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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 2 Malang kelas VII-C 

dengan jumlah siswa 25 orang. Proses penelitian ini dilakukan dalam tiga kali 

tatap muka. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 sampai 20 

Maret 2019. Penelitian ini dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dari penelitian 

tersebut, dieroleh data aktivitas guru dan aktivitas siswa yang dapat dilihat dari 

hasil observasi, data hasil belajar siswa yang dapat dilihat berdasarkan hasil tes 

yang sudah dikerjakan oleh siswa kelas VII-C, serta data respon siswa yang dapat 

dilihat berdasarkan angket yang sudah diberikan kepada semua siswa kelas VII-C. 

Dari data yang diperoleh akan diuraikan menjadi hasil penelitian. Setelah itu, hasil 

penelitian yang sudah didapatkan akan dibahas secara rinci. Adapun 

pembahasannya sebagai berikut: 

 

4.1.1 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Materi 

Himpunan 

Pada penelitian ini dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, diakhir 

pertemuan dilakukan tes. Pertemuan ketiga selain dilakukan tes, siswa diberikan 

angket. Angket tersebut dikerjakan secara individu (tidak berkelompok). 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 
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09.20 - 10.40 WIB. Pada pertemuan ini peneliti bertindak sebagai guru pengajar, 

sedangkan Diliri Raga Pratama dan Yanuar Syah bertindak sebagai observer yang 

merupakan teman sejawat. Materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah 

pengertian himpunan, notasi dan anggota himpunan. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan model pembelajaran yang belum pernah 

diterapkan di kelas VII-C SMP Muhammadiyah 2 Malang sebelumnya, sehingga 

diharapkan model ini menjadi suasana yang baru, menyenangkan dan memotivasi 

siswa.  

Tahap awal pada pertemuan pertama ini adalah siswa membentuk kelompok 

heterogen yang terdiri dari 4 orang. Selanjutnya setiap siswa diberikan LKS 

dengan kode yang berbeda dalam kelompoknya. Kode yang diberikan pada 

pertemuan pertama, yaitu: 1) Kode A, 2) Kode B, 3) Kode C dan 4) Kode D. 

Dalam proses pengerjaaan soal di atas, siswa mengejakan secara berkelompok 

yang disebut tim “ahli” yakni siswa yang mendapat soal dengan kode sama 

dijadikan satu tim. Pada tahap ini, siswa masih kebingungan untuk menjawabnya 

karena soal ini memiliki banyak jawaban yang berbeda, soal tersebut diambil 

dalam penerapan kehidupan sehari-hari sehingga guru memberikan orientasi 

terhadap cara pengerjaan. Setelah proses pengerjaan soal selesai, maka siswa 

kembali kepada kelompok awal untuk menjelaskan pada masing masing anggota 

kelompoknya. Setelah itu guru memberikan kesimpulan dari materi yang sudah 

dibahas pada pertemuan pertama. Kemudian guru juga memberikan tes. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama, teramati bahwa 

RPP yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan siswa dapat 

menjalankan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru secara lancar, 

walaupun ada beberapa siswa yang sedikit kebingungan dalam mengikuti arahan 

yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa, respon positif 

yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran serta hasil belajar 

yang sedikit meningkat. Secara keseluruhan pada pertemuan pertama, tingkat 

aktivitas siswa sudah terlihat cukup baik. 

Pada pertemuan kedua dilaksanakan hari senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 

09.20 - 10.40 WIB. Peneliti dengan peran yang sama seperti pada pertemuan 

pertama yaitu sebagai guru pengajar, sedangkan Diliri Raga Pratama dan Yanuar 

Syah adalah teman sejawat yang berperan sebagai observer. Materi yang dibahas 

dalam kedua adalah menyatakan suatu himpunan. Proses yang dilakukan siswa 

dalam pertemuan ini sama seperti pada pertemuan pertama yaitu siswa berkumpul 

dengan kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya. Setelah itu, setiap siswa 

diberikan masalah berbentuk soal dengan kode yang berbeda dalam kelompoknya. 

Kode yang diberikan seperti pada pertemuan pertama, yang membedakan ada soal 

yang diberikan. Dalam menyelesaikan soal yang diberikan, siswa mengerjakan 

bersama tim ahli seperti yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Setelah 

proses pengerjaan soal selesai dalam kelompok ahli, maka siswa kembali kepada 

kelompok semula. Kemudian guru memberikan kesimpulan, guru juga 
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memberikan motivasi kepada siswa agar lebih memahami materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan kedua, teramati bahwa RPP 

yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan siswa dapat menjalankan 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru secara lancar. Hal ini dapat dilihat 

dari aktivitas siswa, respon positif yang ditunjukkan siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran serta hasil belajar yang lebih meningkat dari pertemuan 

sebelumnya. Secara keseluruhan pada pertemuan kedua, tingkat aktivitas siswa 

sudah terlihat baik dan menunjukkan peningkatan. Guru juga dapat memberikan 

motivasi agar siswa dapat lebih memahami materi yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya. 

Pertemuan ketiga dilakukan pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 

09.20 - 10.40 WIB yaitu jam pelajaran ke-2 sampai ke-3. Pertemuan ini adalah 

pertemuan terakhir dalam penelitian ini. Peneliti tetap sebagai pengajar yang 

damati oleh dua observer yaitu Diliri Raga Pratama dan Yanuar Syah yang 

merupakan teman sejawat. Materi yang dibahas dalam pertemuan ketiga ini adalah 

himpunan kosong dan himpunan semesta. Dalam pertemuan ini, siswa dapat 

membentuk kelompok sendiri sesuai dengan kelompok sebelumnya tanpa guru 

mengaturnya. Kemudian siswa mengambil LKS yang diberikan guru, LKS 

tersebut berbentuk soal-soal dengan kode yang berbeda. Seperti yang sudah 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya, siswa mengejakan soal yang diberikan 

secara berkelompok yang disebut tim “ahli” yaitu siswa yang mendapat soal 
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dengan kode sama dijadikan satu tim. Setelah proses pengerjaan soal, maka siswa 

kembali kepada kelompok awal dan menjelaskan hasil kerjanya kepada teman 

kelompoknya. Kemudian guru memberikan tes yang harus dikerjakan siswa 

secara individu. Setelah tes selesai, guru memberikan angket yang sudah dibuat 

oleh peneliti. Karena bersifat individu, siswa tidak diharapkan mengisi angket 

secara berkelompok. 

Hasil pengamatan pada pertemuan ketiga menunjukkan bahwa RPP yang 

sudah disusun terlaksana dengan baik dan siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  Semua siswa terlihat senang menggunakan model pembelajaran 

tipe Jigsaw. Hal ini dapat dilihat dari angket yang diberikan kepada siswa, angket 

tersebut memenuhi kategori baik. Secara keseluruhan aktivitas siswa, sudah 

terlihat baik. 

 

4.1.2 Aktivitas Guru Dalam Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw 

Aktivitas guru ketika mengajar dapat diketahui melalui data dari hasil 

pengamatan observer dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kelas VII-C SMP Muhammadiyah 2 

Malang selama tiga pertemuan, yang diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Rekap Aktivitas Guru 

Indikator 

Pertemuan Ke- 

I II III 

Observer 

1 

Observer 

2 

Observer 

1 

Observer 

2 

Observer 

1 

Observer 

2 

1 3 3 4 3 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 4 3 4 

4 3 3 4 4 4 4 

5 4 3 3 3 3 3 

6 4 3 4 3 4 3 

7 4 4 4 4 4 4 

8 3 4 3 3 4 3 

9 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 4 4 4 4 

Persentase 87,5% 87,5% 90% 87,5% 92,5% 90% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada pengamatan 

aktivitas guru dilakukan oleh dua observer. Obeserver pertama atas nama Diliri 

Raga Pratama dan observer kedua atas nama Yanuar Syah yang merupakan teman 

sejawat. Proses pengamatan dibantu dengan lembar observasi guru yang terdiri 

dari 10 indikator, yaitu: 1) Guru menjelaskan pada siswa tujuan dan model 

pembelajaran yang dipakai. 2) Pembentukan kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang heterogen. 3) Pembagian LKS dengan 

kode yang berbeda pada setiap anggota kelompok. 4) Guru memberikan arahan 

agar siswa dengan kode yang sama bergabung dalam kelompok baru, dinamakan 
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kelompok ahli. 5) Guru memberikan Orientasi kepada siswa tentang 

materi/masalah yang diberikan. 6) Guru membimbing siswa terhadap 

materi/masalah yang diberikan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya baik individu maupun kelompok. 7) Guru memberikan arahan agar siswa 

berdiskusi dan menguasai materi/masalah sesuai dengan soal yang diterima. 8) 

Guru memberikan instruksi agar siswa kembali ke kelompok semula untuk 

mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman di kelompoknya. 9) Guru 

membahas kesimpulan materi/masalah yang diberikan. 10) Pada akhir 

pembelajaran diadakan tes.  

Pada pertemuan pertama hasil dari observer I menyatakan bahwa 

keterlaksanaan aktivitas guru mencapai 87,5% dan hasil dari observer II sama 

seperti hasil dari observer I yaitu 87,5%. Pada pertemuan kedua terlihat bahwa 

hasil observer I mengalami peningkatan, hasil yang dicapai sebesar 90% dan hasil 

dari observer II sama seperti pada pertemuan pertama yaitu 87,5%. Kemudian 

pertemuan ketiga hasil observasi dari observer I mencapai 92,5% dan observer II 

mencapai 90%. 

Pembahasan penilaian lembar observasi keterlaksanaan aktivitas guru 

ditinjau dari indikator keterlaksanaan aktivitas guru. Berikut ini merupakan hasil 

analisis yang diperoleh dari aktivitas guru selama tiga kali pertemuan: 
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Aktivitas Guru 

Keterangan 
Pertemuan I 

(%) 

Pertemuan II 

(%) 

Pertemuan III 

(%) 

Rata-Rata 

(%) 

Observer I 87,5 90,0 92,5 90,0 

Observer II 87,5 87,5 90,0 88,3 

Rata-rata tiap  

pertemuan (%) 
87,5 88,75 91,25 89,15 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa pada pertemuan pertama rata-

rata hasil observasi dari observer I dan observer II menyatakan bahwa 

keterlaksanaan aktivitas guru mencapai 87,5% termasuk dalam kategori sangat 

baik. Selanjutnya pada pertemuan kedua hasil observasi dari observer I dan 

observer II  mencapai 88,75% juga termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pertemuan kedua mengalami peningkatan, sehingga bisa dikatakan bahwa 

keterlaksanaan aktivitas guru mulai mengalami peningkatan. Pada pertemuan 

ketiga hasil observasi dari kedua observer mencapai 91,25% dengan kategori 

sangat baik, yang artinya aktivitas guru pada pertemuan ketiga termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

Dapat diketahui bahwa hasil observasi dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan ketiga nilai rata-rata yang diperoleh dari kedua observer adalah 

89,15%. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori sangat baik. Sehingga secara 

umum, aktivitas guru pada penelitian ini sudah sangat baik. Nilai rata-rata yang 
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didapatkan menunjukkan bahwa aktivitas guru pada pertemuan pertama sampai 

pertemuan ketiga sesuai dengan indikator aktivitas guru yang telah dibuat. 

 

4.1.3 Aktivitas Siswa Dalam Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw 

Aktivitas siswa diamati ketika diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw di kelas, berikut ini merupakan paparan hasil penelitian aktivitas siswa 

yang didapat selama pembelajaran berlangsung dalam tiga pertemuan, antara lain:  

Tabel 4.3 Hasil Rekap Aktivitas Siswa 

Indikator 

Pertemuan Ke- 

I II III 

Observer 

1 

Observer 

2 

Observer 

1 

Observer 

2 

Observer 

1 

Observer 

2 

1 3 3 3 3 3 4 

2 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 

4 3 3 3 4 3 4 

5 4 3 4 4 4 3 

6 3 3 3 3 3 3 

7 4 3 4 4 4 4 

8 3 4 3 3 4 3 

9 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 4 4 4 4 

Persentase 87,5% 85% 87,5% 90% 90% 90% 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pada pengamatan 

aktivitas siswa selama tiga kali pertemuan juga dilakukan oleh dua observer. 

Dalam pengamatan ini terdiri dari 10 indikator, antara lain sebagai berikut : 1) 

Siswa mengamati tujuan dan model pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 2) 

Siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya. 3) Siswa mengambil LKS yang 

diberikan oleh guru. 4) Siswa dengan kode LKS yang sama bergabung dalam 

kelompok “ahli”. 5) Siswa mendengarkan tentang orientasi materi/masalah. 6) 

Siswa mendengarkan bimbingan dari guru dan menanyakan hal-hal yang tidak 

dimengerti. 7) Siswa berdiskusi dan menguasai materi/masalah sesuai dengan soal 

yang diterima. 8) Kemudian siswa kembali ke kelompok semula untuk 

mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman di kelompoknya. 9) Siswa 

membahas kesimpulan materi/masalah yang diberikan. 10) Siswa mengerjakan tes 

yang diberikan.  

Pada pertemuan pertama keterlaksanaan aktivitas siswa selama di kelas, 

hasil observer I mencapai 87,5% sedangkan hasil observer II mencapai 85%. 

Pertemuan kedua terlihat bahwa hasil dari observer I mencapai 87,5%, hasil 

tersebut sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan observer II 

mencapai 90%. Kemudian pertemuan ketiga hasil dari observer I dan observer II 

mencapai 90%. Data penilaian lembar observasi keterlaksanaan aktivitas siswa 

akan ditinjau dari indikator keterlaksanaan aktivitas siswa. Hasil analisis yang 

diperoleh dari aktivitas siswa selama tiga kali pertemuan akan dipaparkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Analisis Aktivitas Siswa 

Keterangan 
Pertemuan I 

(%) 

Pertemuan II 

(%) 

Pertemuan III 

(%) 

Rata-Rata 

(%) 

Observer I 87,5 87,5 90,0 88,33 

Observer II 85,0 90, 0 90,0 88,33 

Rata-rata tiap  

pertemuan (%) 
86,25 88,75 90,0 88,33 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.4 pada pertemuan pertama hasil rata-rata 

keterlaksanaan aktivitas siswa berdasarkan hasil observasi dari observer I dan 

observer II mencapai 86,25% dengan kategori sangat baik. Pada pertemuan kedua 

hasil rata-rata observasi dari observer I dan observer II menyatakan 

keterlaksanaan aktivitas siswa mencapai 88,75% termasuk dalam kategori sangat 

baik. Pada pertemuan ketiga hasil rata-rata observasi dari observer I dan observer 

II mencapai 90% dengan kategori sangat baik. Maka hasil dari observer I dan 

observer II rata-ratanya mencapai 91,25% artinya aktivitas siswa pada pertemuan 

III termasuk dalam katgori sangat baik. Hasil rata-rata dari tiga kali pertemuan 

yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa aktivitas siswa mencapai 88,33%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa termasuk dalam kategori sangat 

baik. Keterlaksanaan proses pembelajaran tersebut juga sesuai RPP yang sudah 

disusun sebelum pembelajaran dilaksanakan dan siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran sesuai tahapan pada penerapan model pembelajaran Jigsaw pada 

pokok bahasan himpunan. 
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4.1.4 Hasil Belajar Siswa Dalam Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan materi himpunan dilakukan tes secara 

individu disetiap akhir pertemuan. Tes tersebut berbentuk uraian, dengan butir 

soal di setiap pertemuan sebanyak 10 soal. Pada pertemuan pertama soal yang 

diberikan kepada siswa adalah sub materi pengertian himpunan, notasi dan 

anggota himpunan. Sedangkan pada pertemuan kedua soal yang diberikan adalah 

sub materi yang menyatakan suatu himpunan. Pada pertemuan ketiga soal yang 

diberikan tentang sub materi himpunan kosong dan semesta. Siswa yang tidak 

mengerti atau belum memahami soal yang diberikan oleh guru dapat ditanyakan. 

Guru akan memberika penjelasan menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah 

dipahami oleh siswa. 

Tujuan dilakukan tes ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Tes 

tersebut dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019, 18 Maret 2019 dan 20 Maret 2019 

Hasil tes selama tiga kali pertemuan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.5 Nilai Tes Tiga Kali Pertemuan 

No Nama Siswa 
Pertemuan 

Rata-rata 
Ketuntasan 

I II III 

1 APAL 90 85 95 90 Tuntas 
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2 ARK 70 75 80 75 Tuntas 

3 AFD 80 80 85 81,67 Tuntas 

4 ADS 50 65 75 63,33 Tidak Tuntas 

5 ARC 80 80 85 81,67 Tuntas 

6 AREP 85 80 85 83,33 Tuntas 

7 AAPR 80 90 90 86,67 Tuntas 

8 CFPS 70 75 80 75 Tuntas 

9 FKN 90 85 85 86,57 Tuntas 

10 MF 85 80 85 83,33 Tuntas 

11 MRMA 70 85 80 78,33 Tuntas 

12 MFI 75 90 95 86,67 Tuntas 

13 MZA 90 80 95 88,33 Tuntas 

14 NCZ 75 80 75 76,67 Tuntas 

15 PAAT 45 60 65 56,67 Tidak Tuntas 

16 RRS 75 80 85 80 Tuntas 

17 SDHP 45 50 65 53,33 Tidak Tuntas 

18 TFM 80 90 90 86,67 Tuntas 

19 VYR 75 90 85 83,33 Tuntas 

 

Hasil tes selama tiga kali pertemuan menunjukkan bahwa ada enam belas 

siswa yang mendapatkan nilai rata-rata diatas KKM, dan ada tiga anak yang 

mendapatkan nilai rata-rata dibawah KKM. KKM yang ada disekolah SMP 

Muhammadiyah 2 Malang adalah 75. Enam belas siswa tersebut dinyatakan 

tuntas, dan tiga siswa dinyatakan tidak tuntas. Nilai rata-rata tertinggi dari tiga 

kali pertemuan diperoleh APAL dengan nilai 90. Nilai tersebut terdiri dari hasil 

tes dipertemuan pertama mendapatkan nilai 90, dipertemuan kedua mendapatkan 
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nilai 85 dan dipertemuan ketiga mendapatkan nilai 95. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah dari tiga kali tes diperoleh SDHP dengan nilai 53,33. Nilai tersebut 

dibawah KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nilai tersebut diperoleh dari 

hasil tes dipertemuan pertama yang mendapatkan nilai 45, dipertemuan kedua 

mendapatkan nilai 50 dan dipertemuan ketiga mendapatkan nilai 65. 

Sesuai dengan ketuntasan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Malang, 

ketuntasan secara keseluruhan apabila jumlah siswa tuntas mencapai 75 % dari 

jumlah keseluruhan siswa yang ada disekolah tersebut. Dari hasil penelitian, 

persentase ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Ketuntasan Seluruh Siswa 

Ketuntasan Banyak Siswa Persentase 

Tuntas 16 84,21 % 

Tidak Tuntas 3 15,79 % 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase ketuntasan belajar siswa 

secara keseluruhan sudah diatas 75%, dengan keterangan bahwa persentase 

ketuntasan belajar seluruh siswa untuk siswa yang tuntas adalah 84,21%, dan 

persentase ketuntasan belajar seluruh siswa untuk siswa yang tidak tuntas adalah 

15,79%. Sehingga dapat dikategorikan bahwa hasil belajar siswa baik. Setiap 

pertemuan mengalami peningkatan. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan 

sebagai berikut. 

Hasil ketuntasan belajar untuk siswa Hasil ketuntasan belajar untuk siswa 
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yang tuntas : 

   
 

 
         

       
  

  
                  

yang tidak tuntas : 

   
 

 
         

       
 

  
                 

 

 

4.1.5 Respon Siswa Terhadap Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw 

Pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw di kelas VII-C SMP 

Muhammadiyah 2 Malang diharapkan mendapat respon positif dari siswa. 

Penerapan model pembelajaran Jigsaw pertama kali dilaksanakan di kelas VII-C 

SMP Muhammadiyah 2 Malang. Untuk mengetahui respon siswa selama proses 

pembelajaran, siswa diberikan angket di akhir pertemuan ketiga. Siswa diberikan 

angket berisi 15 item pertanyaan. Delapan pertanyaan bersifat pertanyaan positif, 

dan tujuh pertanyaan bersifat pertanyaan negatif. Angket yang diberikan oleh guru 

kepada siswa bersifat individu, siswa meberikan jawaban sesuai dengan kenyataan 

yang ada selama proses pembelajaran. Pada setiap item terdapat empat alternatif 

jawaban yaitu (STS) Sangat Tidak Setuju, (TS) Tidak Setuju, (S) Setuju dan (SS) 

Sangat Setuju. Siswa dapat menjawab sesuai dengan pilihan mereka. Hasil 

perolehan respon yang diberikan oleh siswa seerti yang ada pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Respon Siswa 

Angket 

 

 

Absen 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif Jumlah 

Skor 

Respon 

Siswa 

Kriteria 

1 2 3 4 6 9 12 14 5 7 8 10 11 13 15 
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1 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 48 Tinggi 

2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 43 Tinggi 

3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 48 Tinggi 

4 2 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 45 Tinggi 

5 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 46 Tinggi 

6 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 47 Tinggi 

7 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 48 Tinggi 

8 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 48 Tinggi 

9 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 47 Tinggi 

10 3 3 4 4 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 46 Tinggi 

11 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 48 Tinggi 

12 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 4 42 Tinggi 

13 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 49 Tinggi 

14 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 47 Tinggi 

15 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 43 Tinggi 

16 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 45 Tinggi 

17 2 2 4 3 1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 44 Tinggi 

18 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 48 Tinggi 

19 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 46 Tinggi 

Jumlah Nilai Respon Keseluruhan Siswa 878  

Nilai Rata-Rata Respon Keseluruhan Siswa 46,21 Tinggi 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil keseluruhan perolehan respon 

siswa adalah 46,21 dengan kriteria tinggi. Semua siswa mendapatkan kriteria 

tinggi dengan nilai respon siswa antara 37 sampai dengan 48. Jumlah nilai respon 

keseluruhan siswa adalah 878. Dari nilai respon siswa yang diperoleh dapat 

dikatakan bahwa respon siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw 
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adalah tinggi. Terkait dengan hasil analisis yang menunjukkan ketuntasan hasil 

belajar siswa dan respon siswa terhadap proses pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran Jigsaw, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yang 

digunakan efektif. 

 


