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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga yang 
berjumlah 52 siswa dengan terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok kontrol terdiri dari 26 siswa dan 
kelompok eksperimen terdiri dari 26 siswa. Pembagian kelompok untuk 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara heterogen 
dengan melihat nilai hasil tes tengah semester siswa. Siswa yang memperoleh 
nilai yang baik, sedang dan yang kurang baik dibagi rata dalam kelompok, yaitu 
untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Daftar jumlah siswa pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 

Tabel 4.1. Data Subjek Penelitian SMP Negeri 7 Salatiga 

Kelas Kelompok 
Jenis Kelamin 

Jumlah Siswa 
Laki-laki Perempuan 

VIII D Kontrol 16 siswa 10 siswa 26 siswa 

VIII F Eksperimen 14 siswa 12 siswa 26 siswa 

Jumlah keseluruhan 52 siswa 

 
Subjek penelitian ini menggunakan kelas VIII D sebagai kelas kontrol dan 

kelas VIII F sebagai kelas eksperimen. Pemilihan kedua kelas ini dilakukan 
karena letak sekolah yang berada jauh dari jalan raya, sehingga tidak bising 
ketika pembelajaran berlangsung. Dasar matematika, dari hasil pretest yang 
diberikan pada mata pelajaran matematika kelas VIII D dan VIII F relatif sama. 
Rata-rata nilai pretest pada materi lingkaran pada kelas eksperimen adalah 
56,15 sedangkan kelas kontrol adalah 55,19. Ruang kelas untuk kelas VIII D dan 
VIII F tidak ada perbedaan kebisingan, kepengapan karena ventilasi yang 
kurang, tata ruang, dan tata cahaya. Selain itu fasilitas yang ada di kedua kelas 
misalnya bangku, meja, papan tulis, dll dalam kondisi masih bagus. Latar 
belakang sosial dari kedua kelas ini mayoritas sama yaitu dari keluarga buruh 
karena daerah ini terletak di pinggiran. 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga dalam pembelajaran matematika 
sehari-hari masih kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran yang selama ini digunakan cenderung hanya terpusat pada guru, 
sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru. Siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 
kurang memahami materi yang diajarkan oleh guru. Proses pembelajaran yang 
terjadi cenderung hanya berpusat pada guru sebagai sumber informasi, 
sehingga siswa yang belum memahami materi yang diajarkan oleh guru 
cenderung tidak memperhatikan materi pelajaran. Siswa yang belum 
memahami materi tidak berani bertanya kepada guru, sehingga pada saat 
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pemberian tugas atau tes, menyebabkan hasil belajar beberapa siswa belum 
baik.  

 
B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga pada 
semester genap. Jumlah subjek yang digunakan sebanyak 52 siswa yang dibagi 
menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok ini 
sudah diuji kesamaan varians yang menunjukkan bahwa keadaan kedua 
kelompok homogen, artinya data berdistribusi normal dan memiliki varians 
yang tidak berbeda secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum 
diberi perlakuan (treatment), kedua kelompok mempunyai kemampuan awal 
yang sama atau setara, sehingga kelompok eksperimen dapat diberi perlakuan 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 
kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

 
C. Hasil Pretest 

1. Rata-rata Nilai Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Soal pretest yang digunakan berbentuk pilihan ganda dengan jumlah item 

soal sebanyak 20 soal. Pemberian pretest pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum 
dilakukan perlakuan. Rata-rata nilai pretest pada kedua kelompok terdapat 
dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Pretest Kelompok  
Kelompok Rata-rata Nilai Pretest 

Eksperimen 56,15 

Kontrol 55,19 

 
Terlihat bahwa rata-rata nilai pretest antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Kelompok 
eksperimen memiliki rata-rata 56,15 dan kelompok kontrol memiliki rata-
rata 55,15. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa mengenai 
materi lingkaran tidak berbeda secara signifikan. Kedua kelompok dapat 
dikenai perlakuan yang berbeda untuk mengetahui model pembelajaran 
yang mana yang lebih efektif antara model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dengan tipe Jigsaw. 

2. Hasil Uji Prasyarat Pretest 
a. Uji Normalitas Data Awal Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Uji normalitas data awal kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dilakukan pada nilai pretest sebelum pelaksanaan pembelajaran. 
Hasil analisis uji normalitas menggunakan SPSS for windows version 16.0 
pada data awal kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat 
dalam tabel dibawah ini. 
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    Tabel 4.3 Uji Normalitas Kelompok  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data nilai pada 
kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berdistribusi normal. 
Data berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05. Nilai kelompok 
eksperimen sebanyak 0,710 dan kelompok kontrol sebanyak 0,620. 
Gambar di bawah merupakan histogram yang menunjukkan bahwa 
variabel hasil belajar awal pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol berdistribusi normal yaitu kurva normalnya berdekatan.  

 
 

 

Gambar 4. 1 Histogram Hasil Belajar Awal Siswa 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Eksperimen 
_awal 

Kontrol_
awal 

N 26 26 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 56.15 55.19 

Std. 
Deviation 

16.752 17.291 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .137 .148 

Positive .104 .107 

Negative -.137 -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z .700 .755 

Asymp. Sig. (2-tailed) .710 .620 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol menggunakan SPSS for windows version 16.0 terlihat pada tabel 
dibawah ini. 
 

Tabel 4.4 Uji Homogenitas Kelompok  
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa tingkat 
signifikansi atau nilai probabilitas di atas 0,05 (0,422 lebih besar dari 0,05), 
maka dapat dikatakan bahwa varians yang dimiliki oleh sampel-sampel yang 
bersangkutan tidak jauh berbeda, atau dengan kata lain sampel-sampel 
tersebut homogen.  

 
3. Uji Beda Rata-rata Pretest 

Pretest dilakukan untuk kedua kelompok baik kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol dengan bentuk dan jumlah soal yang sama. Setelah 
diketahui bahwa hasil pretest berdistribusi normal, maka dilakukan uji lanjut 
yaitu uji perbedaan dengan menggunakan uji t. Hasil pretest ditunjukkan 
pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.5 Uji Beda Hasil Pretest  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL_BELAJAR 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.655 1 50 .422 

 
 

 
 

Independent Samples Test 

 

Pretest 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

F .655  

Sig. .422  

t-test for 
Equality of 

Means 

t .204 .204 
df 50 49.950 

Sig. (2-tailed) .839 .839 
Mean Difference .962 .962 

Std. Error 
Difference 

4.721 4.721 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower -8.522 -8.522 

Upper 10.445 10.445 
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Pretest dilakukan untuk kedua kelompok baik kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dengan bentuk dan jumlah soal yang sama. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan siswa berkenaan dengan bahan pelajaran yang 
diberikan, dan untuk mengukur homogenitas kemampuan awal siswa agar 
penelitian ini dapat dilanjutkan. Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil F 
hitung lavene’s test sebesar 0,655 dengan probabilitas 0,422 > 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa kedua populasi variance sama atau dengan kata lain kedua 
kelas homogen. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan 
asumsi equal variance assumed. Dari Tabel di atas terlihat bahwa t adalah 0,204 
dengan probabilitas signifikansi 0,839, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan nilai pretest. Jadi kedua kelas memiliki kemampuan awal 
yang sama. 

 
D. Hasil Posttest 

1. Rata-rata Nilai Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Soal posttest yang digunakan berbentuk pilihan ganda dengan jumlah 

item soal sebanyak 20 soal. Pemberian posttest pada kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw. Rata-rata nilai posttest pada kedua kelompok 
terdapat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.6 Rata-rata Nilai Pretest Kelompok  
Kelompok Rata-rata Nilai Pretest 

Eksperimen 85,19 

Kontrol 74,81 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok eksperimen 

yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw memperoleh nilai rata-rata 85,19, sedangkan pada kelompok kontrol 
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD memperoleh 
nilai rata-rata 74,81. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif dari pada model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar matematika pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

2. Hasi Uji Persyaratan  
a. Uji Normalitas Data Akhir Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Uji normalitas data akhir kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dilakukan pada nilai akhir tes setelah pelaksanaan pembelajaran. 
Hasil analisis uji normalitas menggunakan SPSS for windows version 16.0 
pada data akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat 
dilihat dalam tabel di bawah ini. 
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     Tabel 4.7 Uji Normalitas Kelompok  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data nilai pada kelompok 
eksperimen maupun kelompok kontrol berdistribusi normal. Data 
berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05. Nilai kelompok 
eksperimen sebanyak 0,307 dan kelompok kontrol sebanyak 0,872. 
Gambar di bawah merupakan histogram yang menunjukkan bahwa 
variabel hasil belajar akhir pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol berdistribusi normal yaitu kurva normalnya berdekatan.  

 
 

 

Gambar 4. 2 Histogram Hasil Belajar Akhir Siswa 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Eksperimen
_akhir 

Kontrol_
akhir 

N 26 26 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 85.19 74.81 

Std. 
Deviation 

12.368 9.948 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .190 .116 

Positive .116 .109 

Negative -.190 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .967 .594 

Asymp. Sig. (2-tailed) .307 .872 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan pada nilai akhir dari tes yang diperoleh dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data hasil analisis uji 
homogenitas menggunakan SPSS for windows version 16.0 terlihat pada 
tabel di bawah ini. 
 

Tabel 4.8 Uji Homogenitas Kelompok  
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa tingkat 
signifikansi atau nilai probabilitas di atas 0,05 (0,200 lebih besar dari 
0,05), maka dapat dikatakan bahwa varians yang dimiliki oleh sampel-
sampel yang bersangkutan tidak jauh berbeda, atau dengan kata lain 
sampel-sampel tersebut homogen. 

 
3. Uji Beda Rata-rata Posttest  

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan independent sampel t-
test. Hasil perhitungan uji-t dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.9 Uji Beda Rata-rata Hasil Posttest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan independent sampel 

t-test bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar matematika 
diantara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil tabel Fhitung  levene 
test sebesar 1.685, probabilitas (sig) sebesar 0.200. Analisis uji beda t-test 

Test of Homogeneity of Variances 

HASIL_BELAJAR 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.685 1 50 .200 

 
 

 
 

Independent Samples Test 

 

Pretest 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

F 1.685  

Sig. .200  

t-test for 
Equality of 

Means 

t 3.336 3.336 
df 50 47.804 

Sig. (2-tailed) .002 .002 
Mean Difference 10.385 10.385 

Std. Error Difference 3.113 3.113 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 4.132 4.132 

Upper 16.637 16.644 
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terlihat bahwa nilai thitung dibagian equal variance assumed dengan nilai t 
sebesar 3.336 dengan probabilitas signifikansi (2-tailed)sebesar 0.002, 
karena P < 0.05, maka H0 ditolak atau kedua rata-rata hasil belajar tidak 
sama. 

Nilai thitung sebesar 3.336 dan ttabel dapat dicari dengan tabel 
distribusi t pada taraf kepercayaan 95% ( = 5%). Untuk uji t yang 

bersifat dua sisi, nilai a adalah 025,0
2

%5

2


  dan derajat bebas (df) = n 

- 1 = 52 - 1 = 51, sehingga ttabel  =  t(0,025;51)  =  2.008.  
Nilai thitung > ttabel  = 3.336 > 2.008 atau diluar daerah penerimaan H0, 

maka diputuskan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, atau dapat dikatakan 
bahwa kedua kelompok mempunyai nilai rata-rata yang tidak sama. 
Berdasarkan hal itu, maka terdapat efektivitas model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 
E. Deskripsi Data  

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata posttest, terlihat bahwa rata-rata 
nilai kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini 
menunjukkan bahwa perlakuan yang dikenai pada kelas eksperimen lebih 
efektif dibandingkan kelas kontrol. Untuk memperkuat keefektifan pada kelas 
eksperimen, maka dapat dianalisis dengan dilakukannya uji normalitas gain.  
Analisis hasil uji normalitas gain untuk melihat efektivitas model pembelajaran 
yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Gain Kelas Eksperimen 

No. N-gain Kategori No. N-gain Kategori 

1 0,73 Tinggi 14 0,9 Tinggi 

2 0,8 Tinggi 15 0,8 Tinggi 

3 0,56 Sedang 16 0,8 Tinggi 

4 0,86 Tinggi 17 0,78 Tinggi 

5 0,22 Rendah 18 1 Tinggi 

6 0,33 Sedang 19 0,53 Sedang 

7 0,38 Sedang 20 0,38 Sedang 

8 0,73 Tinggi 21 1 Tinggi 

9 0,63 Sedang 22 0,89 Tinggi 

10 0,67 Sedang 23 0,89 Tinggi 

11 1 Tinggi 24 0,33 Sedang 

12 0,3 Sedang 25 0,33 Rendah  

13 0,64 Sedang 26 1 Sedang 

Rata-rata:  0,67 

 
Hasil uji normalitas gain kelas eksperimen menunjukan bahwa rata-rata 

kelas eksperimen mengalami kenaikan sebesar 0,67 yang berarti N-gain rata-
rata kelas eksperimen termasuk peningkatan kategori sedang. Siswa yang 
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mempunyai hasil belajarnya naik dengan kategori tinggi sebanyak 13 siswa, 
sedang sebanyak 11 siswa dan rendah sebanyak 2 siswa. Tabel N-gain 
menunjukkan bahwa semua atau 100% siswa mengalami kenaikan hasil belajar. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel frekuensi kategori uji normalitas gain di 
bawah ini. 

 
Tabel 4.11 Frekuensi Hasil Uji Normalitas Gain Kelas Eksperimen 

Nilai 
N Gain 

Kelas Eksperimen 
Keterangan 

N Siswa Persentase 

𝑥 ≤ 0,0 0 0 % Hasil Belajar turun 

𝑥 > 0,0 26 100 % Hasil Belajar naik 

Jumlah 26 100 %   

 
F. Proses Pembelajaran Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

1. Proses Pembelajaran Kelompok Eksperimen  
Proses pembelajaran kelompok eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terlaksana selama 3 pertemuan. 
Pertemuan mengajar pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 

Maret 2013, dengan indikator pelajaran menemukan  dan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Pada pertemuan pertama 
ini guru menjelaskan mekanisme model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 
Siswa antusias ketika mengetahui pembelajaran dilakukan secara 
berkelompok. Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ini adalah guru 
meminta siswa menyebutkan contoh-contoh benda yang berbentuk 
lingkaran. Salah satu contoh benda yang disebutkan adalah kaset CD. Melalui 
kaset ini siswa dapat menyebutkan pengertian keliling dari lingkaran, serta 
rumus keliling  lingkaran. Namun dalam menyebutkan rumus keliling 
lingkaran siswa masih sebatas menghapalkan, dan tidak mengerti asal rumus 

itu. Saat menyebutkan rumus keliling lingkaran adalah K=2r atau K=d, 
mereka mengetahui bahwa K adalah keliling, r adalah jari-jari, d adalah 

diameter kemudian  bernilai 
22

7
. Siswa dapat menunjukkan letak dari K, r 

dan d pada kaset CD, namun ketika diminta menyebutkan  itu dari mana 
mereka belum paham. Terlihat bahwa siswa belum paham asal dari 

pendekatan . Kemudian guru menyampaikan bahwa pada pertemuan ini 
akan belajar bagaimana menemukan rumus keliling lingkaran serta 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. 
Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok ahli yang sudah 
ditentukan dan untuk mempermudah anggota kelompok asal dan kelompok 
ahli, siswa diberikan cocard.  

Pelaksanaan perlakuan untuk kelompok eksperimen awalnya 
mengalami kebingungan, karena adanya suatu model pembelajaran yang 
masih baru bagi siswa, tetapi dengan bimbingan dan penjelasan guru, siswa 
kemudian dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan model 
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pembelajaran ini. Saat proses pembelajaran suasana sangat ramai dan 
apalagi ketika siswa berpindah dari kelompok ahli ke kelompok asal. Proses 
pembelajaran dengan tipe Jigsaw pada kelompok ini cenderung membuat 
siswa aktif dalam proses pembelajaran, karena mereka tertarik dengan cara 
mengajar guru yang dapat berganti-ganti dengan kelompok lain serta siswa 
terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, namun pada saat proses 
pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa kurang memahami materi 
yang diajarkan. Selain itu ada beberapa siswa yang malu menjelaskan kepada 
teman kelompoknya. Kekompakan kelompok dalam kelas ini juga masih 
sangat kurang, karena siswa kurang pandai cenderung kurang 
memperhatikan materi yang diajarkan pada saat proses pembelajaran. Pada 
pertemuan ini kinerja siswa sudah cukup aktif, hanya saja masih banyak 
siswa yang enggan untuk bertanya dan masih malu untuk mengerjakan tugas 
di depan kelas. Terdapat 2 kelompok yang aktif dan 3 kelompok yang cukup 
aktif. 

 Proses pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 
Kamis tanggal 14 Maret 2013 dengan indikator pelajarannya adalah 
menemukan rumus luas lingkaran. Pertemuan ini guru masih sama 
menggunakan media yang digunakan pada pertemuan sebelumnya yaitu  
kaset CD. Siswa secara serentak menjawab pertanyaan guru, dan sudah 
mengetahui perbedaan dari keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya guru 
meminta siswa menyebutkan rumus dari luas lingkaran, dan sebagian siswa 

menjawab L = 𝜋𝑟2 atau L = 
1

4
𝜋𝑑2. Namun ketika ditanya bagaimana 

menemukan rumus tersebut, semua siswa diam tidak ada yang menjawab.  
Pada pertemuan ini suasana kelas semakin ramai karena anggota kelompok 
asal saling bergiliran menjelaskan materi. Terlihat bahwa siswa antusias 
dalam mengikuti pembelajaran, kerjasama antar kelompok juga berjalan 
sangat baik demikian juga keberanian siswa dalam bertanya. Kinerja siswa 
sudah baik, terdapat 3 kelompok yang aktif dan 2 kelompok yang cukup 
aktif.  

Proses pembelajaran pada pertemuan terakhir dilaksanakan pada hari 
Senin 18 Maret 2013 dengan indikator pelajaran menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan luas lingkaran. Hal yang mengesankan pada 
pertemuan ini adalah siswa sangat antusias dalam mengikuti pelajaran, 
mereka juga berani bertanya dan bekerjasama dengan baik dengan teman 
kelompoknya. Pada pertemuan kali ini kinerja siswa nampak sangat baik dari 
pertemuan sebelumnya, terdapat 4 kelompok yang aktif dan 1 kelompok 
cukup aktif.  

 
2. Proses Pembelajaran Kelompok Kontrol  

Proses pembelajaran kelompok kontrol dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terlaksana sebanyak 3 kali pertemuan. 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, 
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dengan indikator pelajaran menemukan  dan menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan keliling lingkaran. Materi dan media yang digunakan pada 
kelompok kontrol sama dengan kelompok eksperimen. Pertemuan pertama 
di kelas kontrol ini menimbulkan kegaduhan di dalam kelas, karena masing-
masing siswa ingin berkelompok dengan teman akrabnya. Guru kemudian 
memberikan pengarahan kepada siswa, sehingga pada akhirnya mereka 
mengikuti arahan guru untuk berkelompok dengan kondisi yang telah 
ditentukan oleh guru. Kelompok yang sudah terbentuk, diberi LKS untuk 
didiskusikan bersama. Kegiatan belajar dalam kelompok berlangsung dengan 
baik, tetapi ada beberapa siswa dalam suatu kelompok yang tidak fokus 
dalam mengerjakan soal yang diberikan guru. Guru kemudian menghampiri 
siswa tersebut dan membimbingnya dalam mengerjakan soal kelompok 
dengan teman-teman kelompoknya. Ketika guru melakukan bimbingan ke 
kelompok, nampak bahwa masih ada beberapa siswa yang masih pasif.  

Hal ini terlihat ketika siswa diminta mengerjakan di depan kelas, hanya 
beberapa siswa saja yang antusias dalam mengerjakan. Guru juga 
memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang tidak 
mereka pahami, namun saat ditanya seluruh siswa diam tidak ada yang 
bertanya, tanpa mengetahui mereka paham atau tidak dengan materi yang 
sudah diajarkan atau mungkin mereka masih malu bertanya kepada guru. 
Ketika tidak ada satupun siswa yang bertanya, guru menstimulasi siswa 
untuk menyimpulkan pelajaran pada pertemuan ini. Proses pembelajaran 
pada pertemuan ini nampak beberapa siswa sudah cukup aktif, untuk 
meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan motivasi kepada siswa 
yang masih pasif dalam pembelajaran.  

Pertemuan mengajar ke dua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 
Maret 2013, dengan indikator pelajaran menemukan rumus luas lingkaran. 
Kegiatan yang dilakukan adalah guru meminta siswa menyebutkan luas dari 
sebuah lingkaran, dalam hal ini guru menggunakan contoh yang sama 
dengan pertemuan sebelumnya yaitu kaset CD. Siswa terlihat antusias dalam 
mengikuti pembelajaran namun seusai pembagian kelompok, siswa merasa 
bosan dan kurang semangat karena mereka bertemu dengan teman 
kelompok yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Bersyukur hal ini 
dapat diatasi, dan siswa mulai antusias mengerjakan LKS. Selama guru 
melakukan bimbingan kelompok ternyata masih ada beberapa siswa yang 
masih belum bekerja atau masih pasif. Jika mereka tidak paham mereka 
tidak bertanya kepada guru, melainkan mengobrol dengan teman lainnya. 
Kemudian guru menegur dan memberikan bimbingan. Pada tahap ini 
keaktifan siswa semakin meningkat, menurut pengamatan terdapat 3 
kelompok yang aktif dan 3 kelompok yang belum aktif. Hal ini nampak ketika 
siswa antusias mengerjakan tugas di depan kelas. Mereka juga sudah 
terampil dalam menulis di papan tulis, kemudian keberanian siswa dalam 
bertanya dan hubungan kerjasama antar siswa juga sudah baik. Hanya saja 
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masih terdapat beberapa siswa yang kurang berkonsentrasi dalam pelajaran, 
sebagian siswa juga belum berani menyajikan hasil temuannya. Terlihat 
bahwa kinerja siswa pada pertemuan ini sudah baik. 

Pertemuan mengajar ke tiga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 
Maret 2013 dengan indikator pelajaran menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan luas lingkaran. Proses pembelajaran pada pertemuan ini berlangsung 
dengan baik, ketika guru meminta siswa menyebutkan rumus dari luas 
lingkaran, sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan tersebut. 
Siswa nampak sangat antusias mengerjakan tugas, sebagian besar siswa mau 
bekerja sama dan memiliki keberanian untuk bertanya. Pertemuan kali ini 
kinerja siswa nampak lebih baik dari pertemuan sebelumnya, terdapat 4 
kelompok yang aktif dan 2 kelompok cukup aktif. Guru tidak lupa 
memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 
dimengerti berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Berkaitan dengan 
pertemuan sebelumnya juga, karena pertemuan selanjutnya aka diadakan 
ulangan (posttest). Posttest dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 
2013, selama proses ulangan berlangsung, siswa dapat mengikuti ulangan 
tersebut dengan baik. Tidak lupa guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok terbaik, dengan menggunakan acuan nilai posttest. 

 
G. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga 
semester genap tahun ajaran 2012/2013. Pemilihan sekolah ini menjadi objek 
penelitian dilakukan karena pada sekolah ini belum menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang selama ini terjadi 
pada kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga cenderung hanya berpusat pada guru 
sebagai sumber informasi, sehingga siswa masih kurang terlibat secara aktif 
dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa yang belum memahami 
materi pelajaran cenderung tidak aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 
menyebabkan nilai hasil belajar matematika siswa masih kurang baik.  

Pelaksanakan penelitian pada kelas ini dilakukan dengan terlebih dahulu 
meminta ijin dari pihak sekolah dan setelah mendapatkan ijin, maka dilakukan 
wawancara dengan guru mata pelajaran matematika kelas VIII. Wawancara 
dilakukan untuk mengetahui keadaan sekolah, terlebih kondisi kelas VIII pada 
saat proses pembelajaran di dalam kelas. Proses yang selanjutnya dilakukan 
setelah wawancara adalah melakukan observasi di dalam kelas pada saat 
pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran. Observasi dilakukan untuk 
mengetahui kondisi siswa dalam menerima pelajaran di dalam kelas.  

Jumlah siswa sebanyak 52 yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembagian siswa ke dalam 
kelompok dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan guru mata 
pelajaran. Pembagian siswa ke dalam dua kelompok yang berbeda dilakukan 
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dengan membagi rata siswa yang memperoleh nilai hasil belajar matematika 
yang baik dengan siswa yang memperoleh nilai hasil belajar matematika yang 
kurang baik. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw. Kelompok eksperimen dikenai perlakukan dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sedangkan kelompok kontrol  dikenai 
perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Pelaksanaan perlakuan (treatment) untuk kelompok eksperimen awalnya 
mengalami kebingungan, karena adanya suatu model pembelajaran yang masih 
baru bagi mereka, tetapi dengan bimbingan dan penjelasan guru, siswa 
kemudian dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan model 
pembelajaran ini. Proses pembelajaran pada saat guru mengelompokkan siswa 
menimbulkan kegaduhan di dalam kelas, karena masing-masing siswa ingin 
berkelompok dengan teman akrabnya. Guru kemudian memberikan 
pengarahan kepada siswa, sehingga pada akhirnya mereka mengikuti arahan 
guru untuk berkelompok dengan kondisi yang telah ditentukan oleh guru. 
Kegiatan belajar dalam kelompok berlangsung dengan baik, tetapi ada beberapa 
siswa dalam suatu kelompok yang tidak fokus dalam mengerjakan soal 
kelompok yang diberikan guru. Guru kemudian menghampiri siswa tersebut dan 
membimbingnya dalam mengerjakan soal kelompok dengan teman-teman 
kelompoknya. Pemberian tes individu pada kelompok eksperimen berlangsung 
dengan baik dan teratur. Siswa tampak serius mengerjakan soal tes yang 
diberikan. 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kontrol menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Proses pembelajaran pada kelompok 
ini cenderung membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, karena mereka 
tertarik dengan cara mengajar guru yang mengajarkan materi menggunakan 
benda kongkrit yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari 
(dalam pembelajaran ini, guru menggunakan salah satu contoh lingkaran yaitu 
kaset untuk menggali kemampuan siswa mengenai keliling dan luas lingkaran, 

dan beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran untuk mencari ), namun 
pada saat proses pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa yang kurang 
dapat memahami materi yang diajarkan.  Kekompakan kelompok dalam kelas 
ini juga masih kurang, karena siswa yang kurang pandai cenderung kurang 
memperhatikan materi yang diajarkan. 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada dua kelompok diamati untuk 
mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran serta mengetahui 
apakah model pembelajaran yang dilakukan pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol sudah sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang 
diajarkan. Pelaksanaan tes pada kelompok ini berlangsung dengan baik, karena 
para siswa antusias dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. 
Soal-soal tes yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 20 item 
soal. Soal tes yang diberikan pada kelompok eksperimen sama dengan soal yang 
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diberikan pada kelompok kontrol. Rata-rata nilai pretest pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda secara signifikan, masing rata-
ratanya untuk kelompok eksperimen adalah 56,15 dan kelompok kontrol adalah 
55,19. Nilai rata-rata tes yang diperoleh siswa pada kelompok eksperimen 
setelah diberikan perlakuan (treatment) sebesar 85,19 dengan nilai tertinggi 
(maksimum) 100 dan nilai terendah (minimum) 60, sedangkan nilai rata-rata tes 
yang diperoleh siswa pada kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan 
(treatment) sebesar 74,81 dengan nilai tertinggi (maksimum) 95 dan nilai 
terendah (minimum) 55. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata posttest 
kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol atau dengan 
kata lain model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif digunakan 
dibandingkan dengan tipe STAD. Keefektifan model pembelajaran pada kelas 
eksperimen diperkuat dengan uji normalitas gain, yaitu diperoleh rata-rata 
normalitas gain sebesar 0,67 dengan 13 siswa memiliki kategori tinggi, 11 
dengan kategori sedang dan 2 siswa dengan kategori rendah. Dengan n-gain 
sebesar 0,67, menunjukkan bahwa keefektifan pada kelompok eksperimen ada 
pada kategori sedang dan semua siswa di kelas eksperimen 100% mengalami 
kenaikan hasil belajar.  

Berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa pada kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol, diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw lebih efektif digunakan daripada model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD untuk mata pelajaran matematika pada materi lingkaran. Hal ini 
disebabkan karena pada kelompok eksperimen siswa lebih mudah memahami 
konsep-konsep yang sulit, siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Proses 
pembelajaran yang melalui diskusi dan kerja sama dalam kelompok akan terjalin 
komunikasi dan interaksi dengan siswa yang lain, sehingga terjadi pertukaran 
ide dari masing-masing siswa dalam suatu kelompok. Hasil eksperimen 
menunjukkan taraf signifikansi 0,002<0,05 yang berarti ada perbedaan 
signifikan antara hasil belajar matematika pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. 

Hasil temuan eksperimen ini sejalan dengan temuan Verantika (2010) dan 
Indriasih (2009) yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif 
digunakan daripada hasil belajar siswa yang diajar mengguanakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 
pembelajaran matematika efektif terhadap hasil belajar siswa, karena dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa lebih menyukai 
materi yang diajarkan dan dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 
Model pembelajaran ini berhasil digunakan dalam proses pembelajaran, karena 
memiliki keunggulan antara lain siswa lebih banyak belajar dari teman mereka 
dalam belajar kooperatif dari pada guru, mereka juga dapat bertukar ide 
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dengan teman mereka, saling berdiskusi dengan teman dan membuat 
matematika yang abstrak menjadi riil, selain itu siswa juga dituntut untuk 
mengembangkan ide dan pemahaman diri sendiri. Proses pembelajaran ini lebih 
menekankan pada kerja sama siswa dalam sebuah kelompok. Terlihat rata-rata 
pretest siswa yaitu 56,15 dibandingkan dengan rata-rata posttest siswa yaitu 
85,19. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw efektif digunakan terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru, diketahui bahwa terdapat 
efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelompok kontrol 
dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelompok eksperimen. 
Namun nilai rata-rata tes pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai 
rata-rata tes pada kelompok kontrol. Pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif digunakan dibandingkan 
dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran pada waktu guru menyampaikan materi, sehingga pada waktu 
guru memberikan tes yang dikerjakan secara individu, ada beberapa siswa yang 
memperoleh nilai yang masih rendah. 


