asal. 
√  

7. Bergantian menyampaikan hasil 

diskusi kelompok ahlinya kepada 

semua anggota kelompok asal. 

(Diskusi Kelompok asal) 

√  

PENUTUP  Merefleksikan pembelajaran √  
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Tabel 4.13 Check List Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan ke-5 (Kegiatan 

Siswa) 

 

b. Prestasi Belajar Siswa pada Siklus II 

 Prestasi belajar siswa diukur berdasarkan nilai post test pada akhir siklus. 

Dari hasil analisis prestasi belajar pada siklus II dapat diketahui bahwa dari 36 siswa 

yang mengikuti tes diperoleh 36 siswa yang mendapat nilai ≥76. 

 

c. Refleksi Pembelajaran Siklus II 

 Prestasi belajar siswa pada siklus II menunjukkan peningkatan bila dibanding 

dengan siklus I. Rata-rata nilai prestasi belajar siswa pada siklus I adalah 81, dengan 

siswa yang tuntas belajar klasikal 72%. Pada siklus II rata-rata prestasi belajar siswa 

adalah 85, dengan ketuntasan belajar klasikal 100%. Hal itu menunjukkan bahwa 

pada siklus II mengalami peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 13 

dan peningkatan siswa yang tuntas belajar klasikal sebesar 28%. 

 Respon siswa didapat dari analisis pengisian angket respon siswa yang 

tercantum dalam Tabel 4.20. 

 Tabel 4.14 Hasil Analisis Angket Respon Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Siklus II 

 

Aspek yang diamati Kemenarikan Kebaruan 

Menarik Tidak 

Menarik 

Baru Tidak 

Baru 

1. Topik yang dipelajari 36 0 35 1 

JENIS 

KEGIATAN 

DESKRIPSI DILAKSANAKAN 

KEGIATAN SISWA YA TIDAK 
PENDAHULUAN Menyimak dengan seksama pada saat guru 

memberikan motivasi 
√  

INTI 1. Berkumpul sesuai dengan grupnya. √  

2. Mengerjakan soal post test siklus II √  

PENUTUP  Merefleksikan pembelajaran √  
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2. Materi Ajar 36 0 34 2 

3. Suasana Kelas 36 6 30 8 

4. Keterampilan kooperatif yang 

diajarkan 
36 0 30 6 

 

Berdasarkan angket respon siswa dapat disimpulkan bahwa: 

a. topik yang dipelajari menarik dan baru; 

b. materi ajar menarik dan baru; 

c. suasana kelas menarik dan tidak baru; 

d. keterampilan kooperatif yang diajarkan menarik dan baru 

e. metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw perlu diharapkan bisa diterapkan 

pada praktikum; 

f. komunikasi antar siswa perlu ditingkatkan; 

g. pembagian materi pada kelompok ahli kurang merata; 

 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang terdapat pada 

Kurikulum KTSP di SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, seorang siswa 

disebut tuntas belajar bila telah mencapai nilai ≥76 dan suatu kelas disebut tuntas 

belajar bila mencapai jumlah siswa yang tuntas belajar klasikal sebesar ≥76%.  

 Hasil dari observasi awal sebelum pemberian tindakan, pengukuran prestasi 

belajar yang dilihat dari nilai tes akhir pada pokok bahasan Contaminant Control 

sebelum diajar menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw menunjukkan 

masih rendah, yaitu dengan nilai rata-rata 74 dengan siswa yang tuntas belajar 

klasikal sebesar 65%. 

 Prestasi belajar pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan. Skor rata-

rata yang dicapai oleh siswa adalah 81 tetapi secara individu masih ada 10 orang 

siswa yang belum tuntas belajar sehingga ketuntasan belajar klasikal baru mencapai 

72%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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 Prestasi belajar pads siklus II siswa menunjukkan peningkatan yang 

signifikan yaitu dengan skor rata-rata 85% dengan ketuntasan belajar klasikal 100%. 

 Siswa yang belum tuntas melakukan remidi sampai akhirnya mereka bisa 

tuntas belajarnya. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada siklus II, adalah dengan menambah waktu untuk diskusi kelompok asal. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada siklus II mengalami 

peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 13 dan peningkatan siswa 

yang tuntas belajar klasikal sebesar 28% dibanding dengan siklus I. Dari hasil analisa 

skor pada siklus I dan II, disimpulkan bahwa metode Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw yang diterapkan pada pembelajaran Standar Kompetensi Bekerja dengan 

Aman di kelas XI Program Keahlian Mekanik Alat Berat SMK Istiqomah 

Muhammadiyah 4 Samarinda dapat meningkatakan prestasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© guruvalah.20m.com 

 

40 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar 

Standar Kompetensi Bekerja dengan Aman siswa kelas XI Program Keahlian 

Mekanik Alat Berat SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda. 

1. Prestasi belajar pada siklus I dapat diketahui bahwa dari 36 siswa yang 

mengikuti tes diperoleh 26 siswa yang mendapat nilai ≥76 dan 10 siswa yang 

mendapat nilai <76 dengan ketuntasan >75% sebanyak 26 siswa (72%). 

2. Prestasi belajar pada siklus II dapat diketahui bahwa dari 36 siswa yang 

mengikuti tes diperoleh 36 siswa yang mendapat nilai ≥76 dengan ketuntasan 

>75% sebanyak 36 siswa (100%). 

 

B. Saran 

 Berdasakan hasil penelitian dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, disarankan agar hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan metode 

pembelajaran aktif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Bagi guru pengajar mata pelajaran produktif di Kompetensi Keahlian Mekanik 

Alat Berat, disarankan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan acuan untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar khususnya pada saat belajar kooperatif.  
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3. Bagi siswa SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, dari hasil penelitian 

ini disarankan untuk meningkatkan kemampuan berdiskusi serta memiliki sikap 

bekerjasama, bertanggung jawab, saling menghargai dan toleransi antar teman. 
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